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RESUMO 
 

Este estudo foi desenvolvido com o intuito de ouvir as pessoas em sofrimento 
psíquico, partindo do pressuposto que as diversas categorizações existentes 
favorecem, ou não, a circulação dessas em determinados lugares. Para tanto, teve 
como objetivo geral analisar os discursos dos usuários de um Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS I) da cidade de Itaporanga-PB sobre as pessoas em sofrimento 
psíquico e como objetivos específicos: identificar as classificações dadas a essas 
pessoas; identificar os lugares definidos para as mesmas; analisar se os locais de 
reclusão, como hospitais psiquiátricos, permanecem sendo caracterizados como 
lugares para pessoas em sofrimento mental. A pesquisa se assentou numa 
abordagem qualitativa, tendo como aporte teórico-metodológico a Psicologia Social 
Discursiva. Foram realizadas observações participantes e quatro rodas de conversa, 
compostas por sete usuários de procedimento intensivo. As rodas foram áudio-
gravadas e transcritas na íntegra, para as observações, foram elaborados diários de 
campos, os quais foram analisados à luz da Psicologia Discursiva. Considerou-se 
que os usuários tentaram se afastar das categorias louco, doido, maluco, fazendo 
uso do discurso da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, da reforma psiquiátrica 
e do discurso religioso. Além disso, eles sustentaram o argumento de que o louco é 
o outro, numa tentativa de se distanciarem de classificações e de lugares que 
levariam à exclusão, como o hospital psiquiátrico, aproximando-se do CAPS I, ou de 
outros espaços sociais, como a sorveteria, as igrejas, as festas, os quais não trariam 
consigo o estigma da loucura.  
 
Palavras-chave: Discurso. Loucura. Estigma. Usuários. CAPS.



 
 

ABSTRACT 
 

This study was developed with the intention of hearing people experiencing psychic 
suffering, under the assumption that the various existing categorizations encourage, 
or not, their circulation in certain places. For this purpose, it had as a general 
objective to analyze the Psychosocial Care Center (CAPS I) users' speeches the city 
of Itaporanga-PB about people in psychological distress and had as specific 
objectives: identify the ratings given to these people, identifying the places defined 
for them; analyze if the seclusion places, such as psychiatric hospitals, remain 
characterized as places for people in mental distress. The research was based on a 
qualitative approach having as theoretical and methodological support the Discursive 
Social Psychology. Observations were accomplished participants beside four wheels 
conversation with seven intensive procedure users. The wheels were audio-recorded 
and transcribed in full, for the observations, diaries fields were prepared, which were 
analyzed based  on the Discursive Psychology. It was considered that the users tried 
to move away from categories such as crazy, mad, insane, making use of the 
psychiatry discourse, psychology, psychoanalysis, the religious knowledge and the 
psychiatric reform. Furthermore, they sustained the argument that the crazy is the 
other, in an attempt to distance themselves from ratings and places that would take 
to exclusion, as the psychiatric hospital, approaching the CAPS I, or other social 
places, as ice cream shops, churches, parties, which would not bring with it the 
stigma of madness. 
 
Keywords: Discourse. Madness. Stigma. Users. CAPS. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Como é que começo essa escrita? Ou melhor, creio que a pergunta seja: 

como começou minha relação com a temática da loucura? Inicio falando como a 

loucura entra em minha vida todos os dias, através dos jornais, das revistas, dos 

vizinhos, dos filmes, dos livros, dos desenhos, das músicas... Poderia citar vários 

exemplos, mas descreverei apenas três: o morador da arca, a mãe elefanta e o 

administrador confuso.  Em seguida, irei narrar como surgiu a questão de pesquisa 

que deu vida a este trabalho, para, finalmente, apontar em que essa indagação 

resultou, ao serem apresentados os capítulos desta dissertação.  

 

1.1 O morador da arca 

  

No dia 20/08/2011, estava sentada numa parada de ônibus em Campina 

Grande-PB e fiquei observando um homem que vestia roupas rasgadas e 

perambulava pela rua. Esse homem mexia constantemente em um pequeno saco, 

onde ele guardava uns documentos. Após alguns minutos, ele chegou à minha 

direção e de outra mulher, que estava sentada próxima a mim, sentou-se e começou 

a conversar. Mostrou um símbolo de um partido político, duas colheres pequenas de 

plástico, figuras de desenhos infantis e disse: “É melhor juntar essas figuras do que 

um recorte de partido, porque as crianças são boas e Deus disse: venham a mim as 

criancinhas”.   

Ele complementa, dizendo que pega as coisas do chão, pois busca encontrar 

algo que lhe dê sentido. Em seguida, mostra o símbolo do partido e conta sua 

história com ele. O homem fala que era filiado ao mesmo, havia anos que se filiara, 

desde quando morava no norte do país [disse o nome do estado, mas não me 

recordo]. Tinha vindo para João Pessoa-PB e tinha adoecido, passou doze anos 

doente, quando estivera melhor, que voltara para pedir auxílio (...). Ele faz uma 

pausa e diz que não faz mal nenhum pedir ajuda, pedir uma contribuição para 

comprar um remédio, ressalta que “não precisava disso, não precisava pedir”, 

porque  tinha dinheiro, fala mostrando o cartão de um banco. Sobre o auxílio, ele diz 

que os dirigentes do partido destacaram que ele não era filiado. Não estava “dentro”. 

Ele passa a indagar: “como não estava dentro? Como pode isso? Como pode estar 

dentro e estar fora?”.  
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Ao continuar sua fala, ele diz que não mora em pousada no centro da cidade, 

“porque não é de confiança”, as pessoas podem roubar as coisas dele, como 

roubaram o dinheiro e a carteira do CRQ. Segundo ele, não tinha mais a carteira do 

conselho de engenharia química para comprovar o que estava dizendo, mas 

reforçava que era engenheiro químico e tinha diploma. Adiante, volta a falar que a 

pousada não era segura, pois as pessoas podiam entrar e sair sem ninguém ver, 

“elas podem se dobrar numa caixa, como fazem as bonecas, podem se dobrar, 

entrar na caixa, alguém leva a caixa e depois sai”.  

Ele continuou falando e nós permanecemos ouvindo. Disse que não estava 

em sua casa, pois ela foi invadida e tudo que havia dentro foi quebrado, falou o 

nome de um bairro de moradores de classe média em Campina Grande-PB para 

referir onde morava. Ele destacou que não era seguro ficar em casa. Após o evento, 

relatou que foi a polícia, fazer a denúncia que alguém o estava perseguindo e que 

tinha quebrado tudo em sua residência, mas os policiais riram (ele faz uma 

expressão de decepção) e disseram que ele tinha que provar que havia 

perseguição, senão não poderiam fazer nada. Então, ele questionou a mim e a outra 

mulher, que esperava o ônibus: “como eu ia provar que tava sendo perseguido?”. 

Até o momento, eu o ouvia atentamente, mas neste instante, o questionei: “onde 

você está agora?” 

Ele respondeu de prontidão que, naquele momento, estava ali na praça, 

sentado, próximo a mim e que não tinha casa, seu lugar era tudo aquilo... Em 

seguida, referiu que estava em uma das arcas (local onde se localizam as feiras da 

cidade), ele disse: “eu não estou na outra arca, perto da catedral, estou nesta daqui, 

aqui perto, é onde eu fico”. Nesse momento, a outra pessoa para quem ele dirigia a 

fala saiu, eu fiquei. Ele relatou que iria para lá, para arca, para sua casa, e apontou 

onde ficava. Depois, agradeceu por tê-lo ouvido. Respondi que desejava que ele 

encontrasse um local, o qual fosse seguro. Despedi-me e fui pegar o ônibus para o 

lugar aonde eu iria, enquanto o via indo para seu lugar... 

 

1.2 A mãe elefanta 

 

Em 26/02/2012, estava assistindo a um filme com o meu irmão na sala de 

casa, em Campina Grande-PB. O filme era um dos “Clássicos da Disney”, chamado 
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Dumbo (1941/2010). O interesse e a curiosidade me fizeram vê-lo novamente, o que 

houve de diferente de outras vezes é que uma cena me chamou atenção.  

Apesar da temática do filme não ser o foco de nossa narração, é importante 

contá-la para que a cena vista seja compreendida. Dumbo é um pequeno elefante 

de orelhas maiores do que seu corpo, que nasceu em um circo. Desde seu 

nascimento é chamada atenção para suas orelhas e sua “mãe” passa a protegê-lo 

contra as agressões sofridas, com relação a essa característica específica. A cena 

do filme que me chamou atenção foi a seguinte, um grupo de crianças sorri do 

pequeno elefante e puxa suas orelhas, a “mãe” desse tenta defendê-lo, 

desenvolvendo-se um tumulto no circo. O dono do circo e demais homens tentam 

amarrá-la, passando a dar-lhe chicotadas, em pouco tempo, ela os afasta e espanta 

as pessoas que estão próximas, mostrando-se inquieta, especialmente quando 

pegam o elefantinho. No fim dessa cena, o dono do circo é jogado pela elefanta em 

um balde de água.  

A cena seguinte diz respeito a seu aprisionamento, a elefanta é presa em 

uma pequena cela, sendo amarrada em correntes num espaço apertado, donde ela 

não pode ver o que acontece fora. Junto a este local, tem uma placa, onde está 

escrito: “mad elephant”, traduzindo “elefante louco”; e logo abaixo há a frase: “perigo 

afaste-se”. Nesse momento, centra-se a cena na elefanta, a expressão de medo e o 

desenho das pernas trêmulas são o foco da animação. Na sequência, outras 

elefantas conversam em círculo e discutem o fato, dizendo que a atitude da “mãe 

elefanta” foi desnecessária, uma delas ressalta que a “mãe” de Dumbo foi parar na 

“solitária”.  

 

1.3 O administrador confuso 

 

Essa história foi transmitida nas redes de televisão brasileiras, como o caso 

do administrador que atirou em três pessoas, no dia 18 de outubro de 2012, em São 

Paulo. Resumidamente, narrarei o caso: a mãe do rapaz alegou que ele tinha 

esquizofrenia e solicitava a internação do filho, o oficial de Justiça, os três 

enfermeiros e o advogado da família foram até a casa onde ele residia, para cumprir 

a ordem de internação, ele reagiu, atirando contra as pessoas.  Segundo Matheus 

Monteiro (2012), colunista do uol notícias, o administrador descreveu: “Agi em 

legítima defesa. Eles só se identificaram quando já estavam dentro da casa. Pensei 
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que fossem pedreiros”, o escritor encerra a frase, dizendo que o sujeito afirmou 

“confuso” o que tinha acontecido.  

Importante destacar que na mesma matéria, podemos ler que o administrador 

relatou não ter esquizofrenia, enquanto a família ressaltava que ele apresentava 

esse diagnóstico. Nos dias que se seguiram ao evento, o conflito se voltou para 

onde ele seria encaminhado: para a cadeia ou para o manicômio judiciário? 

O que me chamou atenção nessas formas da loucura ser apresentada é que 

as pessoas ditas loucas, ou doentes, dentre outras categorizações, são 

encaminhadas para lugares específicos, como ocorreu com a “mãe” elefanta, que foi 

aprisionada na solitária, ao ser caracterizada como “elefanta louca”; ou o caso do 

administrador, se ele fosse classificado como esquizofrênico, iria para o manicômio, 

mas se fosse um sujeito dito “normal”, que fugiu à lei, iria para a cadeia. Temos 

também a história do homem que morava em qualquer lugar, na praça, na arca, que 

circulava pelas ruas, esse talvez não tivesse sido visibilizado pelas instituições 

sociais, as quais esquadrinham os sujeitos, enquadrando aqueles que são tomados 

como atípicos, como discutiremos nos capítulos seguintes.   

Esses três exemplos foram contados para que reflitamos como a loucura se 

manifesta a todo tempo em nossa volta, seja através de livros, filmes, ou eventos 

cotidianos, que são transmitidos em rede nacional, ou não. Quem nunca ouviu 

alguma expressão relacionada à loucura, como: “Ele é doido”, “Acho que fulano está 

ficando maluco”, ou ainda, “Lá na rua onde moro, tem um sujeito doido de pedra!”. 

Nas expressões do dia a dia, na pessoa que tem hábitos diferenciados, numa 

esquina ou praça, existe algo que diz da loucura humana! 

Esses exemplos que narrei contam de situações que vi e vivi sobre/com a 

loucura, depois do ingresso no programa de Pós-graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, quando já tinha uma questão de 

pesquisa, que almejava responder. E antes disso, qual minha relação com a 

loucura? Como se deu a necessidade de questionar acercar dos lugares e das 

categorias que são construídas para abarcá-la?    

 

1.4 O desenvolvimento da questão de pesquisa 

  

Do ano de 2008 a 2010, trabalhei em um Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS I) na cidade de Itaporanga-PB; nesse período, as vivências em saúde mental 
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trouxeram vários questionamentos para minha atuação profissional. Um deles, o 

qual fundamentou a edificação dessa pesquisa, se deu quando uma familiar de um 

usuário1 do serviço veio ao meu encontro questionar por que seu parente não estava 

internado em um hospital psiquiátrico, ao invés de estar em um CAPS, já que ele se 

encontrava “louco, fora de si”. 

Refletindo sobre esse evento, comecei a observar como os usuários do CAPS 

I se denominavam e como denominavam outras pessoas em sua volta. Durante a 

realização de oficinas terapêuticas e de grupos de discussão2, ouvi vários termos 

que os usuários utilizavam para falar de si e dos outros, como “doente mental”, 

“problemático”, “perturbado”, “depressivo”, “louco”, “doido”, “nervoso”, dentre outros. 

Parecia que estas classificações se referiam a diferentes tipos de pessoas, 

demarcando características específicas a cada uma. Essas observações me fizeram 

refletir sobre as classificações que são dadas as pessoas e sobre os efeitos que 

essas reverberam, podendo dizer que lugares são permitidos ou proibidos a elas. 

Nesse sentido, passei a questionar sobre a relação entre as categorizações e 

os lugares atribuídos às pessoas em sofrimento psíquico: quais termos lhes são 

dados? Que efeitos essas categorias produzem? Por onde essas pessoas circulam 

ou podem circular? Tais questionamentos orientaram a pesquisa que apresento.  

Doravante, para iniciá-la, realizei uma pesquisa em bases de textos 

científicos, como scielo, biblioteca virtual em saúde, CAPES [Periódicos], CAPES 

[Banco de Teses e Dissertações], para auxiliar na revisão literária na qual se 

assentaria a pesquisa. Para tanto, fiz uso dos vocábulos “saúde mental”; “doença 

mental”; “discurso”; em seguida, utilizei as palavras “loucura”; “lugar”; “espaço”.  

Utilizando as palavras “saúde mental”, “doença mental” e “discurso”, encontrei 

os seguintes temas: doença mental no discurso da reforma psiquiátrica; discursos 

psicológicos em serviços de saúde mental; discursos de familiares de “pacientes” 

sobre a loucura e a construção da subjetividade do adoecer psíquico. Ao fazer uso 

                                                           
1
 Utilizamos a categoria pessoa/sujeito em sofrimento psíquico/mental, adotada por Amarante (2007), 

que se centra na compreensão de um sujeito que sofre e não apenas se focaliza numa perspectiva 
de patologização que as caracterizações psiquiátricas e psicológicas engessam. Mas também 
utilizamos a categoria usuário, pois entendemos que essa remete ao desfrutar de algo coletivo, 
conforme está definido no dicionário Aurélio (2001).  
2
 De acordo com Zimerman (1998), as oficinas terapêuticas são encontros com fins terapêuticos, nos 

quais se pretende trabalhar a criatividade dos participantes do grupo com atividades lúdicas, 
ocupacionais, artística, etc. Os grupos de discussão se assemelhavam a definição dada pelo autor 
sobre grupos terapêuticos, se caracterizando como momentos em que se busca a escuta dos 
membros do grupo e o diálogo entre esses sobre assuntos do cotidiano, objetivando a interação de 
seus membros e ajuda mútua. Todavia, não tinha o uso de abordagem psicoterápica específica. 
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dos vocábulos “loucura”, “lugar” e “espaço”, surgiram estudos sobre internações em 

hospital psiquiátrico; os ditos loucos e sua circulação nas ruas das cidades; 

discursos de familiares de “pacientes” em hospitais psiquiátricos; representações 

sobre internação e reclusão; representações sociais em torno da loucura no contexto 

da forma psiquiátrica. 

O uso de termos isolados, como “saúde mental” e “doença mental”, trouxe 

como resultado trabalhos que enfocavam psicopatologia; psiquiatria; educação; 

qualidade de vida; práticas terapêuticas na rede de atenção em saúde mental; 

estudos de caso clínico; epidemiologia de transtornos mentais; sintomatologia; 

psicofarmacologia, estudos de personalidade. Com o uso do vocábulo “loucura”, 

encontrei textos com enfoque na política da reforma psiquiátrica; no processo de 

desinstitucionalização; na análise de obras que trabalham com os conceitos do 

“louco” e da loucura, como Foucault e Derrida, e textos que discorriam sobre práticas 

de cura por religiões. 

Ao serem postas as palavras “lugar” e “espaço”, isoladamente, apareceram 

textos que tratavam de fazeres em educação, práticas em engenharia, textos em 

filosofia e psicanálise, dentre outros enfoques variados. No que concerne à 

“discurso”, observei pesquisas que tratavam de psicologia discursiva, linguagem e 

filosofia, discurso e práticas de profissionais de saúde, saúde do idoso, transtornos 

do desenvolvimento infantil, dificuldades de aprendizagem. 

Mediante essa busca, analisei que a literatura apresentou, por doze anos, 

uma vasta publicação em saúde mental nas diversas áreas disciplinares. Em sua 

maioria, essas publicações enfocavam a política da reforma psiquiátrica, seus 

conceitos e usos. Na psicologia, em especial, havia estudos sobre a constituição de 

práticas psi tradicionais; a escuta, observação e análise de profissionais de saúde e 

de familiares de pessoas que apresentavam sofrimento psíquico em estado grave; 

assim como enfocavam a reforma psiquiátrica e sua constituição no Brasil.  

Somente nos últimos cinco anos, houve uma maior ênfase sobre os sujeitos 

em sofrimento psíquico, mas nem todos os estudos indagavam a esses sujeitos 

sobre eles mesmos, sejam quais classificações deem a eles (louco, doente mental, 

nervoso, paciente, dentre outras); sobre quais seus lugares de circulação; ou ainda, 

como o “ser categorizado” e o “estar em determinados lugares” tem contribuído para 

sua constituição social. 
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Compreendendo tal fato, resolvi acolher as palavras das pessoas em 

sofrimento psíquico, decidi ouvi-las, para pôr em destaque a experiência da pessoa 

que vivencia a loucura.  Como ressalta Chaves (2009, p.59) “esse caminho se refere 

à tentativa de alcançar o ‘ponto de vista’ dos loucos, ouvindo as suas palavras 

recolhidas”.  

Nossa proposta se fundou em ouvir as palavras, ou os silêncios, dessas 

pessoas acerca delas mesmas, não pretendíamos questionar sobre a instituição em 

que se encontravam, ou sobre a política da reforma psiquiátrica, ou sobre suas 

famílias, não quer dizer que tais questionamentos não sejam importantes, eles são e 

muito! Mas, o que queríamos era enxergá-los, tentar vê-los a partir de seus 

discursos, eram eles falando sobre si! Mas, não tínhamos o intuito de alguns 

saberes psi, que indagam ao outro com o objetivo de diagnosticá-lo e tratá-lo, como 

refere Foucault (1992, 2006), acerca do exercício da Psicanálise e da busca da 

Psicologia pela concretização de sua prática.  

É no sentido de ouvir essas pessoas, partindo do pressuposto que as 

diversas categorizações existentes favorecem, ou não, a circulação dessas em 

determinados lugares, como o CAPS, a escola, a igreja, o hospital, as praças, as 

ruas, as casas, que esse estudo se articulou, tendo como objetivo geral: analisar os 

discursos dos usuários de CAPS I da cidade de Itaporanga-PB sobre as pessoas em 

sofrimento psíquico; e como objetivos específicos: identificar as classificações dadas 

às pessoas que apresentam sofrimento psíquico pelos usuários de CAPS I; 

identificar os lugares definidos para pessoas em sofrimento psíquico por esses 

usuários; analisar se os locais de reclusão, como hospitais psiquiátricos, 

permanecem sendo caracterizados como lugares para pessoas em sofrimento 

psíquico. 

Indagar sobre quais lugares, ainda, são instituídos para o louco, para a 

pessoa em sofrimento psíquico, para o doente mental, o problemático, o perturbado, 

o depressivo, o doido, o nervoso, dentre outras categorizações que são construídas 

socialmente e historicamente, é refletir, ainda, sobre os desenlaces da reforma 

psiquiátrica no Brasil, ao questionar: se as classificações utilizadas na lei 

10.216/2001 continuam enclausurando essas pessoas ao denominá-las portadoras 

de transtorno mental, ou pacientes; se os serviços substitutivos ao modelo 

hospitalocêntrico permanecem engessando seus usuários quando esses, muitas 

vezes, se limitam a circulação nesses lugares. Ou ainda, como indaga, também, 
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Oliveira (2007), estariam esses serviços substitutivos fundamentando a separação e 

a proteção das pessoas tomadas como sãs, daquelas consideradas “usuárias de 

serviços de saúde mental”?  

Tomando por referência essas indagações, realizamos a pesquisa, de cunho 

qualitativo, com os usuários do CAPS I da cidade de Itaporanga-PB, através do uso 

da observação participante e do desenvolvimento de quatro rodas de conversa, 

tendo como respaldo teórico-metodológico a abordagem da Psicologia Social 

Discursiva.  

 

1.5 Os capítulos da dissertação 

  

 Iniciamos nosso escrito descrevendo que a loucura está presente em nosso 

dia a dia, adentramos a falar em que condições a questão de pesquisa desse 

trabalho foi formulada, até destacarmos porque esse estudo se justifica, quais 

objetivos e metodologia foram utilizados para que ele tomasse vida. Passamos ao 

segundo capítulo, em que articulamos sobre os pilares teórico-epistemológicos que 

sustentam nossa pesquisa: a constituição do giro linguístico, as engrenagens do 

movimento construcionista e a apresentação dos principais conceitos da Psicologia 

Social Discursiva – construção; função; variabilidade; retórica.  

 No capítulo seguinte, falamos sobre a constituição dos anormais, trazendo as 

estratégias desenvolvidas pela medicina mental no Brasil para classificá-los, bem 

como discorremos sobre as três figuras da anomalia: o monstro humano; o indivíduo 

a ser corrigido e a criança masturbadora.  Falamos, ainda, sobre a edificação da 

loucura, através de um passeio histórico pelas categorizações e pelos lugares em 

que essa é posta deste a idade média, até o século XX na Europa. Assim como, 

fazemos uma contextualização da loucura no Brasil, com enfoque nas ações 

realizadas no século XIX até os dias atuais, pós-reforma psiquiátrica.   

 No quarto capítulo, apresentamos o modo como desenvolvemos nossa 

pesquisa, sendo esse descrito através dos tópicos: onde a pesquisa aconteceu, o 

qual fala da cidade de Itaporanga-PB e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I); 

os sujeitos que compunham o estudo, onde conversamos sobre as pessoas que 

participaram da pesquisa; o caminho da pesquisa, discorremos sobre o período da 

observação participante e a forma como foram articuladas as quatro rodas de 

conversa; como ocorreu a análise, no qual falamos sobre como os dados foram 
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apreciados à luz da perspectiva teórico-metodológica da Psicologia Social 

Discursiva.  

 O quinto capítulo traz a análise propriamente dita, nele dialogamos com as 

falas dos usuários, com pesquisas variadas e com os autores que nos 

fundamentaram. Subdividimos esse capítulo em três partes: Eu Não Sou louco!; O 

Louco é o Outro! e Dizem que Sou Louco... Na primeira, analisamos as falas dos 

usuários com relação à classificação das pessoas em sofrimento mental e aos 

lugares que essas frequentam. Na segunda, apreciamos os discursos desses 

sujeitos com relação a outras pessoas, que apresentam sofrimento psíquico, e os 

espaços em que elas residem. No terceiro, analisamos os discursos de outras 

pessoas sobre os usuários do CAPS I e os locais que eles habitam, segundo esses 

usuários.  

 Por fim, trazemos as considerações finais sobre os resultados que esse 

estudo produziu, apontando conclusões obtidas pela presente pesquisa e 

indagações para trabalhos futuros, uma vez que consideramos que a temática da 

loucura não se dissipa com essa pesquisa, as questões que ela suscita não se 

fecham nesse estudo, ao contrário, outras tantas foram levantadas para serem 

trabalhadas. Em seguida, temos as referências bibliográficas que utilizamos e a 

documentação complementar, nos apêndices e anexos.   
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2. PILARES QUE SUSTENTAM A PESQUISA: DOS ESTUDIOSOS DA 

LINGUAGEM À PSICOLOGIA SOCIAL DISCURSIVA 

 
As palavras saem quase sem querer 

 Rezam por nós dois 
 Tome conta do que vai dizer 

Elas estão dentro dos meus olhos 
 Da minha boca, dos meus ombros 

 Se quiser ouvir é fácil perceber 
As palavras fogem se você deixar 

 O impacto é grande demais 
 Cidades inteiras nascem a partir daí 

 Violentam, enlouquecem, não me fazem dormir 
 Adoecem e curam, não me dão limites (...) 

(As palavras, Vanessa da Mata). 

 

 O trecho da música “As palavras” de Vanessa da Mata nos fala da força 

dessas, construindo cidades, fazendo com que as pessoas enlouqueçam, adoeçam 

ou curem; não é a toa que esse trecho foi posto aqui, ele diz do referencial teórico, o 

qual adotamos. Afinal, quando falamos sobre a categorização de pessoas em 

sofrimento psíquico, compreendemos que as palavras às constituem, elas estão em 

seus olhos, bocas e membros... 

Bakhtin (1997) já destacava que o organismo e o mundo se encontram no 

signo, sem o signo não poderíamos falar sobre a existência de um ou do outro. 

Assim como Potter et al (1990) assinalaram que o discurso produz sujeitos, ao 

mesmo tempo em que esses são figuras ativas do discurso, ambos são moldados e 

se moldam como esculturas vivas, nesses jogos de uso.   

Nessa perspectiva, a linguagem sai do papel coadjuvante e entra em cena 

como personagem principal nos estudos científicos, em decorrência do chamado 

“giro linguístico”. Entre as décadas de setenta e oitenta do século passado, o papel 

do discurso passa a ser ressignificado, ele deixa de funcionar como simples 

expressão dos conceitos mentais, ou como recurso para pronunciar a realidade, e 

passa a ser visibilizado como instrumento, que produz realidades, idéias, relações 

entre as pessoas. Como destaca Conceição Nogueira (2008, p. 235), a partir desse 

período, a linguagem “deixa de ser encarada como simples meio para traduzir ou 

expressar o pensamento e passa a ser concebida como um instrumento para a 

própria constituição das idéias em si mesmas”.  

Vários autores contribuíram para a “virada linguística”, entre eles os 

estudiosos da filosofia analítica Ludwig Wittgenstein e John Austin, que enfatizaram 
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o uso das palavras na construção, manutenção e mudança das relações sociais. 

Wittgenstein (1999) entende que a linguagem cria acontecimentos e não apenas 

funciona como instrumento para descrever uma dada realidade; Austin (1990) 

enfatiza o uso ativo das palavras, destituindo-as da função de expressar 

pensamentos individuais. 

Para Wittgenstein (1999), a linguagem não é o resultado de um conjunto de 

palavras, que estão coladas em significados universais, como Saussure afirmava, 

pois seus usos não têm uma única utilidade, sua funcionalidade é variável. Logo, o 

autor considera que, por a linguagem apresentar diferentes funções, em contexto de 

uso variáveis, seu sistema de organização é heterogêneo.  

Isso pode ser exemplificado por um diálogo desenvolvido pelos usuários do 

CAPS durante uma das rodas, dois deles discutiam sobre o termo “em surto”, uma 

usuária relatava que tal palavra indicava quando uma pessoa era agredia, ou 

quando alguém diz para outra pessoa algo que ela não é. O outro diz que “em surto” 

é uma pessoa que está doente. Por fim, ambos consideraram que há vários sentidos 

em que o mesmo termo pode ser empregado.  

De acordo com Potter (2001), a partir da obra “Investigações Filosóficas” 

publicada em 1979, Wittgenstein fala que a linguagem tem um caráter pragmático e 

que seu uso é localizado, visto que as palavras e seus significados estão imbricados 

aos seus contextos, ou seja, as palavras “por si só” dizem pouco, todavia estando 

articuladas a contextos geradores de seu uso, constroem fazeres, pessoas, mundos.  

Voltando ao exemplo acima, poderíamos considerar que a usuária confundiu 

a expressão “em surto” com o vocábulo “insulto”, todavia, tomando como referência 

o contexto no qual a expressão foi utilizada e a compreensão de que uma palavra 

tem diferentes usos, podemos assegurar outro significado para a expressão, quando 

declaramos que uma pessoa “em surto” se sentiu ofendida ou insultada por outrem. 

Consideramos, então, que a linguagem se constituiu na ordem do coletivo e do 

público e não do privado, do individual, pois o sentido atribuído a esse termo foi 

estabelecido diante do diálogo no grupo.    

Austin (1990) contribui para nosso estudo, dando maior atenção à linguagem 

em uso, quando afirma que, ao pronunciar as palavras, realizamos atos que podem 

ser bem ou mal sucedidos. Conforme Potter (2001) assinala, na obra “How to do 

things with words” (1962), esse autor faz uma diferenciação entre as funções 

performativa e constativa da linguagem, contudo, posteriormente, ele enfatiza que os 
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usos das palavras são tão performativos, quanto constativos, ou seja, utilizamos 

nossa linguagem para fazer coisas, não somente para descrever os objetos do 

mundo. Quando dizemos que pessoas “em surto” se sentem ofendidas ou insultadas 

por outras pessoas, estamos questionando a proposta das teorias médico-

psiquitrícas, para as quais onde há “surto”, existe apenas doença, portanto, essa 

incapacitaria o sujeito de falar ou fazer “julgamentos adequados” sobre a “realidade”.  

 Além de corroborarmos com esses autores da filosofia analítica, nos 

assentamos no movimento construcionista, que considera “o discurso sobre o 

mundo, não como reflexo ou como mapa do mundo, mas como um produto da 

interação social”, como destaca Gergen (1985, p. 266). De acordo com o autor, essa 

perspectiva afirma que o conhecimento não está baseado nos objetos, no processo 

mental ou em entes ideais, ele é constituído através do contato social com outros 

sujeitos, sendo permeado pela linguagem.  

 Iñiguez (2003) destaca que podem ser apontados alguns elementos, que 

podem representar o movimento construcionista, os quais seriam: o 

relativismo/antirrealismo; a determinação cultural e histórica do conhecimento; o 

conhecimento como uma produção social; o questionamento das verdades 

geralmente aceitas, o anti-representacionismo e a linguagem como condição de 

possibilidade da construção social. Para que seja possível entender a significância 

desse movimento para nossa pesquisa, apresentaremos cada um desses 

elementos. 

O antiessencialismo implica que não existem objetos naturais, as pessoas e o 

mundo são resultado de processos sociais específicos, que dependeriam da 

definição que temos deles, não havendo uma natureza determinada. Destarte, como 

a realidade não existe independente do conhecimento que se produz sobre ela, não 

haveria relação entre o conhecimento e a percepção direta da realidade, ou seja, o 

objeto não geraria sua representação sem que fosse construído pela linguagem 

(IÑIGUEZ, 2003).  

 De acordo com Castañon (2004), a compreensão de que a realidade não 

existiria além da linguagem caracteriza uma posição dentro do construcionismo 

social, classificada por Held (1998, citado por CASTAÑON, 2004) como “mais 

radical”. Essa posição estaria fundada no antirrealismo ontológico, que está presente 

em autores como Richer e Shotter. 

Oliveira Filho (2011) destaca que, apesar de o antirrealismo e o relativismo 
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epistemológico de alguns autores construcionista, os teóricos construcionistas da 

psicologia não negam a existência do mundo. Todavia, os mesmos permanecem 

contestando a idéia de que os eventos e objetos desse trariam em sua superfície 

seu significado.  

Como os objetos não trazem em si mesmos suas categorizações e os 

respectivos significados, podemos refletir que a realidade dependente do ponto de 

vista histórico e cultural. Como Iñiguez (2003) destaca, toda forma de conhecimento 

é peculiar a uma cultura, em uma dada época, não sendo particular/individual. Essa 

afirmação não pode ser aplicada somente ao conhecimento do cotidiano, podemos 

estendê-la ao conhecimento científico, já que esse apresenta um caráter histórico, 

isto é, se constitui mediante práticas sociais como qualquer outra forma de saber. 

Quando consideramos esse argumento, podemos ir além do que o discurso 

científico considera como verdade universal, já que esse discurso passa a ser 

questionado enquanto saber onipotente.  

Iñiguez (2003) refere que o conhecimento comum ou o científico são 

resultado de uma construção coletiva, sendo esses produzidos por práticas 

cotidianas, as quais fabricam as realidades e as pessoas. A relação entre o 

conhecimento e a prática social é recíproca, assim como cada discurso possibilita 

certos modos de ação no tempo, ou seja, aquilo que falamos em um determinado 

período tem um efeito para aquele momento, ao mesmo tempo em que a escolha de 

um discurso em detrimento de outro, já contribui para edificação de um 

conhecimento específico. 

Quando damos voz a um discurso, excluímos imediatamente outros, de modo 

que, como refere Ibañez (1994), a produção de conhecimentos se efetua na 

instabilidade, na turbulência e no contínuo diálogo de discursos, que ora são 

adotados, ora são descartados. Compreendendo que os discursos são construídos 

em meio a essa batalha, passamos a indagar “o saber supremo da ciência”, 

portanto, questionamos o caráter absoluto e transcendental da verdade científica.   

 Spink e Frezza (1999, p.29) apontam que, com o movimento construcionista, 

esse caráter absoluto e transcendental da verdade científica foi se perdendo, uma 

vez que passamos a concebê-la como resultado de ações, de experiências e de 

convenções humanas; houve, então, uma “desfamiliarização da objetividade 

implícita na retórica da verdade”. 

Iñiguez (2003) analisa que, quando se questiona a idéia de que o 
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conhecimento toma por base a observação objetiva e imparcial da realidade, se 

abandona a proposta de uma mente individual que observa e produz o 

conhecimento, nesse sentido, passamos a olhar o mundo e a nós mesmos de modo 

diferenciado.  

 Ao passo que, ao tomarmos como referência que o conhecimento não é algo 

que as pessoas guardam em suas cabeças, isso implica em abdicar da visão 

representacionista de mundo, a qual propõe a concepção de mente como espelho 

da natureza, conforme ressalta Rorty (1979/1994) citado por Spink e Frezza (1999). 

 Oliveira Filho (2011) nos fala que os estudos imersos no movimento 

construcionista têm como objetivo comum superar as epistemologias 

representacionistas e romper com o dualismo sujeito-objeto, existente nessas 

perspectivas e que conduz, ainda, a outros dualismos, como interno-externo, 

pessoa-realidade. 

 Como Ibáñez (1994) orienta, não tomamos o cérebro como condição 

primordial e única à construção do conhecimento, trazemos a linguagem como 

ferramenta socialmente disponível para edificação de discursos, de instituições e de 

mundos, assim como o fizeram os autores que fundamentam a Psicologia Social 

Discursiva, como Wetherell e Potter (1996); Hepburn e Wiggins (2005); Billig (2008); 

Edwards (2006), os quais enfatizaram as construções discursivas como 

responsáveis pela constituição dos sujeitos e de suas relações sociais. 

  

2.1 Adentrando a Psicologia Social Discursiva: apresentação dos principais 

conceitos 

 

Durante a década de 80 do século passado, a Psicologia Social Discursiva se 

desenvolveu dentro da psicologia social, mas a partir de uma vertente específica da 

análise do discurso. Desse período, podemos destacar como obra fundamental 

“Discourse and Social Psychology”, publicado em 1987, tendo como autores 

Jonathan Potter e Margaret Wetherell.  Somente na década de 90, a Psicologia 

Discursiva (PD) se constituiu enquanto perspectiva teórica independente da análise 

do discurso, tal fato se deu pela necessidade da PD se diferenciar de outras formas 

de análise, como a linguística e a sociolinguística, assim como os autores dessa 

corrente tinham como proposta a reestruturação do objeto de estudo da psicologia 

(POTTER, 2003). 
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Podemos analisar que não é a esmo que houve essa urgência na modificação 

do objeto de estudo da psicologia, visto que outros eventos contribuíram para que a 

PD fosse se articulando enquanto perspectiva teórica, por exemplo, mediante a 

efervescência dos estudos sobre a linguagem com o “giro linguístico”, assim como 

com a virada epistemológica provocada pelo movimento construcionista, conforme 

descrito acima. A partir desses arrebates teórico-epistemológicos, a PD constitui um 

movimento dentro da psicologia, indagando sobre as entidades psicológicas, 

tomadas como “reais” pelos estudos vigentes, como destaca Potter (2008). 

Conforme Potter e Hepburn (2007) discutem, ao invés de tentar investigar as 

idéias que as pessoas trazem “dentro de suas cabeças”, os psicólogos discursivos 

põem como foco de seus estudos a natureza retórica do discurso, uma vez que 

entendem que os fenômenos psicológicos são construídos na interação entre os 

sujeitos, assim sendo eles se voltam para analisar as falas e os textos emitidos 

pelas pessoas em ações cotidianas.  

Como Wetherell e Potter (1992) preconizam, a ênfase se dá no uso dos 

discursos em determinadas situações, ou seja, se considera o discurso no momento 

em que esse acontece, dito de outro modo, o discurso é analisado nas 

conversações, no bate papo do dia a dia, nos textos do cotidiano, sendo observadas 

as funções discursivas, as estratégias retóricas, os efeitos produzidos por 

determinada fala.  

Ao tomar tal postura, os estudiosos da PD passaram a reavaliar alguns 

conceitos da psicologia social, havendo a crítica a algumas de suas principais 

noções, como ocorreu com o conceito de memória o qual, até então, era 

compreendido como resultado de processos mentais, ou de regularidades 

comportamentais, conforme destaca Potter (2008). 

Esses autores reforçam que os psicólogos discursivos não estão interessados 

no sentido de um determinado vocábulo, ou nas interpretações subjacentes a 

alguma informação, eles não estão preocupados com o que está “por baixo” do 

discurso, que “precisaria” ser investigado, a preocupação se dá sobre a ação 

realizada por uma determinada descrição. Por exemplo, diante de várias falas feitas 

pelos usuários do CAPS, não estávamos preocupados se o que um sujeito da 

pesquisa dizia era mais verídico do que aquilo que o outro informava, não 

estávamos no local de pesquisa como detetives ou investigadores da verdade, até 
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porque não trabalhamos com a possibilidade de identificação de verdades absolutas, 

ou de realidades dadas. 

Como Potter (2008) analisa, a psicologia social tradicional objetiva falar sobre 

a vida social a partir de teorias sobre processos e entidades mentais, as quais 

sustentariam uma determinada ação; já a PD compreende o discurso enquanto 

estância fundamental para entender a vida das pessoas, logo o interesse se volta 

para a forma como as pessoas constroem a “realidade”, tendo a linguagem como 

edificadora dessa construção.  

Nessa perspectiva, o discurso é entendido como uma prática social, sendo 

observado como esse se atualiza e molda as interações cotidianas, ao mesmo 

tempo em que se pode analisar como alguns discursos trabalham juntos e contra 

outros discursos. Para tanto, há alguns elementos que fundamentam a PD em seus 

estudos, os quais são: construção, função, variabilidade e retórica (WETHERELL; 

POTTER, 1992).   

 

2.1.1 Construção  

 

O caráter de construção da linguagem se sustenta no movimento 

construcionista, descrito anteriormente. De acordo com Potter e Wetherell (1987), os 

psicólogos discursivos partem dessa perspectiva para considerar que os discursos 

sobre objetos, grupos sociais, pessoas, etc., são manufaturados a partir de recursos 

linguísticos, disponíveis na cultura em um determinado período.  

Potter e Edwards (2001) destacam que, por intermédio de construções 

discursivas, temos acesso ao mundo, ao mesmo tempo em que quando falamos ou 

escrevemos um texto estamos construindo o mundo. Nesse jogo de palavras, 

categorias, metáforas, argumentos retóricos, descrições, histórias, lugares comuns, 

o discurso funciona como algo que constrói o sujeito e que é construído por ele.  

Entendemos que, para esses autores, os discursos são usados para construir 

versões de “realidade” e ações que funcionam como edificadores das relações 

sociais. No que diz respeito à organização dos discursos, Wetherell e Potter (1996, 

p.65) utilizam o conceito de repertórios interpretativos para caracterizar os 

elementos gramaticais e estilísticos que os sustentam. De acordo com esses 

autores, podemos definir os repertórios como:  
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Los elementos esenciales que los hablantes utilizan para construir 
versiones de las acciones, los processos cognitivos y otros 
fenómenos. Cualquier repertorio interpretativo determinado está 
constituído por uma restringida gama de términos derivan de una o 
más metáforas clave, y la presencia de un repertorio a menudo está 
señalada por ciertos tropos o figuras del discurso. 

 
Potter e Wetherell (1987) ressaltam que não há afirmações grandiosas que 

acompanham este conceito, contudo ele constitui um dos componentes que os 

estudiosos do discurso utilizam para trabalhar os fenômenos discursivos. Segundo 

Potter (2003), as pessoas utilizam os repertórios como blocos de construção para 

manufaturar versões de ações, desse modo os repertórios estão disponíveis a todos 

que partilham de uma determinada linguagem em um contexto específico, não 

sendo pertencente a um sujeito especificamente. 

Dessa maneira, concordamos com os autores construcionistas, os quais 

reiteram que a construção de mundo(s) nos é dada pelo discurso, Wetherell e Potter 

(1992) tentam compreender como os repertórios interpretativos organizam discursos, 

que produzem efeitos de realismo na vida das pessoas. No caso de nosso estudo, 

tentamos compreender como as construções discursivas têm produzido pessoas 

que sofrem e que lugares específicos são instituídos para acolhê-las, socializá-las, 

ou mesmo excluí-las.   

 

2.1.2 Função 

 

Como os discursos são construções, os eventos, os sujeitos, o(s) mundo(s) 

podem ser produzidos discursivamente e de diferentes maneiras, assim os discursos 

manufaturam diferentes funções. Potter (2003) sinaliza que o conceito de Função se 

fundamenta nas idéias apresentadas pela Etnometodologia, pela Análise de 

Conversação e pelos teóricos da filosofia analítica, Wittgenstein e Austin.  

Potter e Wheterell (1987) relatam que a Etnometodologia é uma corrente 

teórica da sociologia que se desenvolveu a partir dos trabalhos de Garfinkel. Os 

teóricos dessa corrente estão preocupados com a constituição das ações e dos 

eventos cotidianos, feito pelas pessoas, através da linguagem. Fazendo uso do 

termo reflexividade, eles falam sobre o caráter constitutivo da fala nas ações 

cotidianas, como referido anteriormente, ao descrever situações, fazemos escolhas, 

as quais produzem consequências, isso caracteriza a funcionalidade da linguagem.  
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No que diz respeito à Análise de Conversação, esses autores relatam que 

essa se desenvolveu a partir da Etnometodologia. Ao utilizarem uma perspectiva 

pragmática da linguagem, os analistas conversacionais combatem a idéia de que há 

um sentido escondido por trás de um discurso aparente, para esses teóricos, 

devemos analisar os discursos conforme eles se apresentam, no aqui e agora. 

Nesse sentido, podemos considerar as variadas nuances discursivas direcionadas 

para ação, em meio ao processo de interação entre os sujeitos.   

Com relação aos teóricos da filosofia analítica, chamamos a atenção para o 

caráter performativo da linguagem, pela funcionalidade dessa em criar 

acontecimentos e não apenas funcionar como instrumento para descrever uma dada 

realidade, como foiressaltado por Austin (1990), assim como destacamos a 

contribuição de Wittgenstein (1999, p.27) e sua atenção  para linguagem em uso, 

segundo o qual “(...) a significação de uma palavra é seu uso na linguagem”, logo 

esse uso é variado.  

Como ressaltam Potter e Wetherell (1987), há uma variedade de recursos a 

serem utilizados na manufatura dos discursos, quando falamos, fazemos escolhas 

entre um ou outro recurso e tais escolhas provocam efeitos. Nesse sentido, a 

linguagem é utilizada para uma variedade de funções e seu uso tem consequências 

igualmente variadas.  

 

2.1.3 Variabilidade 

 

 Como vimos acima, a linguagem é utilizada para uma variedade de funções, o 

uso do discurso para realizar diferentes funções, determina inevitavelmente a 

variabilidade nos discursos, como destacam Potter e Wetherell (1987). Se os 

discursos edificam as mais diversas versões da realidade, podemos refletir que a 

fala de cada pessoa vai variar de acordo com o propósito do que se fala e do lugar 

de onde se fala. 

Quando estamos conversando com alguém ou escrevendo algum texto, nós 

produzimos uma fala endereçada a alguma(s) pessoa(s), desse modo, nossa 

construção discursiva irá variar conforme a entonação, as justificativas que usamos, 

dentre outros elementos que orientam nosso discurso para uma ação específica. 

Compreendendo tal fato, o foco dos analistas do discurso passa a ser as diversas 

formas, pelas quais as palavras são ditas e como são ditas, conforme sugerem 
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Wiggins e Potter (2008). 

Alguns teóricos contribuem para a constituição do conceito de Variabilidade, 

entre eles podemos destacar Wittgenstein, com os jogos de linguagem e os 

estudiosos da Etnometodologia, com a indexicabilidade.  

Ao utilizar palavras para descrever uma sentença, fazemos uso de diversos 

recursos linguísticos, todavia esses usos seguem objetivos e regras específicos, 

caso o sujeito não siga essas regras, ele não será compreendido pelos seus 

ouvintes. Os jogos de linguagem indicam as diversas maneiras pelas quais podemos 

construir uma fala, como refere Wittgenstein (1999).  

Potter e Wetherell (1987) assinalam que o termo indexicabilidade é utilizado 

pelos teóricos da Etnometodologia, para afirmar que o significado de uma palavra só 

pode ser compreendido no contexto em que ela foi proferida, se não olharmos o 

contexto de uso, não poderemos acessar as expressões ditas, pois elas serão 

ininteligíveis.  

O contexto de fala não se resume à ocasião em que a expressão é dita, se 

estende ao sujeito que fala, ao que esse disse anteriormente, ao que aconteceu em 

seguida, pois o falante pode pronunciar diferentes termos, em instantes diversos, os 

quais desencadeiam efeitos variados, dependendo do que foi dito, para quem, em 

que condições, a partir de que, etc.  

Wetherell e Potter (1996) relatam, também, que tanto os discursos de um 

determinado grupo podem variar, quanto uma mesma pessoa pode produzir 

discursos inconsistências, cheios de contradições. Isso ocorre porque, quando 

argumentam, as pessoas trazem em seus discursos, as variadas concepções que 

estão em conflito na sociedade. Mas, Potter e Wetherell (1987) destacam que 

encontramos tanto consistência, quanto inconsistência nos discursos, sendo 

possível identificar alguma coerência em meio à contradição.  

 

2.1.4 Retórica 

 

Estávamos falando sobre as inconsistências e contradições dos discursos, 

pois bem, o conceito de Retórica aprofunda tal discussão, direcionando nossa 

atenção justamente para a questão do conflito em sociedade.  De acordo com Potter 

(1998), o conceito de retórica busca compreender os discursos, produzidos por 

pessoas que mobilizam recursos linguísticos, para construírem determinados efeitos, 



29 
 

assim, um determinado discurso é utilizado para reforçar uma versão específica de 

mundo e para protegê-la da crítica de outras versões. 

Marsillac (2010) destaca que esse conceito se origina na antiguidade clássica, 

estando focado no estudo da linguagem e no uso persuasivo da oratória. Somente 

na segunda metade do século XX é que os estudos retóricos vêm sendo retomados 

e têm ganhado força. Um dos representantes deste movimento é Chaim Perelman, 

autor nascido na Polônia e que viveu grande parte de sua vida na Bélgica. Esse 

compreende que a retórica consiste em um meio de se chegar a um acordo sem o 

uso da força ou da violência, mantendo-se no campo da razão.  

Para Potter (1998), a retórica ganha espaço no discurso científico a partir das 

discussões travadas pela Sociologia do Conhecimento. Segundo o autor, um dos 

teóricos mais importantes para esse momento da Sociologia foi Collins. Uma das 

questões abordadas por Collins é a de que os cientistas deveriam adotar uma 

postura metodológica relativista frente à realidade, fazendo uso da retórica no 

discurso científico.  

Na psicologia, Michael Billig (2008) tem contribuído para despertar o interesse 

de demais autores pelo conceito. O primeiro artigo desse autor foi publicado em 

1985, todavia apenas com a obra “Arguind and Thinking: a rethorical Approach to 

Social Psycology” (1987), traduzida para o português em 2008, ele teve destaque 

nos estudos em psicologia social.  

Billig (2008) se foca na natureza retórica da argumentação, trazendo a análise 

do discurso para um quadro argumentativo. Segundo esse, quando falamos, 

trazemos em nosso discurso um argumento e, automaticamente, essa escolha nega 

outro argumento que poderia ser utilizado, logo, consideramos uma expressão 

linguística em detrimento de outra, assim sendo, como fala Billig (2008, p.20), “o 

argumento a favor de uma posição é sempre um argumento contra outra posição”.   

A Psicologia Social Discursiva se assenta na retórica ao compreender que o 

modo como o discurso é organizado torna determinadas versões de mundo factuais 

e verdadeiras, conforme refere Wetherell e Potter (1992). Se entendermos que os 

discursos são formas de ação social, que acarretam consequências, 

compreendemos que o uso de uma categorização produz efeitos específicos, 

favorecendo a justificativa de uma determinada posição teórica.  

Tomando por referência que os discursos produzem efeitos, assim sendo o 

ato de classificar uma pessoa de determinada maneira, em certa categoria ou classe 
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traz um conhecimento sobre o que ela é, o que ela pode fazer, como deve fazer. Ao 

mesmo tempo, as conversas, os hábitos, os contextos localizados, o acesso, ou não, 

a determinados lugares físicos e sociais também contribuem para a constituição das 

pessoas, como veremos adiante na fabricação dos anormais e na edificação da 

loucura.  
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3. A CONSTITUIÇÃO DOS ANORMAIS E A EDIFICAÇÃO DA LOUCURA  

 
Dava-lhe vozes Sancho, dizendo: - Volte para trás, Senhor Dom Quixote, 
que voto a Deus que isso que vai investir são carneiros e ovelhas. Volte 
para trás. Mal haja o pai que me gerou. Forte loucura! Repare bem, que não 
há gigante, nem cavaleiro, nem gatos, nem escudos partidos nem inteiros, 
nem veiros azuis, nem endiabrados. Que faz? Pecados meus! 
Nem com tudo aquilo se refreava Dom Quixote, antes em altas vozes ia 
clamando: - Eia, cavaleiros, que seguis e militais debaixo das bandeiras do 
valoroso Imperador Pentapolim do Arremangado Braço, segui-me todos, 
vereis quão facilmente lhe dou vingança do seu inimigo Alifanfarrão de 
Trapobana. Com estas palavras se estranhou pelo tropel das ovelhas, e 
começou a alancear nelas, tão denodado como se desse em verdadeiros 
inimigos mortais (Trecho da obra Dom Quixote, Miguel de Cervantes, 1981, 
p.100).  

 

No livro “Dom Quixote” de Miguel de Cervantes (1981), o personagem que 

intitula a obra participa de várias aventuras, acompanhado do escudeiro Sancho 

Pança, sendo categorizado como tendo “desconcertado juízo” por outros 

personagens da estória. Dom Quixote, um velho fidalgo, que se denomina cavaleiro 

andante, sai pela Espanha à procura de donzelas a socorrer, reinos a salvar, 

dragões a enfrentar, com o intuito de ajudar as pessoas em perigo e vangloriar o 

nome de sua Dulcinéia Del Toboso, a amada que nunca viu e a quem dedica suas 

façanhas.  

Por onde caminha, o cavaleiro da triste figura, como também é chamado, 

encontra pessoas e situações para as quais enxerga perigos, estando baseado na 

leitura dos livros de cavalaria, para construir tais situações. As pessoas a quem 

“salva dos perigos”, o tomam por insano, sem juízo, louco, mas também por “homem 

de boa cabeça”, caso não lhe falem em cavalaria, como sugere o Cura, seu amigo. 

Mas, o que nos chama atenção nessa obra é que a “falta de juízo” do nosso 

cavaleiro da triste figura é tomada por outros personagens ora como algo para ser 

admirado, ora como piada, a ser objeto de riso dos outros. Ambas as posturas são 

resultado do estranhamento que Dom Quixote provoca nas pessoas e é nessa 

conjuntura que o anormal se constitui entre o estranhamento, a admiração, a piada, 

a chacota, a exclusão e a morte.  

Vera Portocarrero (2002, p.62) fala sobre os anormais em “Arquivos da 

Loucura”, discorrendo como as anormalidades foram analisadas pelos psiquiatras 

brasileiros entre o fim do século XIX e o início do século XX, ao tomarem por base a 

esfera moral. Nesse período, a medicina mental atuou fervorosamente sobre as 

causas da doença mental e da anormalidade mental e moral, lutando contra a 
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suposta ameaça que essas representavam para o desenvolvimento social e 

econômico do país. A anormalidade, ou seja, a fuga aos padrões morais 

convencionais, junto com a doença mental, se constituiu como objeto da teoria 

psiquiátrica, sendo os anormais denominados deficientes mentais, já que 

significavam uma “regressão do desenvolvimento humano”.  

Como assinala a autora, independentemente das anomalias, os anormais 

foram classificados como perigosos, ou criminosos constitucionais, nesse conjunto 

havia figuras diversas, além dos “doentes mentais propriamente ditos”, estavam 

incluídos os alcóolatras, os epiléticos, os sifilíticos, que representavam uma base 

latente para a doença mental ou para a criminalidade. 

Nessa discussão, a classificação dos anormais contribuiu para conduzi-los 

ora para os hospícios, ora para os hospitais gerais, ora para a cadeia, dentre outros 

lugares. Mas, afinal, o que os diferenciava? Foucault (2010), em “Os Anormais”, 

reflete sobre esses personagens, suas classificações e encaminhamentos. Ele fala 

sobre as três figuras da anomalia: o monstro humano; o indivíduo a ser corrigido e a 

criança masturbadora.   

O monstro se diferencia dos demais pela violação das leis da sociedade e da 

natureza, combinando o impossível e o proibido. Ele se configura como o grande 

modelo das pequenas discrepâncias, é a anomalia em sua melhor expressão: uma 

pessoa que tem duas cabeças e um corpo, ou que tem dois corpos e uma cabeça, 

que é ao mesmo tempo homem e mulher, ou um feto que nasce com má formação. 

Segundo Foucault (2010, p.54) “só há monstruosidade onde a desordem da lei 

natural vem tocar, abalar, inquietar o direito, seja o direito civil, o direito canônico ou 

o direito religioso”. Cada época teve seu monstro, na idade média, o homem bestial, 

ou seja, a mistura de homem e animal o constituía. No renascimento, os irmãos 

siameses eram a forma da monstruosidade. Na idade clássica, se destacam os 

hermafroditas. No século seguinte se falará da conduta monstruosa, da 

criminalidade monstruosa.  

O tema da natureza monstruosa da criminalidade se volta para a conduta das 

pessoas, logo se tem a figura do monstro moral como aquele que compromete a 

vida em sociedade. Entra em cena a figura do individuo a ser corrigido, o qual 

aparece no jogo entre a família, a escola, a rua, a igreja, a fábrica, a polícia, etc., 

que tentam corrigi-lo, todavia ele é incorrigível. Já o masturbador, a criança 

masturbadora traz para o âmbito da família a função de observar e conter o sujeito 
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em seu mais íntimo espaço, o corpo. Essa figura se tornou visível das técnicas 

pedagógicas e médicas que vincularam a prática da masturbação a todo um 

conjunto de doenças corporais e nervosas, como destaca Foucault (2010).   

De acordo com esse autor, às anomalias coube a morte, ao incorrigível a 

prisão, à doença foi encarregado o tratamento e a cura nos hospitais, de um modo 

geral, a esses personagens foram designadas técnicas específicas de observação e 

de controle que pretenderam sanar suas anormalidades. Diante de uma constante 

atualização, essas figuras e os lugares para onde elas foram reconduzidas, sofreram 

contínuos rearranjos.  

 Um desses rearranjos ocorreu quando o conceito de anormal veio como uma 

forma de psicopatologia no final do século XIX, como ressalta Portocarrero (2002). 

Ele vai abarcar não só a doença mental propriamente dita, mas qualquer desvio de 

comportamento normal. Nesse sentido, a prática psiquiátrica vai adentrar naqueles 

que apresentem desvios mentais, como os loucos, ou potencialmente loucos, ou 

ainda nos desviantes morais, como os degenerados e os criminosos; penetrando em 

várias instituições, como a família, a escola, as forças armadas, a prisão, 

objetivando a prevenção contra a criminalidade e o adoecimento.  

 Como Foucault (2010) assinala, o anormal do século XIX é um descendente 

das figuras do monstro, do incorrigível e do masturbador, esses personagens vão 

dar suporte a todas as instituições específicas para anormais, que se desenvolverão 

nesse século, fundadas a partir de um regime disciplinar. É importante marcar que a 

disciplina é uma tecnologia de poder construída pela revolução burguesa entre os 

séculos XVIII e XIX, mas não nos deteremos a descrever como essa tecnologia se 

constituiu, pois foge as propostas deste estudo, todavia destacaremos suas 

principais características, que servirão de base para pensarmos como “os anormais 

e os normais” foram secularmente moldados.  

 Conforme Foucault (2004) discorre em “Vigiar e Punir”, a disciplina se funda 

enquanto uma técnica de poder que implica numa vigilância perpétua e constante 

sobre os sujeitos, através dela a vida das pessoas pode ser gerida, ao passo que a 

docilidade dos corpos faz com que diminua a capacidade de revolta, resistência e 

luta dessas contra as práticas socialmente desenvolvidas. Por exemplo, através da 

distribuição dos sujeitos em escolas, quarteis, cadeias, hospitais, manicômios, etc. 

eles são esquadrinhados em espaços individualizados, sob o argumento de que 

serão cuidados, tratados, educados, para que se constituam enquanto “bons e sãos” 
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cidadãos.   

 Concomitantemente, há à sujeição das pessoas ao tempo, de modo que se 

produza a maior quantidade de ações possível, com o máximo de rapidez e 

eficiência. Isso pode ser observado nas fábricas, em que os operários utilizam 

milésimos de segundos para construírem mercadorias; ou ainda, no espaço de sala 

de aula, em que as crianças são distribuídas em fileiras alinhadas, de modo que a 

organização espacial das cadeiras, onde essas estão sentadas, contribua para a 

divisão de tarefas e a realização dessas no horário estipulado para a aula.   

 Além do controle dos corpos através do espaço e do tempo, há ainda o 

registro contínuo das observações sobre os sujeitos, esse registro não pode deixar 

escapar nenhum detalhe, ou acontecimento sobre a pessoa observada. Podemos 

citar o sistema de registro feito nos hospitais3 como caraterístico dessa observação. 

Nesses locais, os profissionais, que circulam na instituição, precisam escrever em 

um arquivo todas as ações e reações tidas pelo paciente durante o dia. 

 Desse modo, Foucault (2004) relata que o regime disciplinar fabrica os 

sujeitos, atuando sobre seus corpos, adestrando seus gestos, regulando seus 

comportamentos, normalizando o prazer, registrando os discursos, com o objetivo de 

separar, comparar, distribuir, hierarquizar, categorizar as pessoas em normais e 

anormais. Foi assim que esse autor destacou o nascimento da prisão e o isolamento 

celular dos apenados, bem como a produção da doença mental e o desenvolvimento 

do hospício.  

 A partir dessas leituras é possível definir quem são os sujeitos normais e os 

anormais? É possível diferenciar os sujeitos sãos, dos não-sãos? Ou ainda, é 

razoável dizermos quem é o louco, no reino dos anormais? Talvez essa tenha sido a 

busca fervorosa de Juliano Moreira e dos psiquiatras brasileiros do início do século 

XX, que lutavam incessantemente por uma classificação uniforme das doenças 

mentais, como destaca Portocarrero (2002).  

Todavia, não coube apenas à psiquiatria categorizar a loucura, uma vez que 

não somente o discurso médico falou sobre ela, durante séculos a loucura tem sido 

classificada e sua nebulosa categorização desencadeou vários deslocamentos das 

pessoas, sejam essas normais ou anormais, dentro e fora das cidades, como 

                                                           
3
 Uma prática semelhante é realizada nos CAPS, os profissionais anotam nos prontuários todas as 

atividades desenvolvidas pelos usuários no serviço e seus comportamentos diários.   
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veremos a seguir.    

 

3.1 A História dos Discursos e dos Lugares para a Loucura 

 
Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria 
casa, e, não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do 
benefício da vida; os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte 
entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câmara 
para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de 
Itaguaí, e das demais vilas e cidades (Trecho da obra O Alienista, Machado 
de Assis, 1994, p.4).  
 

 

 No livro “O Alienista”, de Machado de Assis (1994), a loucura desafia Simão 

Bacamarte, um médico brasileiro recém-chegado da Europa, que tem o desejo de 

prestar “um bom serviço à humanidade”: encontrar a cura para a loucura. Mediante 

várias peripécias feitas por esse personagem, toda população da cidade de Itaguaí 

se vê envolta pelo seu objetivo, ora trancafiada dentro da Casa Verde, ora fora. Por 

fim, não sabemos se o louco da estória era Simão Bacamarte, que perseguiu todos 

os habitantes da cidade, inclusive a si, em prol de seu projeto científico.  

Ora, durante séculos o discurso médico e outros conhecimentos, como o 

religioso, tentaram conceituar, classificar e domar a loucura. Ao entender a 

significância de tal fato, faremos uma contextualização histórica de como as pessoas 

ditas loucas, alienadas, doentes, transtornadas, sofredoras, dentre outras, têm sido 

localizadas ao longo dos tempos. Apesar de realizar tal contextualização de modo 

bem definido temporalmente, separando cada século de modo didático, ressaltamos 

a não-linearidade dos eventos históricos, assim como destaca Vera Portocarrero 

(2002), para quem traçar as diversas configurações históricas é abandonar a visão 

linear e continuísta da história, para voltar-se à ruptura de objetos, conceitos, 

métodos e estratégias de intervenção.  

Compreendemos também que, em períodos distintos, categorizações 

semelhantes podem ser utilizadas para caracterizar as pessoas em sofrimento 

psíquico. Destarte, concordamos com Chaves (2009), quando a autora afirma que 

as formas como as pessoas lidam com os “segredos da loucura” se fazem presentes 

nos diversos termos pronunciados cotidianamente no tratar dos loucos, sendo esses 

termos continuamente revisitados. 
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3.1.1 A Loucura na Europa 

 

Barroso et al. (2004) nos traz que as pessoas em sofrimento mental foram 

classificadas de diversas maneiras ao longo dos séculos. Na antiguidade, elas eram 

concebidas como aquelas que recebiam assessores divinos, os quais decifravam 

mensagens desconhecidas. Na idade média, passaram de assessores divinos para 

entes de mente e espírito possuídos, sendo denominadas bruxas. Logo, a religião, 

sendo associada a conceitos medievais, passou a descrever esses sujeitos por meio 

de teorias demonológicas, atribuindo a espíritos ou a forças malignas as causas da 

condição do ser insano. 

No que concerne à classificação feita pelo modelo médico, Isaías Pessoti 

(1999), na obra “Os nomes da loucura”, fala sobre as categorias desenvolvidas 

desde Hipócrates até o Manual Diagnóstico e Estatístico: Distúrbios Mentais – 

Quarta versão (DSM IV). Segundo Pessoti (1999, p.7), o conceito básico de loucura 

variou pouco da antiguidade até o presente, sendo “a perda da autonomia 

psicológica (implicando perda da liberdade e do autogoverno)”, todavia o número de 

espécies e subespécies é que teve uma considerável variação de um período a 

outro. Sendo importante destacar que a loucura nem sempre foi caracterizada como 

doença, na tradição hipocrática, por exemplo, era tomada como sintoma de 

desarranjos do humor. Antes de Hipócrates, era atribuída uma natureza divina à 

loucura, havendo uma classificação mitológica que associava cada forma de loucura 

a um deus.  

Mas, podemos considerar que, desde a antiguidade, o sujeito da loucura era 

aquele a quem faltava o autogoverno e a privação de liberdade, independentemente 

de qual categoria lhe fosse atribuída? Michel Foucault (1991), em “Doença mental e 

psicologia”, ao descrever o período da idade média, nos traz que a igreja católica 

dava ao comportamento atípico do sujeito o nome de possessão; já a literatura do 

séc. XV dava-lhe o nome de loucura, definindo-a nos heróis que realizavam 

extravagâncias e que não dominavam suas quimeras. Durante esse período, os 

sujeitos erravam pelas cidades, trazendo consigo uma manifestação cósmica a 

interpretar.  

Na obra “História da Loucura na Idade Clássica”, Foucault (1987, p.9) destaca 

que cabia ao personagem do leproso o abandono e a exclusão nos leprosários, “os 

loucos tinham então uma existência errante. As cidades escorraçavam-nos de seus 
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muros; deixava-se que corressem pelos campos distantes, quando não eram 

confiados a grupos de mercadores e peregrinos”.  

Consideramos, a partir desse autor, que a privação de liberdade não estava 

imbricada ao sujeito da loucura desde tempos mais remotos. Como apresentado na 

citação acima, os loucos vagavam entre as cidades, de modo errante, em naus que 

os conduziam perante mares e rios, sendo confiados a marinheiros e mercadores. 

Essa navegação, característica dos séculos XV e XVI, inspirava estórias, amores, 

contos por meio dos quais a sociedade convivia com o diferente, o insano, o 

sagrado.  

De acordo com Paulo Amarante (2007), os sujeitos da loucura eram demônios 

e deuses, fundamentavam a comédia, a tragédia, o erro e a verdade, assim como 

essas pessoas ocupavam vários espaços: as ruas, os guetos, as prisões, as igrejas, 

dentre outros. O que não se veria no século seguinte, pois a razão passaria a ser 

tomada como característica do ser humano e a desrazão seria menosprezada, 

desvalorizada e reduzida ao silêncio.  

Segundo Foucault (1987), no século XVII, começam a ser encarcerados todos 

aqueles que não podiam contribuir para o movimento econômico-social da 

burguesia, sendo construídos, em toda Europa, estabelecimentos de internação, 

denominados hospitais gerais, para onde eram enviados todos os que 

comprometiam a dita ordem: marginalizados, pervertidos, miseráveis e loucos. Os 

leprosários e as casas de internamento também são reconfiguradas, tais espaços 

passam a ser utilizados para confinar essas pessoas, tendo o trabalho como artifício 

para disciplinar os corpos “improdutivos” e “preguiçosos”. O confinamento se 

constituiu, então, como uma medida policial, destinada a dar trabalho aos que “não 

poderiam viver sem ele”.  

O hospital não era uma instituição médica, não era um meio de cura, ele foi 

elaborado, ainda na idade média, como instituição de caridade, que tinha por 

proposta oferecer abrigo, alimentação e assistência religiosa aos pobres. No século 

XVII, ele funcionava como um misto de exclusão, fruto da preocupação burguesa de 

colocar ordem ao mundo da miséria; assistência, com o dever da caridade e da 

hospitalidade da Igreja; apoio espiritual, constituindo uma prática feita ainda nos 

leprosários e agora deslocada para doentes, loucos, devassos, prostitutas, etc., 

como destaca Foucault (1992).  
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Concomitantemente, neste período, a medicina adentra o território da loucura 

com a invenção do conceito de alienação mental (mentis alienatio), feito por Felix 

Plater em 1625, e a apresentação da primeira classificação da alienação, inspirada 

nos erros ou defeitos de funcionamento da razão, da imaginação e da memória, 

como descreve Pessoti (1999).  

Mesmo diante dessa “conquista”, o discurso médico estava localizado nos 

livros, nos grandes tratados clássicos da medicina, conforme refere Foucault (1992), 

apenas no século seguinte, teoria e prática começam a se imbricar no espaço 

hospitalar, todavia a intervenção médica ainda era pontual, sua figura era solicitada 

em casos graves de doença, ou em breves visitas de rotina, destarte o espaço 

hospitalar não era uma instituição médica por excelência.  

Com a urgência de uma população que poderia configurar mão de obra para 

as fábricas europeias, não mais se fazia necessário esconder a pobreza das ruas e 

dos becos das cidades, ao contrário os pobres, vagabundos, exilados, etc., seriam 

recolocados no circuito de produção; os doentes, tomados como peso morto, vão ser 

reconduzidos aos hospitais para serem curados; já para certas categorias, como os 

loucos, cabiam as casas de internamento ou as alas menos abastadas do hospital, 

onde eram trancafiados. Desse modo, no final do séc. XVIII, o hospital torna-se um 

local de tratamento de doenças, de cura e de reprodução do discurso médico, 

efetuado através de um sistema de registro, de acúmulo e de formação de saber 

(FOUCAULT, 2010). 

Conforme Foucault (1987) relata, no século seguinte, Pinel e a psiquiatria 

encontrarão os loucos encerrados em muros, dos quais se objetiva libertá-los. Ele 

rompe as correntes que os prendiam, todavia os envia a um espaço hospitalar 

específico e os mantêm no campo da exclusão, através do isolamento, sendo 

regidos pela vigilância médica. Assim sendo, no século XIX, o positivismo traz da era 

clássica a constituição da loucura como objeto e faz do aparecimento do manicômio 

uma morada voltada, especificamente, para os loucos.  

De acordo com Amarante (2007, p.30), apesar de o hospício se instituir como 

lugar específico para loucura, bem como o estudo minucioso e o tratamento dessa 

ser designado para a figura do médico/psiquiatra, Pinel não vai utilizar o termo 

doença mental para discorrer sobre a loucura, mas alienação mental, uma vez que 

essa vai indicar “um distúrbio no âmbito das paixões, capaz de produzir desarmonia 

na mente e na possibilidade objetiva do indivíduo perceber a realidade”.  
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Para Pessoti (1999, p.57), Pinel utiliza esse termo por compreendê-lo 

enquanto “distúrbio ou aberração, distorção, erro, das faculdades mentais” e não 

doença, mas, ao mesmo tempo, há a necessidade de montar uma classificação 

precisa das espécies da loucura, para inseri-la definitivamente no rol das práticas 

médicas.   

Foucault (1987) aponta que o discurso médico/psiquiátrico se colocou como 

aquele que podia efetuar um “tratamento humanitário” para os alienados. Esse 

tratamento se baseava em cuidadosa observação, elaboração de registros diários 

minuciosos e aplicação de práticas de coerção moral. Para que a “cura” ocorresse, 

os médicos realizavam a separação dos alienados por espécies dentro do hospital 

psiquiátrico, além disso, afastava-os de seus familiares e das pessoas ditas sãs, 

com o argumento de que o meio poderia “contaminá-los” durante seu tratamento. 

Nesse sentido, o hospício foi tomado por Pinel e por outros profissionais da época 

como uma instituição terapêutica por si só.  

Amarante (2007, p.35) aponta que Esquirol, discípulo de Pinel, destacava as 

principais funções do hospício, entre elas “garantir a segurança pessoal do louco e 

de suas famílias”. Além de um espaço terapêutico, o hospício se configurou como 

local de isolamento do alienado, para evitar que esse se contaminasse e que 

corrompesse o meio a sua volta, logo, a periculosidade da loucura tomava corpo. O 

louco foi se constituindo como uma pessoa repleta de instabilidade, imprevisível, 

estando associado à violência e ao perigo, o que o diferenciava do grupo social que 

o abarcava. 

Com relação à Esquirol, Pessoti (1999) destaca que, embora adotasse o 

critério de classificação feito por Pinel, ele admitiu um substrato orgânico específico 

para cada forma de loucura, logo o alienado passou a ser doente. No final do século 

XIX, a doença da mente é materializada na nosologia, a partir dos órgãos do 

cérebro. A loucura passou a carregar consigo a caracterização da doença do 

cérebro, remetendo à dicotomia cartesiana entre mente e corpo. Ao localizar a causa 

do adoecimento no corpo do doente, a psiquiatria ratificou seu espaço nas ciências 

médicas, indo para além da metafísica para definir um fenômeno que durante 

séculos perseguiu. 

Foucault (1992) assinala que a legitimação da psiquiatria enquanto ciência 

ocorreu junto com a expansão da medicina em outras frentes, como a efetivação da 

medicina social. Essa foi sendo articulada ao urbanismo e à engenharia e logo 
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adentrou o espaço urbano, passando a assumir, progressivamente, o caráter de 

higienizadora do corpo social. Coube aos médicos identificar e expulsar das ruas e 

do convívio da cidade as pessoas tidas como nocivas e degeneradas, que poderiam 

contaminar todo o corpo social com sua desordem.  

Nesse interim, o séc. XX trouxe consigo o organicismo de Kraepelin para 

fundamentar a classificação das doenças psiquiátricas, buscando a correlação entre 

sintomas psíquicos e alterações cerebrais para descrever e tratar a doença mental. 

Bleuler, como edificador do termo esquizofrenia, e Freud, com a elaboração do 

conceito de motivação inconsciente, fizeram emergir os processos psíquicos como 

fundamentais para explicação da loucura, as doenças deixaram de ser apenas 

“cerebrais”, para se tornarem também “psicológicas” (PESSOTI, 1999).  

Para Foucault (1992), o hipnotismo de Charcot, que influenciou Freud, 

evidenciou a importância dos fatores psicológicos na constituição dos quadros de 

histeria e juntamente com a cura catártica, que atribuiu à palavra um poder 

terapêutico, contribuiu para a formação da psicanálise enquanto ciência, a qual 

reintroduziu o psiquismo e o uso da palavra como foco dos estudos da loucura.  

 

3.1.2 A Loucura no Brasil 

 

Mais especificamente sobre a contextualização da loucura no Brasil, podemos 

referir que os textos contavam, em sua maioria, dados do século XIX em diante, 

antes desse período, há relatos, de modo sucinto, que os loucos “eram encontrados 

em todas as partes: ora nas ruas, entregues à sorte, ora nas prisões e em casas de 

correção, ora em asilos de mendigos, ora ainda nos porões das Santas Casas de 

Misericórdia”, como refere Amarante (1983, p.149) em “Asilos, alienistas e 

alienados”. Em alguns casos, essas pessoas eram encaminhadas para as cadeias 

públicas, onde ficavam presas ou amarradas em cordas, deitadas no chão das celas 

sem cobertores, sendo espancadas até a morte.  

De acordo com Roberto Machado et al. (1978), o aparecimento do louco 

como perigoso e como atentado à moral pública, no século XIX, fez com que a 

situação desse nas ruas, na Santa Casa de Misericórdia e em outros lugares, fosse 

questionada, sendo proposto um tratamento médico, requisitado pelos profissionais 

de medicina da época. Nesse período, a polícia médica era utilizada como meio de 
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controlar e prevenir doenças epidêmicas, através da vigilância do comportamento 

dos cidadãos, para o “bem comum” da sociedade.   

Conforme Jurandir Freire Costa (2007) refere, a partir de 1830, ao passo que 

pretendia proteger a população de variadas epidemias, a medicina também almejava 

tratar a loucura, encerrando-a em locais específicos. Um grupo de médicos 

higienistas, munidos dos ideais europeus de classificação dos alienados, 

reivindicavam a necessidade do hospício, enquanto local higiênico e arejado para o 

cuidado dessas pessoas, seguindo os princípios do tratamento moral. Para 

Amarante (1983), nesse momento, havia também a chegada da família real no 

Brasil, que exigia uma intervenção efetiva de isolamento dessas pessoas, com o 

objetivo de ordenar a sociedade, através do Estado.  

Segundo esse autor, com a inauguração do Hospício D. Pedro II, como 

primeiro hospital psiquiátrico do país, em 1852, no Rio de Janeiro, os alienados 

passaram a serem tratados como doentes no espaço hospitalar, todavia 

permaneciam sob a guarda dos religiosos da Santa Casa de Misericórdia. Os 

médicos exigiam que os alienados, uma vez qualificados de doentes mentais, 

fossem tratados medicamente. Assim, eles continuaram efetuando críticas ao 

hospício e reivindicando o poder institucional dado à Santa Casa, assim como à 

Igreja, que tinha a participação da Irmandade de São Vicente na administração do 

local.  

Somente após a Proclamação da República, em 1890, o Hospício D. Pedro II 

é desvinculado da Santa Casa e passa a denominar-se Hospício Nacional de 

Alienados, ficando subordinado à tutela do Estado. Todavia, Amarante (1983) 

ressalta que esse tratamento psiquiátrico não era realizado em todo o Brasil, em 

várias partes do país, os alienados permaneciam sendo enclausurados em cadeias 

públicas, casas de família, ou perambulavam pelas ruas, caso a polícia não os 

aprisionasse. Apenas no séc. XX, através da lei 1.132, de 22 de dezembro de 1903 

(Lei Federal de Assistência aos Alienados), foi proibida a manutenção desses em 

prisões, sendo estimulada a edificação de hospitais estaduais especializados em 

todo país, para tratamento dos doentes mentais. 

Semelhante à Europa, a exclusão dos doentes mentais foi realizada no país, 

sendo objetivada uma sociedade limpa e homogeneizada. Conforme Costa (2007) 

aponta, nas primeiras décadas do século XX, com a legitimação da psiquiatria 

enquanto especialidade médica autônoma, os psiquiatras brasileiros começaram a 
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elaborar projetos que ultrapassavam o hospício, eles visavam à prevenção, a 

eugenia4 e a educação dos cidadãos. O movimento eugenista, que tomava espaço 

na política de saúde nacional, consolidava a exclusão de todos os que não se 

enquadravam nos padrões convencionais e legitimava, através de uma perspectiva 

médica higienista, a legalização da exclusão, mediada pelo discurso científico do 

tratamento e da cura. 

Não nos esqueçamos de que, desde o século anterior, a medicina tentava 

medicalizar a sociedade, ou seja, se propunha a auxiliar na criação de leis e ações 

com o objetivo de construir uma sociedade sadia, em que as pessoas desviantes 

fossem controladas e tornadas “normais”. Para tanto, o espaço social foi 

esquadrinhado, de modo que a cientificidade do discurso médico foi utilizado para 

dirigir a saúde da população em todos os lugares, na escola, no quartel, na fábrica, 

no hospital, na casa, na prisão, no bordel, etc., como ressalta Machado et al. (1978). 

Costa (2007) destaca que com as novas concepções de prevenção, fundadas 

numa proposta eugênica e baseadas na teoria de Kraepelin e dos psiquiatras 

alemães, daquele momento em diante, o alvo dos psiquiatras brasileiros deixou de 

ser o sujeito doente e passou a ser o cidadão “normal”, assim sendo, o interesse se 

voltou para a prevenção e não à cura. Durante os primeiros trinta anos do século 

passado, os governos se preocuparam em estabelecer colônias e albergues para 

mendigos, penitenciárias e prisões para criminosos, manicômios e hospitais para 

loucos e degenerados, enquanto os eugenistas “mais radicais” propunham a 

esterilização dos doentes mentais, a perda de direitos civis desses, dentre outras 

ações que poderiam evitar que os “piores da linhagem” se perpetuassem.  

De acordo com Amarante (1983), nos anos 30 do século XX, os psiquiatras se 

entusiasmaram com a descoberta do choque insulínico, do choque cardiazólico, da 

eletroconvulsoterapia e das lobotomias, acreditando que tinham encontrado a cura 

para as doenças mentais. Com a promulgação da segunda Lei Federal de 

Assistência aos Doentes Mentais, em 1934, a prática do asilamento aumentou, junto 

com a expansão dos hospícios em todo país.  

Na década seguinte, o Hospício Nacional de Alienados é transferido para o 

Engenho de Dentro, contando com novas instalações, maior quantidade de vagas 

                                                           
4
 Segundo Costa (2007, p. 49) “Eugenia é um termo inventado pelo fisiologista inglês Galton para 

designar ‘o estudo dos fatores socialmente controláveis que podem elevar ou rebaixar as qualidades 
raciais das gerações futuras, tanto física quanto mentalmente”. 
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para os doentes e o levantamento de centros cirúrgicos para a realização de 

lobotomias. Na década de 50, o desenvolvimento dos primeiros neurolépticos 

fortaleceu o processo de psiquiatrização e o uso desenfreado de psicotrópicos 

contribuiu para tornar a internação psiquiátrica mais tolerável e os enfermos mais 

dóceis.    

Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade voltou seus olhares para os 

hospícios e questionou as condições de vida das pessoas internas, comparando-as 

as experiências tidas pelos judeus nos campos de concentração, assim se 

constituíram as primeiras experiências de reforma psiquiátrica, um tanto marginais e 

sem investimentos públicos, como destaca Amarante (2007).  

Na década de 60, com o início da ditadura militar, houve a unificação dos 

institutos de aposentadoria e pensões, sendo efetivado o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS). Com isso, o Estado passou a comprar serviços do setor 

privado e a doença mental tornou-se um empreendimento bem rentável, logo houve 

um aumento significativo no número de vagas e de internações nos hospitais 

psiquiátricos, especialmente nos grandes centros urbanos (AMARANTE, 1983, 

p.150).  

É importante destacar que, com afirmam Tonini, Cunha e Melo (2005), com a 

unificação da previdência social, trabalhadores rurais, empregadas domésticas e 

trabalhadores autônomos passaram a ter direito aos benefícios previdenciários, 

todavia os trabalhadores do mercado informal e os desempregados foram excluídos 

desse processo. Assim, com exceção das pessoas que eram abraçadas pela 

previdência, só poderia ter acesso aos serviços de saúde aquelas que dispunham de 

dinheiro para pagá-lo, ou ainda restava o atendimento em instituições de caridade. 

Além disso, mediante o superfaturamento dos serviços privados e a grande 

aplicação de verbas do Estado no setor, o sistema previdenciário foi à falência. 

Em meio à crise da previdência, aumentaram os questionamentos às 

propostas de saúde pública, nesse meandro, profissionais liberais e cidadãos, que 

(não) faziam uso dos serviços de saúde, contribuíram para efetivação da Reforma 

Sanitária. A década de 1970 trouxe consigo o estopim do movimento sanitário e as 

manifestações do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que 

lutavam por uma sociedade sem manicômios (AMARANTE, 2007). 

Em decorrência da crise financeira na previdência social, do movimento 

sanitário, da luta por uma sociedade sem manicômios, da quebra na ditadura militar 



44 
 

brasileira e da insurgência de outros movimentos sociais, que falavam da 

insatisfação com a falta de investimentos, de recursos, de liberdade na propagação 

de idéias, a década de 80 do século passado foi marcada por um período de intensa 

transformação no país (TONINI; CUNHA; MELO, 2005).  

A mudança no âmbito das políticas de saúde foi sistematizada através do 

Sistema Único de Saúde (SUS), legitimado pela lei 8080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a lei 8142/1990, 

que regula as questões de financiamento e regulação da participação da 

comunidade no SUS, instituindo os Conselhos de Saúde e as Conferências de 

Saúde. O SUS foi baseado nos princípios de equidade, universalização e 

integralidade das ações dos serviços de saúde, a serem prestados para população 

em geral e a garantia da saúde enquanto direito de todos e dever do Estado só foi 

possível através da concretização da Constituição Federal de 1988, que tornou o 

SUS um programa constitucional (BRASIL, 2007). 

No que concerne às transformações em saúde mental, Amarante (1983, 

p.151) destaca que, em 1987, o MTSM assumiu-se enquanto movimento social, não 

apenas de técnicos e administradores, mas também dos internos em hospitais 

psiquiátricos e de seus familiares, passando a privilegiar a discussão e a adoção de 

experiências de desinstitucionalização: “esta, implica não apenas num processo de 

desospitalização, mas de invenção de práticas assistenciais territoriais; um processo 

prático de desconstrução dos conceitos e das práticas psiquiátricas”.  

Nesse contexto, foi articulado o projeto de lei do deputado Paulo Delgado 

3687/89, que propôs a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua 

substituição por outras instituições e práticas assistenciais territorializadas. Na 

década de 90 do século passado, os núcleos do movimento social em saúde mental, 

fundamentados nos princípios do SUS, contribuíram para a aprovação de projetos 

de lei de reforma psiquiátrica em várias cidades do país, os quais possibilitaram a 

concretização de novas experiências em psiquiatria, através da substituição de leitos 

psiquiátricos por outros serviços em saúde mental (BRASIL, 2005). 

A reforma psiquiátrica nacional foi “materializada” na aprovação da lei 10.216, 

de 6 de abril de 2001(Lei de Reforma Psiquiátrica), a qual dispõe sobre “a proteção 

e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental no país” (BRASIL, 2001). Segundo Amarante (2007, 

p.70), essa lei não assegurou algumas aspirações do projeto anterior, como a 
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extinção progressiva dos manicômios, mas “revogou a arcaica legislação de 1934, 

que ainda estava em vigor, e significou um avanço considerável no modelo 

assistencial”, pois, dentre outros aspectos, objetivou resgatar a liberdade e ressaltar 

o direito à cidadania daqueles considerados com transtornos mentais. 

As pessoas abraçadas pela lei 10.216/2001 foram denominadas como 

pacientes, ou portadoras de transtorno mental. Não haveria, no uso desses termos, 

um ato semelhante de enclausuramento? No Aurélio (2001), paciente é “aquele que 

revela paciência”, ou é uma “pessoa doente, sob cuidados médicos”. Revelar 

paciência, enquanto se aguarda cuidados médicos, nos faz entender que cabe ao 

médico colher e combater a doença, enquanto a pessoa que adoece se encontra no 

lugar daquele que espera o desenrolar desse jogo de forças, em um momento de 

crise. Semelhante à noção médica de crise que Foucault (1992, p. 65) descreve: 

A crise, tal como era concebida e exercida, é precisamente o 
momento em que a natureza profunda da doença sobe à superfície e 
se deixa ver. É o momento em que o processo doentio, por sua 
própria energia, se desfaz de seus entraves, se liberta de tudo aquilo 
que o impedia de completar-se e, de alguma forma, se decide a ser 
isto e não aquilo, decide o seu futuro - favorável ou desfavorável.  

 
No que diz respeito à palavra portador, Amarante (2007, p.68) analisa que dá 

a entender que alguém está carregando um fardo inseparável de si, esse fardo 

poderia ser sua personalidade e/ou seu caráter; já transtorno mental remete a um 

sujeito transtornado, ou ainda, possesso. Para categorizar essas pessoas, ele faz 

uso do termo “sujeitos em sofrimento psíquico ou mental”, refletindo que a “idéia de 

sofrimento nos remete a pensar em um sujeito que sofre, em uma experiência vivida 

de um sujeito”, numa tentativa de quebrar as amarras, que as categorias anteriores 

continuavam legitimando.  

Além da lei 10.216/2001, esse autor atenta que a reforma psiquiátrica 

possibilitou problematizar a criação de espaços substitutivos ao modelo asilar, por 

onde os sujeitos em sofrimento poderiam circular, esses lugares deveriam privilegiar 

tratamentos de base comunitária, articulados numa rede de apoio social. Com as 

portarias ministeriais 189/91 e 224/92 se constituíram os hospitais-dia e as oficinas 

terapêuticas, a portaria 106/2000 instituiu os serviços residenciais terapêuticos e as 

portarias 336/2002 e 189/2002, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), esses 

têm como um dos objetivos diminuir as internações em hospitais psiquiátricos e 

manicômios, funcionando como porta de entrada na rede em saúde mental.  
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De acordo com a portaria 336/02, os CAPS se ramificam em CAPS I, CAPS II, 

CAPS III, CAPS i e CAPS ad. O CAPS I atende a municípios com a população de 

20.000 e 70.000 habitantes, funcionando das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a 

sexta-feira. O CAPS II atende a municípios com a população entre 70.000 e 200.000 

habitantes, funcionando das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, podendo 

haver um terceiro período até 21:00 horas (BRASIL, 2002). 

O CAPS III é instituído em municípios com a população acima de 200.000 

habitantes, funcionando 24 horas por dia, nos fins de semana e feriados. O CAPS i é 

instituído em municípios que tenham mais de 200.000 habitantes e atende 

especificamente crianças e adolescentes, tendo um funcionamento das 8:00 às 

18:00 horas, de segunda a sexta-feira. O CAPS ad abarca municípios que tenham 

mais de 100.000 habitantes e atende especificamente pessoas com dependência 

química (álcool e outras drogas), tendo um funcionamento das 8:00 às 18:00 horas, 

de segunda a sexta-feira (BRASIL, 2002). 

As leis e portarias citadas fundamentam o direito das pessoas em sofrimento 

psíquico terem acesso às políticas de saúde mental, as quais possibilitam que essas 

pessoas circulem pelos serviços substitutivos, bem como por outros lugares na 

comunidade como qualquer cidadão, pelas escolas, igrejas, unidades básicas de 

saúde etc., numa rede social intra e extra-muros. A rede, segundo Amarante (2007, 

p. 86), forma “uma série de pontos de encontro, de trajetórias de cooperação, de 

simultaneidade de iniciativas e atores sociais envolvidos” e é através dela que os 

sujeitos fazem uso, ou seja, são usuários dos serviços de saúde. 

Todavia, Oliveira (2007) fazendo a leitura de Basaglia (1985) indaga até que 

ponto os lugares destinados aos usuários, tanto os “anteriores”, como os 

manicômios, os hospitais psiquiátricos, as prisões, quanto os “atuais”, como os 

CAPS, os hospitais-dia, as residências terapêuticas, não estão sendo construídos 

para separação desses sujeitos daqueles ditos “sãos”? Será que a loucura 

necessitaria de um espaço específico para sua manifestação? Será que esses 

usuários se sentem em algum lugar na sociedade?  

Apesar de pretendermos responder essas questões, deixaremos essas 

problematizações para mais adiante. Por ora, destacamos a importância dessas 

perguntas, inclusive para refletirmos sobre as propostas e os encaminhamentos 

atuais da reforma psiquiátrica brasileira, que tem pretendido transformar a 

abordagem cotidiana do sofrimento psíquico.  
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Inclusive, podemos problematizar também uma categoria utilizada com 

frequência neste e em outros estudos em saúde mental: usuário. No Aurélio (2001), 

usuário é “aquele que usa ou desfruta algo coletivo”. Amarante (2007) descreve que 

esse termo foi introduzido pela legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), com o 

objetivo de dar protagonismo ao sujeito que era apenas paciente. Mas ele o 

questiona, refletindo que esse termo vem sendo criticado por manter uma relação 

direta entre a pessoa e o sistema de saúde.  

Em nosso texto, utilizamos a categoria pessoa/sujeito em sofrimento 

psíquico/mental, adotada por Amarante, mas também utilizamos a categoria usuário, 

pois entendemos que essa remete ao desfrutar de algo coletivo, como visto no 

dicionário, mesmo que esse desfrutar nos encaminhe, inicialmente, ao sistema de 

saúde. Por fim, destacamos que os usos de determinadas categorias em 

detrimentos de outras provocam efeitos que alteram a vida das pessoas, 

encaminhando-as para determinados lugares, por isso escolhemos tais categorias, 

frente a outras, citadas ao longo desse texto5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ao longo deste escrito, também, fizemos uso do termo loucura, com base na leitura de Foucault 

(1987, 1992). Apesar de compreendermos o posicionamento crítico desse autor e concordarmos com 
o mesmo, ressaltamos a necessidade de problematizar a utilização dessa categoria, haja vista essa 
apresentar o mesmo radical da categoria louco, a qual carrega consigo o estigma da exclusão, 
vivenciado pelas pessoas em sofrimento mental.  
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4. METODOLOGIA  

 
Como um pássaro em uma gaiola, durante muito tempo não fomos capazes 
de enxergar os contornos do que nos prendia. Co-participantes de uma 
ciência secular do mundo social, passamos a fazer parte do problema. 
Enredados pelos mecanismos dominantes que desejávamos desmontar, 
perpetuamos os sistemas de conhecimento e de poder e descobrimos que 
por trás de todos esses sistemas escondia-se a opressão. Não é tarde 
demais para sairmos dessa gaiola – hoje nós a deixamos para trás (Denzin; 
Lincoln (2006, p. 366). 

 

Durante todo o período em que me envolvi com o estudo em Psicologia, 

desde 2003, ano em que entrei no curso de graduação na Universidade Estadual da 

Paraíba, acreditava participar de uma prática que pudesse contribuir para a vida das 

pessoas, de modo crítico, responsável. Ter uma leitura crítica do mundo era um 

objetivo de vida, assim, passei a contestar os autores que lia, professores que 

falavam, mas, ainda, não estava satisfeita. Entrei em um grupo, no ano de 2005, 

conheci a pesquisa, logo em seguida, a extensão, os estudos sobre dificuldades de 

aprendizagem, estratégias de leitura, conheci a abordagem quantitativa, a 

elaboração e a validação de escalas me encantaram, finalmente, acreditei que 

achava meu caminho.  

Todavia, com os anos de pesquisa, extensão, estágio, descobri outras 

leituras, outras autores, as vitrines foram se desnudando; conheci a educação 

popular, a psicologia social comunitária, a metodologia da história oral, os estudos 

em saúde mental; outro universo se abriu, encontrei formas variadas de ver e ler o 

mundo a minha volta, conheci a forma qualitativa de fazer pesquisa. Acreditava que 

tinha conquistado um amadurecimento, pois encontrara formas diferentes de me 

colocar enquanto pesquisadora, mas faltava algo, então, engajei-me no trabalho 

como psicóloga, realizando atividades no CAPS I de Itaporanga-PB no período de 

2008 a 2010, como descrito anteriormente na introdução deste escrito. Lá 

emergiram várias questões que me fizeram refletir sobre meu fazer enquanto 

profissional, mas também enquanto pessoa; lá um problema de pesquisa me fez 

tentar a seleção de mestrado, o qual se transformou nesse trabalho. 

Mas, como quem se desmonta diante do comum, tentei desafiar-me, 

propondo um projeto numa perspectiva com a qual não trabalhava, resolvi 

questionar tudo que havia feito anteriormente, me dedicando a um estudo que tinha 

como pilar epistemológico o construcionismo social, como fundamentos os estudos 

da linguagem e as abordagens discursivas na psicologia, bem como a leitura 
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foucaultiana das relações de saber-poder. Nesse momento, não tinha idéia do 

quanto tinha mudado, pois passei a me desconstruir, me desdobrar, me escamotear, 

quebrando tudo com o qual tinha trabalhado, em especial a vertente cognitivista, 

com a qual trabalhei durante anos! Como foi duro, como foi difícil, sinto que quebrei 

algo em mim, me esfacelei para poder construir este trabalho, mas somente hoje 

entendo o trecho de Denzin e Lincoln (2006), citado acima, sinto que sai de uma 

gaiola, passei a criticar a forma como escrevia, enxergar de modo diferente os 

acontecimentos dos quais faço parte e para os quais contribuo, hoje compreendo 

que faço parte de uma ciência com um posicionamento político, que indaga o que 

estou produzindo? Para quem? Para quê? 

Como os estudos pós-estruturalistas ressaltam, a auto exposição textual, as 

formas estilizadas de representação literária, os textos de performance constituem 

estratégias representacionais que trazem consigo a preocupação com o lugar 

político do texto, assim sendo se passa a não separar ideologia e política da 

metodologia. Essa atitude de colocar-se politicamente, de dizer de que local se fala, 

como destaca Donna Haraway (1995) no texto “Saberes Localizados”, traz consigo a 

compreensão de que aquilo que escrevemos está direcionado para uma ação. 

Gergen (2008) em seu artigo “A psicologia Social como História” já alertava que os 

valores influenciam o tema da pesquisa, os métodos de observação, bem como os 

termos utilizados pelo pesquisador para descrever seus resultados. Nesse sentido, 

não somos imparciais em nenhum momento do nosso trabalho, nem os locais onde 

o realizamos o são; as escolhas que fazemos são cobertas de valores que 

contribuem para dar vida à pesquisa que realizamos.  

Logo, o que dá vida a esta pesquisa, a forma como ela foi feita, se assenta 

numa abordagem qualitativa de pesquisa, que constitui um conjunto de práticas 

materiais e interpretativas, as quais fazem com que o pesquisador se localize no 

mundo, como Denzin e Lincoln (2006) destacam. Essas práticas atravessam 

disciplinas e temas variados, se efetivando através de uma série de recursos, como 

notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias, gravações, lembretes, dentre 

outros.  

 Este estudo se insere também no rol da pesquisa no cotidiano, pois 

compreendemos que, na vivência diária, podem ser visibilizados os eventos estáveis 

e as mudanças explícitas pelas quais as pessoas passam e que, muitas vezes, são 

despercebidas. Conforme Peter Spink (2008) relata, os estudos no cotidiano têm 
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valorizado os sujeitos e seus fazeres, pois contribuem para reflexão sobre as 

vicissitudes da vida social. Ao pesquisar no cotidiano, passamos a refletir sobre os 

diversos mecanismos de organização social e nos posicionamos diante deles. Assim 

sendo, enquanto pesquisadores, somos membros que partilham coletivamente o que 

é vivido, estudamos os lugares, mas também fazemos parte deles, entendemos 

seus códigos e partilhamos de suas ferramentas de construção.  

 

4.1 Onde a Pesquisa Aconteceu 

 

4.1.1 O município 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 

de 2010, a população de Itaporanga apresentava 23.192 habitantes, distribuídos 

numa área territorial de 468 km², se destacando das outras cidades do Vale do 

Piancó (alto sertão da Paraíba) pela efetivação de um polo industrial (têxtil). Além 

disso, a cidade se configura enquanto uma das 12 regiões geo-administrativas do 

Estado, que sedia a Gerência Regional de Saúde. 

As doze regiões geo-administrativas, adotadas pela Secretaria Estadual de 

Saúde do Estado (SES/PB), situam-se nas seguintes cidades: João Pessoa, 

Guarabira, Campina Grande, Cuité, Monteiro, Patos, Itaporanga, Catolé do Rocha, 

Cajazeiras, Souza, Princesa Isabel e Itabaiana. “Cada gerência regional conta com 

uma capacidade funcional instalada capaz de articular o processo gerencial das 

ações técnico-administrativas da saúde” (PARAÍBA, 2008). Por esse motivo, a 

cidade de Itaporanga serve de referência à saúde para outros seis municípios da 

região: Ibiara, Diamante, Boa Ventura, Pedra Branca, Curral Velho, São José do 

Caiana e Serra Grande, os quais fazem parte da 7ª Microrregião de Saúde.   

O CAPS I se constitui como porta de entrada da atenção em saúde mental no 

município e para as cidades círculo vizinhas, citadas acima. Essa instituição está 

locada numa casa de esquina, em frente à cadeia e próximo à secretaria municipal 

de saúde de Itaporanga-PB. A rua, onde a instituição se localiza, é larga, tem trânsito 

constante, vários carros de lotação estacionam no meio fio das calçadas, 

aguardando passageiros que desejam se deslocar para outras cidades do Vale.  

 Na mesma rua da instituição, estão localizadas também algumas residências, 

o INSS, o hospital geral, um posto de gasolina e um banco regional, há assim um 
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significativo fluxo de pessoas para esses lugares, especialmente durante o período 

da manhã. É possível observar crianças com fardas escolares, carregando suas 

mochilas; pessoas saindo dos hospitais com faixas nos braços, ou com bebês no 

colo; e barulhos de buzinas e de homens gritando, perguntando se alguém iria para 

Piancó, Ibiara, Conceição, ou algum outro município próximo. 

Apesar disso, chegar ao CAPS I é uma caminhada tranquila, ao longe é 

possível avistar os dois portões da instituição constantemente abertos, eles só 

fecham no fim do dia, durante feriados ou fins de semana. Conforme refere a 

portaria ministerial 336/02, o funcionamento do CAPS I se dá das 8h às 18h, de 

segunda a sexta-feira e objetiva “realizar, prioritariamente, o atendimento de 

pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, em 

regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo” (BRASIL, 2002). 

 

4.1.2 A descrição do CAPS I 

 

A casa onde a instituição se localiza é grande, tem um alpendre, sete salas, 

três banheiros, uma cozinha, incluindo uma sala extra nos fundos. Ao chegar à 

entrada da casa, era possível ver uma placa com um símbolo da prefeitura e o nome 

da instituição, após o portão de entrada, na primeira porta, se via o nome CAPS, 

feito de isopor e com letras coloridas, havia algumas plantas em volta da casa, 

dentro de seus muros, que deixava o ambiente mais fresco, aliviando o calor do 

sertão paraibano. No alpendre, tinham algumas cadeiras, nas quais se sentavam as 

pessoas que esperavam ser atendidas pelo psiquiatra.  

Na primeira sala, o ambiente era climatizado por um ventilador, esse espaço 

pode ser caracterizado como uma antessala comumente observada em residências 

da região: dois sofás, uma televisão, um centro com jarro, revistas, lixeiro, quadros 

de arte, etc. O que a diferenciava desses outros locais era um birô, no qual estava 

sentada uma das atendentes; dois armários, que continham os prontuários de 

usuários do serviço; uma placa de isopor com os nomes e as datas de aniversário 

da equipe de profissionais; um quadro na parede, com a foto do prefeito da cidade 

sorrindo. Nesse local, as atendentes e um monitor6 recebiam e orientavam as 

                                                           
6
 De acordo com a portaria ministerial 336/02, a equipe técnica mínima do CAPS I, no que diz 

respeito ao nível médio de instrução, abarca 04 quatro profissionais: técnico e/ou auxiliar de 
enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. No CAPS de Itaporanga-PB, o 



52 
 

pessoas sobre o funcionamento do serviço, além disso, organizavam a ordem de 

atendimentos, quando era dia de consulta com o psiquiatra.  

Essa sala dava acesso a dois cômodos, que se mantinham fechados, um à 

esquerda, tinha uma placa com nome “psiquiatra” na porta, era o espaço no qual 

eram realizados os atendimentos psiquiátricos; o outro à direita, tinha uma placa em 

que estava escrito coordenação, era o espaço onde ficavam a coordenadora e a 

assistente administrativa. Nesse cômodo, entrava quando desejava falar com a 

coordenadora a respeito da pesquisa; ou quando solicitava algum material à 

assistente administrativa para realizar os grupos, como câmera fotográfica, extensão 

para carregar o gravador (MP4), dentre outros. O local onde o grupo se reunia para 

as rodas de conversa era a sala onde o (a) psiquiatra atendia (nos dias em que não 

havia atendimento), o espaço era amplo, facilitava a gravação, tinha boa acústica; 

nesse cômodo, poucas pessoas podiam entrar no local, alguns profissionais ou os 

usuários, quando chamados.   

                                                                                                                                                                                     
monitor se configura como profissional de nível médio, que tem por função auxiliar o restante da 
equipe no cuidado com os usuários, como por exemplo, auxiliar na higiene pessoal desses, 
acompanha-los durante as caminhadas e as atividades dentro e fora da instituição, auxiliar nas 
atividades burocráticas, como organização de arquivos e pastas, dentre outras ações.  No dicionário 
da língua portuguesa Aurélio (2001), monitor “é aquele que dá conselhos; ou ainda um dispositivo ou 
aparelho que monitoriza”. Mediante a experiência que tive como psicóloga na instituição, como 
também diante das observações realizadas na pesquisa, compreendo que o monitor funciona como 
personagem que monitoriza os usuários, ou seja, que os avalia e os acompanha em todos os seus 
passos, sendo os olhos, ouvidos e braços da instituição.  
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Figura 1 – Local onde eram realizados os grupos 

 

Mais adiante, saindo dessas salas, chegávamos à segunda sala, um espaço 

amplo, com espelho que tomava quase toda a parede do lado direito, nesse estavam 

pregados alguns avisos, como dia e hora de reuniões, e mensagens de datas 

comemorativas, como um texto que falava sobre o dia internacional da mulher. Em 

frente ao espelho, havia uma mesa, com um jarro de frutas no centro, ao lado, tinha 

um birô, três cadeiras, um quadro, no qual estavam descritos os horários de 

realização de atividades dos profissionais de nível superior, e algumas fotos do 

carnaval de 2012, inclusive, eu estava em uma delas, abraçada a um usuário. Nesse 

espaço, os funcionários sentavam e conversavam sobre as próximas atividades do 

dia, as oficinas já realizadas, os casos clínicos mais complexos, ou sobre situações 

que ocorriam em seus cotidianos, sejam dentro ou fora da instituição. 

O espaço em que se concentrava boa parte da equipe de profissionais de 

nível superior era na sala da farmácia. Esse cômodo se localizava ao lado esquerdo 

do espelho, próximo ao banheiro que os usuários e seus familiares utilizavam. 

Nessa sala, havia três birôs e quatro cadeiras; dois armários, fechados à chave, com 

remédios e alguns instrumentos hospitalares que a enfermeira e as técnicas de 
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enfermagem utilizavam; um banheiro, que os funcionários utilizavam; outro armário, 

onde a equipe guardava seus objetos, bolsas, sacolas, etc. Entre uma entrega de 

medicamento e outra, entre um diálogo e outro com os usuários, ou com os 

familiares acerca do uso dos remédios e de seus efeitos, havia as conversas entre 

os profissionais, bate-papos variados, que tornavam o ambiente acolhedor e cheio 

de novidades, em decorrência do vai e vem de perfumes, maquiagens, roupas, 

histórias, fuxicos, risos e abraços.  

Nesse ponto, destaco uma característica específica da pesquisa em um 

munícipio de pequeno porte: sair dos grandes centros, nos quais geralmente são 

realizadas as pesquisas em saúde mental7, para pequenos polos, traz consigo uma 

lógica própria de organização das relações: se faz no porta a porta, no boca a boca, 

na conversa com os vizinhos, nas histórias de “conhecidos”, nos fuxicos, na 

aproximação entre as pessoas. Isso foi observado constantemente, durante o 

desenvolvimento da pesquisa, essas conversas informais, o “disse me disse”, faziam 

parte da lógica de funcionamento das relações dentro e fora do CAPS.  

O cômodo seguinte é a cozinha, um espaço com armários em volta, fogão, 

frízer, geladeira, mesa, cadeiras, etc. Nesse espaço, ficavam as auxiliares de serviço 

e a cozinheira, o restante dos profissionais vinha à cozinha para beber água, ou 

apenas no horário das refeições: café da manhã, almoço ou lanche. Nesses 

momentos do dia, o local ficava imerso por cheiros de comida, conversas, risadas e 

barulhos de pratos, copos e talheres.  

Havia uma porta que saia da cozinha e dava em um corredor, junto à sala dos 

fundos, essa porta permanecia fechada para os usuários, apenas os profissionais 

poderiam entrar por ela e circular entre os vários cômodos da casa. A última sala era 

onde se realizavam as oficinas com os usuários, nesse espaço, eles ficavam boa 

parte do dia, a menos que não desejassem participar das atividades propostas. Era 

uma sala retangular, com um portão na frente (um daqueles que se via à distância), 

por esse portão, os usuários entravam e se acomodavam em uma grande mesa com 

quinze lugares, nessa mesa eram feitas as oficinas de arte e outras atividades em 

grupo, como também as refeições.  

Havia, ainda, um ventilador, constantemente ligado para aliviar o calor; uma 

                                                           
7
 Dados obtidos a partir da pesquisa de artigos, teses e dissertações, realizada em três fontes 

bibliográficas virtuais: Banco de Teses e Dissertações da CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde e 
Scielo. 
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televisão, também constantemente ligada, nela passavam vídeos que os usuários 

traziam, esses vídeos eram, em sua maioria, shows religiosos; tinham dois armários, 

que guardavam os trabalhos feitos pelos usuários e materiais, que eram utilizados 

para elaboração das oficinas e dinâmicas. Ao fundo da sala, havia uma mesa com 

uma cadeira, nesse lugar se sentava uma usuária que estava sempre de costas para 

os demais, fazendo sozinha suas atividades. Ao lado direito dessa mesa, tinha uma 

porta, que dava acesso a um quarto com duas camas e um banheiro, esse quarto 

era utilizado pelos usuários, quando sentiam sono, ou estavam entediados das 

oficinas. Ao sair desse cômodo, em direção à cozinha, havia um pequeno vão com 

duas mesas de plástico, uma bancada para escrever, um armário, algumas cadeiras; 

nesse local, ficavam os usuários que tinham se destacado em pintura, recorte, 

colagem ou em alguma oficina terapêutica, passando a auxiliar a artesã nos 

trabalhos com o grupo.   

Podemos observar que dentro do CAPS I havia espaços nos quais poderiam 

circular umas pessoas e outras não, sejam elas funcionários de nível médio, ou 

superior, contratados ou concursados, usuários ou familiares, para cada grupo 

existiam cômodos específicos, nesse sentido, a instituição possuía suas regras para 

os deslocamentos dos sujeitos, mesmo que essas não fossem “conscientemente” 

declaradas. 

No que diz respeito aos funcionários que circulavam na instituição, é 

importante descrever que a equipe multiprofissional era composta por: uma 

coordenadora; dois psiquiatras; uma enfermeira; duas técnicas em enfermagem; 

uma assistente social; duas psicólogas; duas pedagogas; uma psicopedagoga; um 

educador físico; dois fisioterapeutas; três recepcionistas; dois monitores8; três 

auxiliares de serviços gerais; dois vigias noturnos e duas artesãs. Essa equipe não é 

a mesma do início de seu funcionamento, que data de dezembro de 20069, ela se 

constituiu a partir de um concurso público municipal realizado no ano de 2008, 

todavia uma parte desses funcionários, em sua maioria de nível médio, ainda está 

em regime de contrato.  

 

 

                                                           
8
 Ver nota seis.  

9
 Dados obtidos através do Projeto para implantação do CAPS I, 2006, e do relatório anual da 

instituição, enviado para o Ministério da Saúde, 2011.  
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4.2 Os Sujeitos que Compunham o Estudo 

 

Nosso estudo foi desenvolvido em dois momentos: no primeiro, houve a 

realização da observação participante; no segundo, a montagem das rodas de 

conversa. Esses momentos serão descritos mais detalhadamente adiante, nos 

deteremos ao fato de que durante o primeiro momento, todas as pessoas que 

circulavam no CAPS, sejam elas profissionais da instituição, usuários e seus 

familiares, pessoas que vinham ao local por curiosidade, todos aqueles que vinham 

à instituição fizeram parte da pesquisa. No segundo momento, participaram 

estritamente sete usuários do CAPS I que estavam em regime de tratamento 

intensivo, frequentavam a instituição há um ano ou mais, e aceitaram participar das 

rodas de conversa10.  

  De acordo com a portaria ministerial 336/02, os regimes de tratamento são 

recursos utilizados para articulação do cuidado de usuários em saúde mental, assim 

sendo o usuário em tratamento intensivo, tomado como caso grave, necessita de um 

acompanhamento multidisciplinar constante, diferentemente do usuário em regime 

não-intensivo ou semi-intensivo que necessita de um acompanhamento menos 

intenso (BRASIL, 2002).   

A escolha por usuários de tratamento intensivo se deu no sentido de que 

esses caracterizam casos mais graves em comparação aos de tratamento semi-

intensivo e não-intensivo, como a proposta desse trabalho se fundou em acolher as 

palavras de sujeitos aos quais foi destinado, historicamente, o silêncio, quem 

poderia falar da loucura senão aqueles de quem se espera pouco, ou quase nada? 

Voltamos nossa atenção para ouvir o ponto de vista daqueles que tiveram suas 

palavras recolhidas, como Chaves (2009) bem pontuou em uma pesquisa realizada 

com pessoas em sofrimento psíquico. 

Destacamos, ainda, que, para realização desse trabalho, consideramos as 

questões éticas contidas na resolução 196/06, que descrevem às exigências éticas e 

científicas propostas pelo Conselho Nacional de Saúde para desenvolver pesquisas, 

contando com o consentimento livre e esclarecido dos sujeitos que participaram do 

                                                           
10

 Segundo a coordenadora do CAPS I, a instituição acolhe por dia uma média de 60 usuários, vinte 
são caracterizados como sendo de tratamento intensivo, desses, sete aceitaram participar da 
pesquisa, os demais recusaram, destacando, entre outros motivos, não desejar que suas vozes 
fossem áudio-gravadas.  
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estudo (ver documento no apêndice A), ao revelarmos quem éramos, o que 

estávamos fazendo e com que finalidade. Assim como, adotamos as atribuições da 

Lei nº 8.080, que confere as diretrizes e as normas regulamentadoras de estudos 

envolvendo seres humanos, tendo a aprovação do comitê de ética em pesquisa (ver 

anexo A). Além disso, nos propomos à devolução dos resultados, que será feita 

mediante a entrega de uma cópia da dissertação à coordenação do CAPS I, bem 

como apresentaremos aos usuários, que participaram da pesquisa, as reflexões 

oriundas do estudo realizado, através da realização de uma roda de conversa.  

Falando especificamente dos sujeitos que participaram da pesquisa, irei 

descrevê-los de modo que se possa entender porque os nomes fictícios, dados aos 

usuários, remetem aos personagens das “Aventuras de Alice no País das 

Maravilhas”, escrito por Lewis Carrol (2009).   

 

Tabela 1 – Participantes das Rodas de Conversa 

Sujeitos da 
Pesquisa 

Idade Sexo Naturalidade Tempo que 
Frequenta 
o CAPS 

Diagnóstico 

Alice 25 
anos 

feminino Itaporanga-PB 5 anos Transtorno 
psicótico 
agudo e 

transitório 

Branca 39 
anos 

feminino Itaporanga-PB 5 anos Transtorno 
psicótico 
agudo e 

transitório 

Raia 41 
anos 

feminino Salvador-BA 1 ano Transtorno 
depressivo 
recorrente 

Cesare 46 
anos 

masculino Itaporanga-PB 5 anos Transtorno 
psicótico 
agudo e 

transitório 

Márcia 57 
anos 

feminino Piancó-PB 5 anos Psicose não-
orgânica 

Caxingo 57 
anos 

masculino Itaporanga-PB 5 anos Transtorno 
afetivo bipolar 

Lara 58 
anos 

feminino Itaporanga-PB 5 anos Transtorno de 
adaptação 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Alice (Alice):  

 

A personagem da estória sonha com uma jornada por uma terra diferente, 

havendo uma busca pela descoberta de quem ela era, onde estava, para onde iria. 

Alice do livro é inquieta, inconstante, questionadora, por vezes, atrevida, a 

participante de nossa pesquisa também o é, uma mulher, com traços de menina, que 

reside sozinha em uma casa e que busca, constantemente, companhia.  

A Alice da pesquisa me chamou atenção por sua participação frequente nas 

oficinas e nas dinâmicas desenvolvidas pelos profissionais do CAPS, às vezes, ela 

discutia com outros usuários, se queixava do barulho; ora perguntava aos 

funcionários, ou a quem estivesse do lado, se o que estava fazendo era certo ou 

errado; ora conversava consigo mesma, rindo, brigando e se queixando.  

Conhecia Alice desde a infância, ela era minha vizinha no período dos três 

aos dez anos de idade, quando residi em Itaporanga-PB, nós estudávamos na 

mesma escola e brincávamos juntas, por vezes. Então, durante a realização dos 

trabalhos no CAPS, conversávamos sobre nossa infância, das lembranças que 

tínhamos, além disso, na sala de oficinas, eu sentava ao seu lado e, entre uma 

pintura e outra, ela me perguntava se eu conseguia ver o que ela via, como 

manchas no rosto que a transformavam numa onça; ou se conseguia sentir o cheiro 

que ela sentia, de gás escapando do botijão em sua casa, que ficava há várias ruas 

de onde nos encontrávamos.  

Assim, aconteciam nossas conversas, compostas por entendimentos e 

desentendimentos, pois, algumas vezes, eu afirmava não ver o que ela via, ou sentir 

o cheiro que ela sentia, fato que a deixava irritada, mas entre um papo e outro, eu a 

convidei para participar das rodas de conversa e ela aceitou, pedindo que eu a 

visitasse em sua casa, pois ela se sentia sozinha. Tanto ela veio a todos os 

encontros, quanto eu cumpri minha promessa, fazendo-lhe a visita.  

 

 Branca (Coelho Branco): 

 

Esse personagem passa boa parte da estória correndo atrás do tempo, 

parece estar sempre atrasado para algum compromisso, é ele que guia Alice para o 

país das maravilhas; uma criatura afobada que assume suas obrigações, sempre 

vestido elegantemente com seu terno inglês.  
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A nossa Branca chegava cedo às atividades do CAPS, preocupava-se com a 

hora, além de participar dos grupos na instituição, realizava atividades em casa: 

faxina e almoço. Nos últimos meses, não estava vindo ao CAPS, pois precisava 

cuidar da mãe e das referidas atividades, enquanto a irmã trabalhava fora; mas, 

quando aparecia no serviço de saúde mental, era convocada pela artesã, para 

auxiliá-la no desenvolvimento das oficinas terapêuticas. Durante a realização de 

uma oficina de pintura, a artesã, conhecendo a proposta da pesquisa que eu estava 

desenvolvendo, perguntou se eu havia convidado Branca para participar dos grupos, 

prontamente, me dirigi à usuária.  

Ela estava confeccionando uma tela, passei a falar com ela sobre o belo 

desenho que estava pintando, em um dado momento, perguntei em quais dias ela 

estava vindo ao CAPS, Branca disse que, como estava muito ocupada, vinha 

poucos dias e em um horário específico, no período da manhã. Fiz o convite, 

explicando como seriam construídas as rodas e quais pessoas iriam fazer parte do 

grupo, ela aceitou, mostrando um sorriso quando soube que seu amigo Cesare 

também participaria das rodas.  

Durante o desenvolvimento desses grupos, apesar de ter uma fala suave, 

quando expunha seus posicionamentos, ela se afobava, levantava o tom de voz e 

pulava para frente, como o Coelho Branco de Lewis Carrol fazia, ao se colocar 

diante das ordens da Rainha. 

 

 Raia (Rainha Vermelha): 

 

A Rainha Vermelha é um dos destaques da estória de Carrol, as pessoas a 

temem e cumprem suas ordens com medo de que suas cabeças sejam cortadas, ela 

não gosta de ser contrariada, diante disso, fica furiosa, soltando gritos (com sua voz 

estridente) para quem a irrita.  

Nossa Raia falava pouco nos grupos do CAPS, passava boa parte das 

oficinas quieta em seu canto, conversando com o companheiro, ao final ela 

cumprimentava os usuários, ria de algumas histórias que as pessoas contavam e 

saia. Raia era alguém que eu ainda não conhecia. Eu a fitava à distância, esperando 

um olhar, um retorno que fosse. Somente passei a conversar com ela quando fui 

apresentada por seu companheiro, eu já o conhecia, através de grupos terapêuticos 

e atendimentos individuais que realizei na instituição. Fiz o convite a ambos para 
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participarem das rodas, apesar de a enfermeira destacar que seria interessante 

convidar apenas um dos dois, alegando que um poderia atrapalhar a fala do outro 

nas discussões; mas não sabia como poderia fazer isso, já que eles andavam 

sempre juntos, de mãos dadas. Por fim, apenas Raia participou das rodas, uma vez 

que seu parceiro teve que trabalhar para sustentá-los, fato que o fez se afastar do 

CAPS por vários dias.  

Quando convidada a falar nas rodas, Raia se expressava sem receios, com 

uma postura altiva e serena, mas, caso fosse contrariada, aumentava o tom de voz, 

se irritava, batia na mesa e dizia que não tinha medo de ninguém. Tanto na estória 

de Lewis Carrol, quando no dia a dia do CAPS, a Rainha (Raia) se aproximava de 

dois personagens, o Rei – que podia ser representado pelo companheiro da usuária 

– e o Coelho Branco (Branca), com quem ela conversava e trabalhava, pois ambas 

auxiliavam a artesã nas oficinas.  

 

 Cesare (Gato de Cheshire): 

 

Esse bichano sorridente aparece e desaparece de modo conveniente na 

estória; ele dialoga com Alice nas situações mais conflitantes da trama, respondendo 

as suas indagações, ao mesmo tempo em que a deixava vertiginosamente com 

dúvidas acerca do que fazer e para onde ir.  

Cesare, em nossa história, vinha ao CAPS quando era conveniente, se 

apresentava de modo sorridente e sempre cordial, chamava atenção por ser uma 

pessoa que respondia às dúvidas de todos os usuários, de modo reflexivo, 

auxiliando-os a chegar às respostas das perguntas que faziam. Além disso, os 

profissionais o tratavam como um sujeito que tinha habilidades para coordenar 

qualquer grupo desenvolvido na instituição. 

Isso se torna significante, quando observamos que nos últimos meses, 

Cesare também vinha pouco ao CAPS. Diferentemente de Branca, ele ressaltava 

para os profissionais da instituição que estava bem e não necessitava vir ao serviço 

com frequência, o que os preocupava. Às vezes em que ele vinha à instituição era 

para pegar sua medicação, ou fazer uma consulta com o psiquiatra. Em algum 

desses eventos, um dos profissionais tentava sensibilizá-lo a voltar às atividades 

que realizava, na maioria das vezes, não havia êxito. Como dialogava com ele 

desde o período em que trabalhava no serviço, achei interessante convidá-lo para 
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participar das rodas, em especial, mediante às mal fadadas tentativas dos 

profissionais da instituição.  

No dia em que Cesare teve uma consulta com o psiquiatra, a técnica em 

enfermagem me avisou que ele estava sendo atendido, corri à primeira sala, antes 

que ele fosse embora. Aproveitei sua saída do atendimento para realizar o convite, 

depois de horas dialogando sobre assuntos variados, falei para ele sobre a proposta 

do grupo, Cesare disse que, caso fosse feita alguma oficina diferente das que 

participava durante anos, viria, assim se deu o aceite. Durante o desenvolvimento 

das rodas de conversa, ele era o primeiro a chegar a todos os encontros.  

 

 Márcia (Lebre de Março): 

 

A lebre de Março é caracterizada como uma das personagens “mais loucas” 

dessa estória, passa o dia todo tomando chá com o Chapeleiro Maluco, considerado 

não “menos louco” do que essa. Durante o chá, eles constroem falas que parecem 

sem sentido para Alice.  

A usuária a quem referimos como Márcia, é uma mulher baixa, franzina, que 

sussurra quando fala. Para os outros usuários, ela falava coisas que não faziam 

sentido, os profissionais do CAPS se queixavam de não entender o que ela dizia, 

tanto pelo volume de sua voz, quanto pelo conteúdo dos assuntos: ela começava a 

falar sobre um familiar que faleceu, em seguida, dizia que via pessoas mortas, logo, 

passava a sorrir e voltava a rabiscar um desenho.  

Ao longo do período em que trabalhei no CAPS I, ou mesmo quando realizei a 

pesquisa, no final de cada grupo, Márcia me procurava para falar dos fatos que 

vivenciava no dia a dia, daquilo que via e ouvia de pessoas vivas ou mortas, do que 

lhe incomodava; para mim, havia discursos que pareciam confusos, mas quando 

revisitados, traziam posicionamentos políticos e ideológicos críticos, os quais a 

faziam questionar os achados cotidianos. Entre uma morte e outra que acontecia na 

cidade, Márcia tinha histórias para contar sobre a pessoa que falecera, sobre sua 

família; entre um dia e outro de observação, ela fitava meu caderno de anotações e 

escrevia algo, numa escrita igualmente confusa, que ela decifrava para mim, 

enquanto a fazia. Não tinha como não chamá-la para participar do grupo, até porque 

ela se mostrava solícita e companheira, estando junto de mim na maioria dos locais 

da instituição, por onde eu circulava.   
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 Caxingo (Caxinguelê): 

 

Caxinguelê é o personagem que faz companhia à Lebre e ao Chapeleiro 

Maluco durante um chá interminável, entre uma conversa e outra, ele fecha os olhos 

e começa a dormir, depois, acorda e passa a fazer parte do diálogo, trazendo 

considerações para a fala dos dois. Temos, então, uma figura sonolenta, que parecia 

não estar ouvindo nada do que os outros diziam, mas que participava das 

discussões vivamente, como ocorria com esse usuário.  

Caxingo é um senhor que tem uma experiência de vários anos de tratamento 

psiquiátrico em clínicas e hospitais, entre um tratamento e outro, viveu períodos de 

alegria extrema e de tristeza profunda que se intercalavam. Durante o período em 

que estive no CAPS, ele estava apático, sossegado, falava pouco e dormia na maior 

parte dos grupos em que participava, todavia, quando discorria, ou cantava, trazia 

considerações significantes para as reflexões do grupo.  

Ele chegava, me cumprimentava e me dava bênção, depois sentava na 

cadeira de costume, na sala das oficinas, fazia as atividades e tirava algum cochilo 

no lugar onde estava. Quando sentava próximo a mim, Caxingo narrava às 

lembranças das variadas internações nos hospitais e clínicas por onde passou, 

destacando o que o incomodava e o que o fazia se sentir bem. Desde o primeiro dia 

de pesquisa, ele se ofereceu para participar de qualquer atividade que eu fosse 

desenvolver, então, quando falei para os usuários sobre montar as rodas de 

conversa, sua figura já estava presente nos encontros mesmo antes deles 

acontecerem.  

 

 Lara (Lagarta): 

 

É a lagarta que indaga a Alice: “Quem é você?”, em um diálogo que a fez 

pensar sobre tudo aquilo que havia vivido até então. A lagarta se acomodava em um 

cogumelo e usava o narguilé e a voz lânguida para questionar Alice, ao passo que 

dava indicações para as perguntas que ela fazia. Essa personagem suscita 

sabedoria, como Lara, a integrante mais velha do grupo de discussão que 

desenvolvemos.  

Ela chegava ao CAPS vagarosamente, com uma sacola de tecidos nas mãos, 

se sentava em uma cadeira, ouvia o que as pessoas estavam conversando e dava 
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opinião sobre os assuntos discutidos. Ela se constituiu como aquela que tinha 

experiência e, por isso, aconselhava os mais jovens, como ocorria durante a 

realização das rodas de conversa: Lara tinha uma palavra de sabedoria e reflexão a 

ser pronunciada para cada sujeito que falava no grupo.  

Lara não participou da primeira roda, ela veio fazer parte das outras que 

foram realizadas, isso porque, apesar de vir pelo menos um dia da semana ao 

CAPS, seu tratamento não era considerado necessário pela equipe multiprofissional, 

segundo esses, ela estava bem, não precisava mais vir à instituição, seu problema 

era não conseguir se desvincular dela. Mediante tal fato, não a convidei para 

participar dos grupos. 

 Ao final da primeira roda, vi-a sentada numa cadeira com uma sacola cheia 

de panos de costura em mãos, cochilando; falei com ela, a mesma me perguntou o 

que estava fazendo lá, se havia voltado a trabalhar como psicóloga e se poderia 

participar do grupo que estava coordenando, respondi que estava desenvolvendo 

uma pesquisa, expliquei como estava sendo construída, recordei-me que uma 

usuária tinha faltado ao encontro do dia, então, a convidei para participar das rodas.  

Ela aceitou, mas falou da dificuldade de vir ao CAPS durante todos os dias do grupo, 

porque residia no sítio próximo à Itaporanga-PB, contudo, ela não faltou a nenhum 

dos demais encontros realizados.  

 

4.3 O Caminho da Pesquisa 

 

Tentando responder as questões da pesquisa, fiz uso da técnica de 

observação participante, em um primeiro momento, e das rodas de conversa, em um 

segundo momento. 

 

4.3.1 Observação Participante:  

 

 Após a qualificação do projeto de pesquisa em Dezembro de 2011, me 

organizei para iniciar a pesquisa em Janeiro do ano seguinte. Liguei para a 

coordenadora do CAPS I, reiterando a proposta da pesquisa, perguntei qual seria a 

data do mês de janeiro para iniciar o trabalho na instituição, ela me falou que seria 

interessante começar a pesquisa somente no mês de fevereiro, pois a maior parte 

da equipe de nível superior estava de férias, o que dificultaria a observação das 
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atividades do serviço. Ao final do mês de Janeiro, voltei a ligar para coordenadora, 

desta vez, ela me informou que no dia 01 de Fevereiro o CAPS reiniciaria os grupos 

a contento. Então, no dia 03 de fevereiro de 2012 comecei a observação participante 

que se estendeu até o dia 22 do mesmo mês, tendo uma pausa entre os dias 17 a 

22 em decorrência do carnaval, já que a instituição entrou em recesso. 

 Nesse período, realizei observações nas oficinas terapêuticas; nos grupos de 

discussão; na farmácia, durante a entrega de medicamentos a usuários e a seus 

familiares; na sala de espera; na sala de atendimento individual, durante o 

atendimento médico; além disso, realizei visitas domiciliares em casas de usuários, 

mediadas por conversas informais e anotações variadas, já que o caderno de 

anotações fazia parte constituinte desse processo de ver, ouvir e escrever.  

Rios (s/d) nos fala que a observação participante exige a frequência regular 

no contexto de investigação por um determinado período. Ao utilizar essa técnica, o 

pesquisador aguça seus sentidos do ver e do ouvir, além disso, por meio de 

conversas informais, é possível que emerjam reflexões que interessam direta ou 

indiretamente à pesquisa. Bogdan e Taylor (s/d) falam sobre a importância do 

registro de todo o período de observação, desde os acontecimentos aparentemente 

insignificantes até os próprios sentimentos do pesquisador, suas opiniões e 

hipóteses de trabalho, para que a tessitura da pesquisa seja abarcada em toda sua 

manifestação.   

Entretanto, realizar uma pesquisa não é fácil, principalmente quando essa é 

feita em um local familiar. O CAPS I foi uma instituição em que trabalhei como 

psicóloga por quase três anos, então, como estranhar o que era familiar? Gilberto 

Velho (1981) nos fala que podemos estar acostumados com uma determinada 

paisagem social, com atores familiares, que nos permitem fixar categorias mais 

amplas, mas isso não significa que compreendemos a lógica de constituição das 

relações, pois os repertórios humanos não são limitados, eles criam surpresas e 

abrem abismos, por mais familiares que as situações possam parecer, logo, o 

processo de descoberta e de análise do familiar pode envolver dificuldades 

diferentes de situações não familiares. Ao mesmo tempo, o autor analisa que há 

semelhanças entre as duas situações, em vivências aparentemente distantes 

também estamos classificando, categorizando de acordo com os princípios com os 

quais fomos socializados, além disso, a necessidade de distanciamento do fato 

estudado traz consigo a paranoica busca por resultados imparciais, neutros.  
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Munida dessa leitura, entrei pelo portão da frente do CAPS e senti como se 

uma imensa alegria me tomasse, sendo essa acompanhada de um saudosismo, 

pois havia um ano que tinha me afastado do local, em decorrência do mestrado. 

Quando entrei na primeira sala, vi a recepcionista com ar de surpresa, ela me 

abraçou e, em seguida, outros profissionais foram chegando, uns me abraçavam, 

outros falavam sobre as novidades que tinham acontecido no local, desde o 

falecimento de alguns usuários à saída e entrada de outros. Quando fui à sala de 

oficinas, da mesma forma, muitos abraços e sorrisos, pessoas me perguntando se 

eu tinha voltado para trabalhar na instituição, outras começaram a me procurar para 

serem realizados atendimentos clínicos, visitas domiciliares, aconselhamentos, 

dentre outras atividades que costumava fazer. Vários dias de observação 

transcorreram até tentar convencê-los de que estava ali como pesquisadora, e não 

como psicóloga, e isso me incomodava: sentia-me confusa e angustiada. 

Houve momentos em que a equipe técnica me chamou para discutir casos 

clínicos, a coordenadora me pediu para dar sugestões acerca da dinâmica da 

instituição e das práticas dos profissionais, solicitando que eu capacitasse alguns 

membros da equipe, ou que desce sugestões para realização de algumas oficinas. 

Eu respondia algumas perguntas, para outras balançava a cabeça, ou apenas sorria, 

mas, de um modo geral, tentava dizer para mim que, naquelas situações, não podia 

agir do modo como fazia anos atrás.  

Carmen Tornquist (2007, p.58) relata uma experiência semelhante que viveu, 

quando desenvolvia sua tese de doutorado com o movimento social do qual era 

militante, para ela as fronteiras entre ativista e pesquisadora se dissolveram, mesmo 

sabendo dos riscos que isso trazia para sua observação: “o campo puxava a minha 

atuação a tal ponto que, diante de algumas iniciativas de não-participação ativa, eu 

era incentivada por alguns colegas até mesmo a liderar o Grupo Local, chamando 

reuniões, estabelecendo contatos entre as pessoas”.   

Refazendo leituras, dialogando com a orientadora e com colegas de 

mestrado, refleti que afetar e deixar ser afetada também fazia parte do processo, a 

partir de então, comecei a fazer daquilo que me era familiar um trunfo para deixar a 

observação correr, como refere Roberto da Matta (1978, p.32): “(...) os dados, por 

assim dizer, caem do céu como pingos de chuva. Cabe ao etnólogo não só apará-

los, como conduzi-los em enxurrada para o oceano das teorias correntes”, logo, vesti 

a capa de pesquisadora e aparei os dados que observava, tentando transformar o 
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familiar em exótico e o exótico em familiar, como sugere o referido autor; ao passo 

que me deixava envolver, buscava observar os “nativos” e a mim como sujeitos 

sociais, conforme considerou Tornquist (2007).    

Ao refletir que poderia fazer pesquisa com “o familiar”, passei também a 

enxergar o desconhecido e o estranho no local, nas relações e nas pessoas que 

faziam parte do CAPS I de Itaporanga-PB. Vi que a instituição tinha mudado de 

endereço, pois quando trabalhava, ela era localizada próximo à rodoviária e passou 

a ser sediada em uma casa, próximo à secretaria de saúde do município. Houve, 

ainda, a chegada de outros profissionais: duas psicólogas, um fisioterapeuta e um 

monitor passaram a trabalhar no CAPS I após minha saída, assim como entrou uma 

nova coordenadora na instituição, o serviço tinha se reorganizado: as pessoas, os 

horários, o planejamento das atividades, as reuniões de equipe, estavam diferentes 

e eu ainda me sentia fazendo parte de todo esse processo.  

Outro fato interessante era a relação entre mim, o caderninho de anotações e 

as pessoas que circulavam no serviço. Os profissionais da instituição tinham o 

receio de estarem sendo vigiados e analisados, sendo construída uma fantasia em 

torno da pesquisa que estava realizando, como escrevi no diário em 03 de Fevereiro 

de 2012: 

Dois funcionários já me perguntaram se eu anoto algo de suas falas 
lá, outra funcionária (técnica de enfermagem) brincou, quando eu lhe 
disse que ‘havia ouvido sua fala da sala de espera, por isso fui ao 
seu encontro na farmácia’, ela sorriu, dizendo que eu iria escrever 
isso em meu cardeninho, eu falei, em seguida, que esse não era o 
foco de minha observação. A assistente social relatou também: 
“cuidado com o que bota no cardeninho... Isso não pode não...”. 
Sinto, então, o receio dos profissionais sobre possível vigília e 
avaliação, como o vigiar e punir foucaultiano. Outro fato foi quando 
uma das psicólogas questionou qual era o objetivo de minha 
pesquisa, estávamos todos na sala de recepção com alguns usuários 
em volta, tentei falar o que era, de modo simples, então, a técnica de 
enfermagem, a quem eu havia comentado sobre minha pesquisa, 
disse em seu ouvido o objetivo de meu trabalho, como se temesse 
que os usuários ouvissem algo, já que a pesquisa dizia diretamente 
das falas desses. 

 
 Os usuários me perguntavam o que estava escrevendo, para aqueles que não 

sabiam ler, eu dizia o que tinha escrito, aos que sabiam, mostrava o texto, alguns 

liam e saíam, outros pediam para não me esquecer de colocar seus nomes no 

caderninho e havia, ainda, aqueles que também queriam escrever no caderno, como 
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Caxingo e Márcia. Em um de seus textos, Caxingo escreveu uma carta, pedindo 

para que eu visitasse seu pai, o qual estava muito doente.  

 

 

Figura 2 – Texto escrito por Caxingo no caderninho 

 

 Já os familiares desses que vinham pegar medicação, que iam acompanhá-

los em consultas médicas, ou aqueles que levavam e traziam os usuários de suas 

residências para o CAPS, perguntavam se eu era entrevistadora (repórter), 

questionavam o que eu faria com aquilo que estava anotando, ou ainda, indagavam 

se eu trabalhava na instituição e qual era minha função, eu explicava que já havia 

trabalhado no local como psicóloga, mas que estava realizando uma pesquisa, em 

seguida, a detalhava; outras pessoas não se detinham ao caderninho, somente 

conversavam comigo, falando sobre suas queixas do dia a dia, ou as dificuldades 

que enfrentavam sendo cuidadores de pessoas em sofrimento psíquico.  
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Rios (s/d) pontua que a postura do observador contribui para o uso “mais 

adequado” dessa técnica, assim sendo é importante que esse se mostre aberto ao 

diálogo e que tente não inibir (mais ainda) o conhecimento do “nativo”, sendo 

importante lembrar que as pessoas modulam suas condutas e posições na presença 

dos outros, ou seja, as pessoas se apresentam de modo como acham que aquele 

que chega gostaria que eles fossem. Destarte, para alguns eu era detetive, repórter, 

psicóloga, pesquisadora, ou apenas uma curiosa e eles eram o(a)s vigiado(a)s, 

indagado(o)s, avaliado(o)s, nativo(a)s com quem eu tentava conversar sobre a 

loucura.  

No período em que estive fazendo as observações no CAPS, participei de 

variadas atividades em que os usuários estavam envolvidos, tanto dentro quanto 

fora da instituição, por exemplo, no dia 08 de Fevereiro de 2012, os acompanhei a 

um clube que fica na saída da cidade, para comemorar o carnaval, foi uma manhã 

regada a sanduíches, refrigerante, banho de bica e de piscina, músicas de carnaval, 

cornetas e confetes, esse dia foi registrado em fotos, tiradas pela coordenadora e 

expostas no mural da instituição. Mas, além disso, pude fazer visitas domiciliares, 

uma delas foi feita na casa de um jovem de 23 anos, desempregado, que morava 

com a mãe e as duas irmãs, a quem o psiquiatra me indicou como um dos recentes 

casos graves do CAPS; a outra foi realizada na residência de Alice, que também fez 

parte das rodas de conversa.  

Através das visitas, objetivava uma maior aproximação com esses usuários 

para que fosse possível, em um momento posterior, serem realizadas entrevistas, 

haja vista compreender que nem tudo poderia ser respondido pela observação, eram 

necessárias conversas mais sistematizadas, através das quais poderiam ser 

levantadas outras questões de pesquisa, como reflete Rios (s/d). Além dessas duas 

pessoas, convidei Cesare, Caxingo e outros usuários de regime intensivo para 

serem entrevistados, desses apenas Caxingo decidiu participar dessa fase da 

pesquisa. 

Na primeira visita à residência do jovem de 23 anos, fui acompanhada pelo 

psiquiatra, que me apresentou às pessoas na casa como psicóloga do CAPS I. 

Nesse momento, me vi numa residência onde não conhecia seus moradores, 

tentando construir um diálogo com pessoas que esperavam de mim uma indicação 

terapêutica, ou que eu medisse sua pressão arterial, como me pediu o usuário. Após 

essa primeira impressão, foi possível estabelecer uma relação com essas pessoas 
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que me fez voltar a essa residência no dia seguinte e em outros dias posteriormente, 

quando já estava realizando as rodas de conversa. Mesmo não sendo possível 

realizar a entrevista, pois o jovem não aceitava que eu registrasse no caderninho, ou 

em gravação, o que conversávamos; as horas de conversa com aquela família 

trouxeram contribuições valorosas para essa pesquisa, além dos dados para 

análise, foi construído um vínculo de amizade.  

Na visita à casa de Alice não tive acompanhante, fui sozinha em busca de 

onde essa morava para ter com ela um diálogo, ao chegar a sua residência, depois 

de pedir informação a várias pessoas no caminho, fui acolhida pela usuária de modo 

que ela me apresentou cada cômodo de sua casa, em seguida, iniciamos a 

entrevista, sendo essa áudio-gravada. Alice olhava para o caderninho 

constantemente e perguntava se eu já havia feito todas as questões do roteiro, 

novamente me levava a um passeio pelos cômodos da casa. Após uma hora, dois 

minutos, quarenta e seis segundos, a entrevista terminava, eu não havia conseguido 

cumprir o roteiro, Alice tinha conseguido me tirar do roteiro, pois ela me convidava a 

falar sobre minha vida, eu não dava espaço para dizer de mim, queria ouvir a vida 

dela. Por fim, não alcançamos nossos objetivos naquele dia.  

A entrevista com Caxingo também foi feita, durou quarenta e quatro minutos e 

três segundos, ele falou sobre sua vida, o período em que começou a trabalhar, 

quando mudou de cidade, os anos em que esteve internado em diferentes hospitais 

psiquiátricos, os amores, as traições e os medos que viveu. Apesar de ter 

conseguido desenvolver um bom diálogo com Caxingo, vi que poucas pessoas 

aceitaram participar das entrevistas, alguns pediam para deixar a atividade para 

outro dia, outros diziam que não queriam desenvolver uma conversa que fosse 

gravada, outros, ainda, marcavam o encontro no CAPS para conversarmos, mas 

não apareciam. Mediante tais fatos, resolvi seguir a proposta inicial (descrita no 

projeto de qualificação) de construir rodas de conversa, junto com a observação 

participante, e não desenvolver mais entrevistas, uma vez que a realização dessas 

não estava dando certo.  

Mas como seria? Quem as coordenaria: eu ou algum (a) profissional da 

instituição? Mediante tais dúvidas, passei a observar um grupo de leitura, realizado 

na quarta-feira, que era coordenado por uma das pedagogas, ela me falava desses 

encontros com euforia, descrevendo a forma como as discussões eram realizadas e 

as reflexões que suscitavam. Após a observação de alguns encontros, um desses 
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grupos foi áudio-gravado e transcrito, na tentativa de compreender se aquele evento 

poderia contemplar a proposta de rodas de conversa com a qual objetivava 

trabalhar, mas, o resultado não foi satisfatório. O grupo desenvolvido pela pedagoga 

possuía um enfoque pedagógico, constituído por leitura de textos e sua 

interpretação, essa proposta fugia aos objetivos desse trabalho, desse modo, 

consideramos que era importante construir uma atividade em que os usuários 

pudessem refletir sobre a temática desta pesquisa, era necessário (re)pensar as 

rodas e produzi-las.   

 

4.3.2 Rodas de conversas  

 

 Para desenvolvermos as rodas, foi importante voltar às leituras, chamar os 

autores para o diálogo, refletir sobre “como fazer”, nesse movimento, fizemos uso 

dos textos de Méllo et al. (2007), Chioda (2004), Afonso e Abade (2008), dentre 

outros, ao mesmo tempo em que os questionamos, para produzirmos “nossas 

rodas”.  

De acordo com Méllo et al. (2007), as rodas de conversa priorizam discussões 

em torno de uma temática (selecionada de acordo com os objetivos da pesquisa) e, 

no processo dialógico, as pessoas podem apresentar suas elaborações, mesmo 

contraditórias, sendo que cada pessoa instiga a outra a falar, sendo possível se 

posicionar e ouvir o posicionamento do outro. Destarte, ao mesmo tempo em que as 

pessoas falam suas histórias, buscam compreendê-las por meio do exercício de 

pensar compartilhado, o qual possibilita a significação dos acontecimentos. 

Os participantes podem se sentar no mesmo nível e sem lugar pré-

estabelecido, o que não ressalta uma hierarquia entre os mesmos, contribuindo, 

ainda, para não demarcar uma relação impessoal entre seus membros (CHIODA, 

2004). Quanto ao coordenador, Lourau (1993) relata que esse deve ser ao mesmo 

tempo técnico e praticante, não estando isento dos processos que ocorrem no 

espaço pesquisado, contribuindo, assim, para fluidez de discursos e negociações 

diversas. 

Afonso e Abade (2008) destacam que as rodas de conversa são utilizadas 

nas metodologias participativas, seu referencial teórico parte da articulação de 

autores da psicologia social, da psicanálise, da educação e seu fundamento 

metodológico se alicerça nas oficinas de intervenção psicossocial, tendo por objetivo 
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a constituição de um espaço onde seus participantes reflitam acerca do cotidiano, ou 

seja, de sua relação com o mundo, com o trabalho, com o projeto de vida.  Para que 

isso ocorra, as rodas devem ser desenvolvidas em um contexto onde as pessoas 

possam se expressar, buscando superar seus próprios medos e entraves. Para 

auxiliá-las nesse processo de quebra dos entraves, bem como para facilitar a 

comunicação e a interação, se pode fazer uso de técnicas de dinamização de grupo, 

sendo utilizados recursos lúdicos ou não. Apesar de os coordenadores poderem 

escolher uma técnica visando um objetivo, é o grupo quem “dá a palavra final”, ou 

seja, é ele quem vivencia e direciona a técnica para seus objetivos.  

Conforme ressaltam esses autores, as rodas de conversa se diferenciam de 

outras atividades grupais, como a terapia de grupo, pois, para o desenvolvimento 

das rodas, os sujeitos podem se expressar no grupo, mas não é necessário que 

sejam revelados seus segredos, muito menos é orientada a invasão de sua 

intimidade. Apesar de não terem uma intencionalidade clínica, elas produzem o que 

poderíamos denominar de “efeitos clínicos”, haja vista haver uma intervenção 

direcionada para a transformação.  

Desse modo, procurando trabalhar com a reflexão e o diálogo, construímos 

“nossas rodas”, a partir das questões de pesquisa, do referencial dos autores citados 

e do auxílio de uma figura que foi edificante nesse processo, a psicopedagoga do 

CAPS, que nos ajudou na organização das dinâmicas para os encontros, assim 

como nos auxiliou na facilitação das discussões, durante o desenvolvimento das 

rodas. 

 

4.3.2.1 O desenrolar das rodas 

 

 Depois de alguns meses estudando o material sobre rodas de conversa e 

discutindo seus “modos de fazer”, voltei a Itaporanga-PB no dia 10 de Julho de 2012 

e permaneci na cidade até o dia 26 de Julho de 2012, nesse período, dei 

continuação às observações, às visitas domiciliares, às conversas informais, ao 

passo que realizei os convites aos usuários para participarem das rodas, como 

descrito no tópico Os Sujeitos que compunham o estudo.  

 Todos os usuários que participaram das rodas, mesmo aqueles que nasceram 

em outras cidades, não em Itaporanga-PB (como pode ser observado anteriormente 

na tabela 1), residiam no município ou em sítios próximos, isso contribuía para que 
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eles estivessem, praticamente, toda semana na instituição; alguns vinham todos os 

dias, outros apenas um dia da semana, mas, de um modo geral, quando essas 

pessoas chegavam ao CAPS, eu estava aguardando-as, seja no alpendre, na 

primeira sala, ou no local onde eram realizadas as oficinas. 

As rodas ocorreram durante os dias de segunda-feira e quarta-feira, no 

período da manhã, horário em que a psicopedagoga realizava suas oficinas no 

serviço. Assim sendo, após o “Bom dia CAPS”, que era o momento de acolhimento 

dos usuários na instituição e que também abria alas para serem feitas as atividades 

do dia, começávamos as rodas de conversa, encerrando-as no horário do almoço, 

por volta das 11 horas. 

 

 Primeira roda11 

 

O primeiro dia das rodas foi de grande ansiedade, a psicopedagoga e eu 

tínhamos nos reunido no CAPS, na semana anterior, no período da tarde, para 

pensar como faríamos a organização das rodas da semana seguinte, qual material 

traríamos, como levaríamos, etc. No dia 16 de Julho de 2010, cheguei ao serviço por 

volta das 8:20 horas da manhã, a psicopedagoga estava na sala da farmácia com 

uma sacola de roupas e bijuterias.  Para o grupo deste dia, tínhamos planejado 

trabalhar como os usuários se percebiam e como eram vistos por outros membros 

do grupo; utilizamos como recursos, espelho grande, peças de roupas e acessórios 

(relógio, pulseira, batom, chapéu, lenço, tênis, sandália, celular, brincos, etc.). A 

dinâmica consistia em um usuário "montar" o outro a partir das peças expostas na 

sala, em seguida, realizaria a discussão sobre como eles se percebiam, o que eles 

sentiam ao estar daquela forma, como desejavam estar e ser percebidos.    

Todavia, nesse dia, alguns profissionais faltaram, a psicopedagoga foi 

orientada a coordenar o “Bom dia CAPS” e as outras oficinas, um dilema começava 

a ser montar, pois como realizaríamos o grupo se nem todos os usuários de 

procedimento intensivo estavam participando desse? Quem coordenaria a atividade 

paralela com esses usuários que não participariam da roda de conversa? Enquanto 

terminava de organizar a sala com o auxílio da recepcionista, pondo as roupas sobre 

                                                           
11

 Não foi possível tirar fotografias desse primeiro encontro, pois os participantes do grupo não 
autorizaram que a atividade fosse registrada em foto. Nos dias seguintes, decidimos tirar fotos dos 
materiais utilizados nos encontros, antes ou depois de seu desenvolvimento, ao invés de fotografar as 
rodas sendo realizadas.  
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um sofá, ajeitando o espelho, trazendo cadeiras para a sala de atendimento, 

testando o aparelho de gravação, boa parte dos componentes das rodas já havia 

chegado. A psicopedagoga teve a idéia de passar um filme para os demais usuários 

enquanto coordenaríamos o grupo, ao final do filme, que duraria certa de duas 

horas, nossa roda já teria encerrado, ela poderia facilitar a discussão sobre o 

material assistido. Desse modo, ela foi à busca de um DVD que pudesse ser 

utilizado em sua oficina.  

Cerca de uma hora depois do planejado, o filme começou a ser passado para 

os usuários que não estavam participando da roda de conversa e nós iniciamos o 

grupo com a presença de seis componentes: Caxingo, Alice, Márcia, Cesare, Raia e 

Branca, uma usuária havia faltado, pois estava tratando de problemas de saúde. 

Sentávamo-nos (eu e os usuários) em cadeiras num círculo, tendo o gravador (MP4) 

no centro, a psicopedagoga estava em uma cadeira, com um caderno de anotações 

na mão e uma caneta, ela sentava próximo ao sofá, onde estavam as peças de 

roupa e o espelho grande.  

Quando o grupo foi iniciado, os participantes falavam pouco, após a descrição 

da dinâmica, eles escolheram as duplas para se montarem, se juntando com quem 

estava ao seu lado: Branca e Márcia, Cesare e Raia, Caxingo e Alice. Nessa ordem, 

começaram a se montar e a montar o(a) parceiro(a), a psicopedagoga os auxiliava a 

se vestirem, enquanto isso eu indagava sobre o que eles achavam da roupa que 

usavam, das escolhas do(a) parceiro(a); alguns se queixavam das peças que o(a) 

parceiro(a) colocava, indicando quais roupas e acessórios queriam usar, outros 

davam dicas sobre qual roupa parecia com o estilo dessa ou daquela pessoa, 

outros, ainda, passaram a se montar, ao invés de montar o(a) parceiro(a), como 

aconteceu com a dupla Caxingo e Alice. Nesse caso, os outros participantes 

explicaram para eles como funcionava a dinâmica, Caxingo e Alice passaram a 

montar um ao outro com a ajuda dos demais membros do grupo.  

Após a montagem, todos voltaram aos lugares onde estavam sentados, eles 

foram questionados sobre como se sentiam, alguns se queixavam, outros riam, 

sugeri que eles olhassem no espelho e analisassem como estavam. A partir de 

então, a discussão começou a se constituir, uns pediam para que fossem tiradas 

fotos, outros recusavam ser feito qualquer registro de sua imagem. Solicitei que eles 

se vestissem conforme desejavam, uns tiraram algumas de suas peças, como 

Branca, que não se sentia à vontade com o vestido, o salto alto e o brinco que 
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Márcia colocara nela; já outros permaneceram com as roupas e os acessórios que 

o(a) parceiro(a) colocara, como Raia que dizia estar à vontade conforme estava 

vestida.  

Os usuários refletiram sobre como as outras pessoas os percebiam, como 

eles se percebiam, o que os incomodava, o que os agradava, sendo ditas as 

categorias pelos quais eram caraterizados por seus vizinhos, amigos, pessoas 

desconhecidas, familiares. Ao final do grupo, com duração de 01 hora, 03 minutos e 

06 segundos, nos despedimos dos participantes, esses foram almoçar, a 

psicopedagoga e eu permanecemos na sala onde a roda foi realizada, passamos a 

dialogar sobre o que tínhamos ouvido, o que esperávamos deles, o que não 

esperávamos, quais indagações poderíamos ter feito e quais faríamos na próxima 

roda, assim já nos preparávamos para os próximos encontros. 

 

 Segunda roda:  

 

Na terça-feira, dia 17 de Julho, fui ao CAPS pegar caixas de medicamento 

secas para montar a maquete, a qual seria utilizada na próxima roda. A idéia de 

utilizar caixas de medicamentos vazias foi de uma das técnicas em enfermagem, 

assim sendo destacamos que outros profissionais do CAPS I, além da 

psicopedagoga, contribuíram para a organização das rodas, vez por outra alguém da 

equipe do serviço dava uma sugestão sobre quais materiais poderíamos utilizar, 

para pôr em prática o planejamento das rodas.  

Para esse grupo, indagaríamos em quais lugares os usuários circulavam e 

onde não circulavam, bem como quais espaços ocupavam (escolas, igrejas, ruas, 

CAPS, etc.). Para tanto, utilizaríamos como recurso uma maquete que simbolizava 

uma cidade, com ruas, casas e instituições as mais variadas (CAPS, INSS, 

delegacia, hospital, escola, dentre outras). Um boneco seria usado para representar 

um usuário de CAPS, assim sendo os participantes do grupo o guiariam pela cidade, 

destacando por quais espaços ele iria ou não circular. Durante a caminhada do 

boneco pela maquete, os usuários seriam indagados o porquê de algumas escolhas 

e não de outras. 
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Figura 3 – Imagem da maquete da segunda roda 

 

Após conseguir o maior número de caixas possível com a técnica em 

enfermagem, fui à papelaria comprar o restante de material que necessitava para 

construir a maquete: tesoura, cartolinas, fita adesiva, cola, lápis de cor e papel 

madeira. Ao final do dia, estava cortando, pintando e colando papéis e caixas vazias, 

com o auxílio de minhas tias12. A cidade estava começando a se montar, tomando 

vida, a cada pedaço de papel colado, novas idéias e sugestões se constituíam, 

assim passamos o restante da noite rindo e confeccionando casas, como se 

fôssemos engenheiras ou habilidosas artesãs.  

No dia seguinte, cheguei ao CAPS I às 8:30 horas, os usuários estavam na 

sala de oficinas, tomando café da manhã. A psicopedagoga, a recepcionista e eu, 

começamos a organizar a sala de atendimentos, pondo cadeiras e uma mesa extra 

para colocarmos a maquete (ver figura 3); algumas casas tinham se descolado da 

base da maquete, prontamente pegamos uma fita na sala da coordenação e 

reorganizamos a cidade fictícia. Fizemos os últimos ajustes na sala, colocamos o 

                                                           
12

 Durante todo o período da pesquisa, estive hospedada na casa de duas tias, que residem na 
cidade de Itaporanga-PB, essas foram receptivas, me acolhendo e abraçando também as urgências 
da pesquisa. 
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gravador sobre a mesa, próximo à maquete, mesmo procedimento que fizemos no 

grupo anterior, todavia o pusemos em uma tomada diferente, que estava ao lado 

esquerdo da mesa. Tal fato teve uma consequência inesperada, que descreveremos 

adiante. Terminada a montagem do ambiente, fomos à sala de oficinas convidar os 

usuários para o grupo, alguns já estavam na primeira sala, aguardando a atividade 

ser iniciada, como era o caso de Cesare.  

Os usuários sentaram-se nos mesmos lugares do encontro anterior: Alice na 

ponta direita, tendo Cesare ao seu lado direito (mais ao centro da mesa) e Branca, 

ao lado esquerdo. Do lado de Branca se encontra Márcia, ao lado dessa, mais ao 

centro da mesa, sentava Caxingo. Na ponta da mesa, à esquerda, de frente à Alice, 

se encontra Raia e, ao seu lado esquerdo, sentou-se Lara.  Essa foi a última usuária 

a entrar nas rodas, seu convite foi inusitado, como descrito anteriormente. Como 

tinha dúvidas se Lara viria ao grupo, pus apenas sete cadeiras no círculo, após sua 

chegada, tive que realizar uma nova organização no ambiente, pondo mais uma 

cadeira, na qual eu sentaria, entre Caxingo e Raia.   

Os usuários olhavam a maquete, tentando identificar quais lugares tinham na 

cidade fictícia, como a sorveteria, a pizzaria, o cabaré, o bar, a escola, e quais 

faltavam, como o posto de gasolina, a igreja evangélica, dentre outros que eles 

apontavam. Houve uma intensa discussão para definir qual seria o nome da cidade, 

vários locais que eles conheciam foram falados até que o grupo decidiu denominá-la 

Itaporanga-PB; os usuários também escolheram o nome do boneco que andaria pela 

maquete, Alice sugeriu o nome de seu filho para o personagem.  

O diálogo do grupo se desenvolveu entre concordâncias e discordâncias, com 

levantamento de questionamentos que lançávamos para seus membros, 

focalizando-nos nas contradições ditas pelos participantes; entre uma indagação e 

outra, o boneco circulava pelos espaços da cidade, como o CAPS, a cadeia, o 

hospital, a praça, a sorveteria e a discussão tomava corpo. Ao fim do debate, 

resumimos o trajeto feito pelo boneco, fizemos o fechamento da roda com as 

considerações dos membros do grupo e confirmamos o próximo encontro para a 

semana seguinte. 

Quando os usuários saíram da sala e foram almoçar, às 11:15 horas, fui 

verificar a gravação do áudio, enquanto a psicopedagoga retirava as cadeiras e a 

mesa do ambiente onde estávamos. Verifiquei que o gravador (MP4) estava 

apagado, era um sinal que o aparelho tinha descarregado. Fui para outra sala, em 
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busca de uma tomada para carregar o aparelho, quando carregado, percebi que 

apenas 30 minutos da roda tinha sido gravado, ao passo que a atividade tinha 

durado cerca de 1 hora e 20 minutos.  

Após guardar a maquete na sala da coordenação, bem como todo o resto do 

material que peguei na referida sala, como a extensão e a máquina fotográfica, 

procurei a psicopedagoga, ela estava começando a almoçar com o restante da 

equipe, na cozinha do CAPS. Resolvi não adiantar o que havia ocorrido, me despedi 

da equipe e fui para casa onde estava hospedada, lá pus novamente o aparelho de 

gravação para carregar e ouvi o material gravado.  

Passei vários minutos em estado de tensão, não sabia o que fazer, sentia que 

havia perdido uma gravação indispensável para meu trabalho, resolvi ligar para a 

psicopedagoga, pedindo para que ela me ajudasse a construir o diário de campo 

daquele dia. Liguei para ela e contei o que havia acontecido, ela se dispôs a me 

ajudar na escrita do diário. Então, após o almoço, voltei à instituição, passamos o 

restante da tarde escrevendo aquilo que recordávamos, a partir da visualização da 

maquete e das anotações que a psicopedagoga tinha feito no caderno. Ao final do 

dia, rememorei todo o processo de organização da sala de atendimentos, tentando 

rever onde tinha cometido o erro, para que não houvesse possibilidade de cometê-lo 

novamente.  

 

 Terceira roda:  

 

No dia 23 de julho, pela manhã, fui novamente à papelaria comprar cartolinas 

para desenvolver a atividade em grupo. A roda desse dia tinha por objetivo trabalhar 

as caracterizações das pessoas em sofrimento psíquico; para tanto, digitei palavras 

ditas pelas pessoas, que circularam no CAPS durante o primeiro momento das 

observações, elas eram as seguintes: esse tipo de gente, desse jeito; louco, doido, 

doidinha, biruta, pirado, ruim da cabeça; paciente, em crise, em surto, doente dos 

nervos, com problema de sistema nervoso, com problema dos nervos, com problema 

psicológico, com depressão, esquizofrênico; sofredora, abandonada, sozinha, 

inocente, lesa; velho, fraco, bêbada, ciumento, acanalhado, preso; abusada, 

rapariga, preguiçosa, cobra venenosa, fuxiqueira; inquieto, agitado, nervoso, 

agoniado, aperreado, alterado, perturbado controlado; locutor, atriz, namorador, 

dançador, desenrolado, animado, miss Paraíba, gato; normal.  
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Essas palavras seriam postas sobre uma mesa, que ficaria no centro do 

círculo formado pelas cadeiras. Duas cartolinas estariam pregadas na parede, numa 

delas os usuários colocariam os termos pelos quais eles eram chamados no dia a 

dia, na outra, poderiam colocar palavras ou frases pelas quais desejavam ser 

chamados. A discussão seria montada em torno das escolhas feitas; o material 

utilizado era canetas coloridas, duas cartolinas, papel de ofício e durex. 

Cheguei ao CAPS I às 8:30 hrs e fui direto à coordenação para imprimir o 

material que tinha digitado, em seguida, entrei na sala de atendimentos para montar 

o ambiente para a roda de conversa. Cesare e a recepcionista me auxiliaram na 

organização da sala, ele levava as cadeiras e as punha no centro do ambiente, ao 

redor de uma mesa; ela segurava os cartazes na parede, enquanto eu cortava a fita 

adesiva para colá-los. Por fim, coloquei as palavras sobre a mesa e o gravador 

(MP4), sendo esse ligado na mesma tomada que havia utilizado na primeira roda, 

após testar o aparelho, a fim de que não tivesse o mesmo problema da semana 

anterior, sai da sala para convidar os usuários para o grupo.  

Nesse instante, a psicopedagoga vinha chegando ao serviço com várias 

caixas de medicamentos nos braços, ela relatou que iria à farmácia da instituição 

deixar os remédios e depois iria para sala onde o grupo seria realizado. Fui à sala de 

oficinas e chamei os usuários para participarem da roda, Cesare me avisou que os 

demais membros do grupo estavam na primeira sala, me esperando, fomos à sala e 

iniciamos a roda de conversa.  

Como na semana anterior, os usuários se mantiveram sentados nos mesmos 

lugares próximos à mesa, com exceção de Alice que estava mais afastada, pedi-a 

que se aproximasse da mesa, ela juntou-se ao grupo e o diálogo foi iniciado. A 

psicopedagoga chegou à sala quando já havíamos começado a roda. Alguns 

minutos após o início da atividade, Alice afasta a perna esquerda, esse movimento 

faz com que o fio do aparelho de gravação seja puxado, ele cai no chão, eu o 

recolho, verifico se estava funcionando, como a gravação continua, prosseguimos 

com as discussões sem problemas. Os usuários olhavam para as palavras sobre a 

mesa e tentavam decifrar o que significava aquela dinâmica, tentei deixa-los à 

vontade para interpretarem como a atividade seria desenvolvida, logo depois, 

expliquei o objetivo daquele encontro e como seria sua dinâmica inicial.  

Eles passaram a associar as palavras sobre a mesa com demais usuários do 

serviço, entre risos e brincadeiras várias pessoas foram classificadas, inclusive um 
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dos psiquiatras da instituição. Após a empolgação inicial, eles passaram a colar na 

cartolina, com a ajuda da psicopedagoga, os termos que escolheram, entre uma 

colagem e outra, observavam o que a outra pessoa havia selecionado e 

questionavam o porquê de tais escolhas, por exemplo, Branca indagou porque 

Cesare havia colocado poucas palavras, ele sorriu e voltou a se sentar na cadeira 

onde estava.   

A discussão sobre os termos se configurou, estando mais focada nas palavras 

que se encontravam sobre a mesa, do que sobre as coladas na cartolina, apesar 

disso, vez por outra, chamava atenção para as palavras postas na cartolina. Em um 

dado momento da roda, os membros do grupo voltaram sua atenção para a parede 

e passaram a contextualizar os termos que haviam selecionado. Iniciaram-se 

depoimentos, relatos sobre caracterizações e situações que incomodavam os 

usuários e que esses viviam com frequência, a partir de então, refleti que era mais 

confortável para os participantes do grupo classificar outras pessoas com as 

palavras que estavam sobre a mesa, do que falar sobre as categorias que estavam 

na cartolina, pois essas traziam consigo histórias que eles não queriam lembrar.   

 

 

Figura 4 – Imagem das palavras selecionadas pelos usuários 
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 Em meio à discussão, pedi que os membros do grupo colocassem, na outra 

cartolina, palavras ou frases13 que eles gostariam de ouvir, como eles queriam ser 

chamados. Raia foi a primeira a destacar que as pessoas não os chamariam pela 

categoria que eles desejavam, por mais que escrevessem naquele espaço, nada 

mudaria. O restante do grupo concordou com ela, mas passou a escrever aquilo que 

gostaria de ouvir, mesmo não acreditando que essas outras caracterizações 

pudessem ser ditas.  

 

 

Figura 5 – Frases escritas pelos participantes na terceira roda 

 

Após escreverem as frases, utilizando as canetas coloridas que estavam 

sobre a mesa, os usuários, inclusive Raia, leram e comentaram o que tinham escrito. 

A discussão foi tomando outra direção, passamos a falar daquilo que os agradava; 

outros relatos surgiram, seguidos de elogios, sorrisos e indagações feitas entre os 

membros do grupo.  

Entre uma narração e outra, Raia reclamou que algumas pessoas os 

chamavam de “preguiçosos”, a discussão sobre o uso de tal termo fez com que ela e 
                                                           
13

 Importante relatar que todos os participantes do grupo confirmaram que sabiam ler e escrever, 
antes dessa dinâmica ser realizada. 
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Alice se desentendessem, Raia chamou Alice de “preguiçosa” e Alice chamou Raia 

de “doida”. As ofensas e os gritos começaram, alguns membros do grupo tentavam 

acalmar Raia, que batia na mesa com fúria, Alice se escondia em sua cadeira e 

tentava pedir desculpas. A partir de então, aquilo que era contado em depoimentos 

foi vivenciado na roda, a discussão “pegou fogo”, apesar disso, pudemos dialogar 

sobre vários sentimentos e posturas que os usuários vivenciavam, quando se 

sentiam ofendidos por alguma classificação dita para eles. 

Com cerca de 1 hora e 30 minutos de roda, decidimos encerrar a atividade 

mais cedo, antes das onze horas, temendo que o encontro terminasse com um fim 

não desejado. Assim, li para os membros do grupo uma frase, escrita por Caxingo 

na cartolina: “eu gostaria que todos nós domássemos nossas línguas de não falar 

mal uns dos outros”, e pedi que eles refletissem sobre tal frase. Depois, solicitei que 

os usuários avaliassem com havia sido aquele encontro, a maioria destacou que a 

roda de conversa tinha sido boa, Alice perguntou aos demais membros do grupo se 

ela tinha sido “ruim”, eles responderam negativamente, com exceção de Raia que 

ressaltou estar se sentindo mal, em função das discussões do encontro. 

Despedi-me dos demais usuários e pedi que Raia ficasse na sala, 

conversamos sobre o que havia ocorrido, como pode ser observado no trecho do 

diário de 23 de Julho: 

 
Raia diz que se sentiu muito mal com a fala de Alice, não era a 
primeira vez que essa a havia agredido, da terceira vez ela ia 
comunicar à coordenadora, ou então, sairia do CAPS. Reflito com ela 
que o grupo tinha como objetivo observar como as outras pessoas os 
chamavam, era para ser uma reflexão que se transformou numa 
vivência, nesse sentido, foi possível ver o que eles sentiam através 
dela. Digo, ainda, que Alice havia pedido desculpas para ela, Raia 
disse que Alice sempre pede desculpas e volta a machucar as 
pessoas, ela ressalta que ninguém gosta de Alice, pois ela fica 
dizendo que tem várias coisas em casa, humilhando os outros. 
Reflito com Raia que nem sempre vamos encontrar pessoas que 
gostamos, mas precisamos conviver, nem todas as pessoas vão nos 
dizer palavras que nos agradam, contudo, enquanto uma pessoa nos 
diz palavras que nos machucam, outras pessoas podem nos elogiar, 
como aconteceu com o restante do grupo que a elogiou, em 
detrimento de uma que a machucou. Ela concordou e disse que todo 
o restante do grupo gosta dela, mas ela não gosta de Alice. Pergunto 
se posso dar-lhe um abraço, ela concordou, falou que estava se 
sentindo melhor depois dessa conversa e que iria fazer uma cirurgia, 
por isso ficaria uns dias fora do CAPS, depois voltaria. 

  
 Após essa conversa, saio da sala com Raia, ela vai almoçar e eu passo a 
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conversar com a psicopedagoga sobre o ocorrido naquela roda, após fazermos 

várias reflexões acerca do que tinha ou não desencadeado aquela discussão 

acalorada e quais seriam suas consequências, fui à busca do gravador (MP4) para 

ouvir o áudio da roda, para meu espanto, o botão de gravar estava quebrado, 

perdemos toda a gravação. Falei à psicopedagoga que tínhamos perdido outro 

áudio, mas diferente do que ocorrera anteriormente, não estava tensa e angustiada, 

pois sabia que construiria um diário, o qual não daria conta das falas do grupo na 

íntegra, mas poderia se constituir como um rico material de pesquisa. Encerramos 

nossa conversa, fui para casa registrar o que tinha acontecido naquele dia.   

 

 Quarta roda:  

 

Como a próxima roda seria feita no dia 25 de Julho, a psicopedagoga e eu 

decidimos nos reunir no dia anterior para discutir como conduzi-la-íamos, já que não 

sabíamos o resultado da discussão acalorada do encontro anterior. Mediante 

algumas cogitações, decidimos manter o planejamento para esse grupo. Nesse 

encontro, nos propusemos a avaliar as rodas anteriores, sendo utilizados como 

recursos: uma caixa de papelão, canetas coloridas, papel de ofício, cola, tesoura e 

fita adesiva. Pediríamos que os usuários escrevessem em um papel o que eles se 

lembravam dos grupos anteriores, sendo destacado o que chamou atenção deles 

nesses grupos. Eles colocariam o que haviam escrito numa caixa de papelão, que 

estaria sobre a mesa, no centro do círculo. A caixa estaria lacrada, tendo apenas um 

corte no centro. Em seguida, pediríamos que os participantes retirassem alguns 

papéis de dentro da caixa, lessem o que estava escrito e comentassem o material 

lido. A partir disso, seria realizada a discussão. 
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Figura 6 – Caixa onde seriam colocadas as frases 

 

Após confeccionar a caixa (figura 6), pus algumas frases dentro dela, essas 

frases narravam eventos, ocorridos nas rodas de conversa anteriores, que 

considerei significantes; esse foi o modo que encontrei de participar do grupo como 

um de seus avaliadores. As frases escolhidas foram:  

GRUPO I: Tem gente que tem preconceito: “não vou para o CAPS não, porque lá só 

tem doido”. Agora ali dentro do Hospital tem doido, lá dentro tem pessoas piores do 

que a gente... 

GRUPO II: Apesar de trabalhar, de circular pela igreja, pela sorveteria, apesar de 

estudar, “fica uma mancha” na pessoa, que ela leva pra vida toda; Se não fizer o que 

mandam, fica ruim e volta para o manicômio. 

 GRUPO III: os próprios usuários se machucam, chamando o outro de uma palavra 

que não quer ouvir; “eu gostaria que todos nós domássemos nossas línguas de não 

falar mal uns dos outros”.  

 Ao chegar ao CAPS I às 8:30 horas, dirigi-me à sala de atendimentos para 

organizar o ambiente, segundo a proposta da roda. Todavia, uma das psicólogas 

estava fazendo um atendimento clínico no local. Enquanto esperava o atendimento 
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terminar, conversava com a recepcionista sobre as notícias da televisão. A 

psicopedagoga veio à primeira sala e adentrou-se na conversa, aos poucos, outros 

profissionais foram chegando; enquanto nos envolvíamos no debate, os 

participantes da roda começaram a chegar e se sentaram no local onde estávamos. 

Comecei a ficar apreensiva, pois percebi que a hora estava passando e a sala, onde 

nos encontrávamos não estava organizada, ao mesmo tempo, estava ansiosa, pois 

não tinha visto Raia na instituição, passei a suspeitar que ela não viesse.  

 Após o período de espera, que não durou mais do que trinta minutos, todavia 

para mim se constituiu numa eternidade, entrei na sala de atendimentos e a 

organizei com a ajuda da psicopedagoga. Ao colocarmos os materiais no local, 

passamos a testar um novo aparelho de gravação, que a psicopedagoga tinha 

trazido. Nesse encontro, iríamos utilizar esse instrumento de gravação e meu 

gravador (MP4), que consertei na noite anterior. Munidos dos recursos necessários 

(devidamente testados), fomos à sala de oficinas chamar os participantes da roda. 

Para minha surpresa (e felicidade!) todos os usuários tinham vindo.  

 Ao entrarmos na sala, quase todos os participantes sentaram-se nas mesmas 

posições dos outros encontros, com exceção de Caxingo, que trocou de cadeira com 

Branca, sentando-se próximo ao novo aparelho de gravação, como solicitei, já que 

ele falava baixo e eu temia que o outro gravador desse defeito. Após ter descrito o 

objetivo da dinâmica a ser realizada e como essa ocorreria, iniciamos o grupo.  

Os participantes compararam a caixa de papelão a uma urna, Branca dizia 

que faríamos uma eleição com primeiro e segundo turnos, eu reforçava que nossas 

eleições teriam até três turnos, pois escreveríamos sobre as três rodas anteriores, e 

igualmente às eleições, o voto seria secreto, não sendo necessário aos eleitores se 

identificarem. Os usuários colocaram os papéis na caixa, destacando o que tinha 

acontecido na primeira, segunda e terceira rodas. 

Passei a dialogar com esses sobre o que seria uma votação válida, 

aproveitando a comparação com a urna, eles destacaram que o voto teria que ser 

livre e a urna não poderia ser violada. Quando os informei que havia colocado 

papéis dentro da caixa, os quais eles não haviam posto, eles riram, começamos a 

dialogar se nossa eleição havia sido fraudada ou não. Expliquei para eles que havia 

posto na urna minha avaliação sobre as rodas, assim como eles o fizeram, essa 

avaliação era composta por frases que eles mencionaram nas três rodas, todavia, 

não sabíamos se esses papéis viriam à tona, pois apenas alguns textos seriam 
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retirados da caixa, já que tínhamos pouco tempo até o horário do almoço.  

Depois da ansiedade inicial, passamos para a próxima fase da dinâmica, a 

caixa foi aberta e cada membro do grupo pegou alguns papéis, a curiosidade 

pairava nos olhares dos participantes da roda: quais papéis sairiam? Quem os teria 

escrito? Iniciamos a leitura do material com Alice, ela se ofereceu para ler os 

pedaços de texto que tinha pegado.  

 

 

Figura 7 – Caixa com frases escritas pelos membros da quarta roda  

 

Quando as leituras foram iniciadas, os participantes tiveram dificuldades para 

comentar o que era lido, somente reforçavam que concordavam com o que era dito, 

após serem feitos vários questionamentos, eles começaram a comentar os trechos 

que ouviam, identificando, inclusive, quem tinha escrito essa ou aquela frase, desse 

modo, nossos votos tinham deixado de ser secretos e a discussão se desencadeara.  

Durante o desenrolar da roda, Alice falou pouco, passando boa parte do 

encontro de olhos fechados, ou pedindo para Cesare fazer uma oração para ela. 

Raia e Branca trouxeram a discussão da roda anterior, deixando claro seu 

posicionamento em oposição à fala feita por Alice. Alguns participantes preferiram 

destacar a importância do “perdão às ofensas”, como o fez Caxingo e Márcia, outros 
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preferiam não tomar partido, como Cesare e Lara, apesar de ora concordarem com 

a fala de Caxingo, ora com a de Branca.  

Ao ser trazida novamente à tona, a discussão possibilitou repensar sobre os 

lugares e as categorias para a loucura, bem como sobre os efeitos que esses 

produziam nos usuários, como tristeza, decepção, raiva, conforme observamos 

quando Raia foi chamada de “doida”, ao mesmo tempo discorremos sobre as 

possibilidades de os usuários resistirem aquilo que os incomodava, aprisionava, 

silenciava. 

Pouco antes de a roda ser encerrada, Alice se sentiu tão incomodada com as 

questões que foram levantadas e as considerações feitas pelos demais usuários, 

que resolveu sair. As discussões continuaram, mesmo com sua saída, elas se 

voltaram para outros assuntos, como uso de medicamentos e as diversas práticas 

religiosas, a partir das contradições, de consonâncias e dissonâncias das falas, o 

grupo novamente se entendeu.  

Após a avaliação dos participantes sobre como tinha sido o encontro do dia, 

Caxingo recita um texto, que segundo ele, era baseado na bíblia: 

A árvore é conhecida pelos seus frutos, não pode uma árvore má dar 
frutos bons, nem uma árvore boa dar frutos maus. Mas o que eu 
entendo, nós pelas obras que nós faz, nós somos uma pessoa má, 
uma pessoa ruim, nós tamos sendo uma árvore má. Quando a 
pessoa é pessoa educada, uma pessoa correta, uma pessoa que 
ajuda, gosta de ajudar, fazer caridade, que ama, aí nós tamos vendo 
que aquela árvore ali é uma árvore boa. 
 

Com essas frases, muitos agradecimentos, lágrimas e vários abraços, às 

11:30 horas, encerramos nossa última roda na instituição, com 1 hora, 32 minutos e 

16 segundos de duração. Quando os usuários saíram da sala, a psicopedagoga e eu 

fomos conferir se os áudios da roda haviam sido salvos, após confirmarmos o fato, 

dialogamos sobre o que tinha acontecido naquele encontro, nos abraçamos 

novamente e nos despedimos. Em seguida, fui à sala de oficinas falar com os 

usuários, eles estavam almoçando. Alice se encontrava num pequeno cômodo, ao 

lado dessa sala, comendo, ela sorriu para mim e voltou a comer, fiquei pensando 

que efeitos produziriam as palavras que ela ouviu naquele dia, seria o isolamento? 

No outro dia, fui ao CAPS I me despedir do restante dos profissionais da instituição, 

mas não a encontrei no local.  
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4.4 Como Ocorreu a Análise  

 

Deixei a cidade de Itaporanga-PB, quando considerei que tinha um volume de 

dados suficiente para responder aos objetivos da pesquisa. Destarte, passei a outra 

fase, a transcrição do material áudio-gravado. Esse serviço árduo e, em alguns 

momentos, entediante, me acompanhou por horas e horas a fio, para entender 

melhor o que descrevo, uma das transcrições teve uma extensão de 49 páginas.  

O modo como a escrita foi feita seguiu as indicações de Gill (2008), para a 

qual a transcrição não pode se constituir enquanto uma síntese da fala, nem deve se 

orientar pela limpeza e correção do que foi dito, ela deve ser feita pelo registro literal 

da fala. Além disso, levei em consideração também a entonação do que era dito, os 

silêncios, as pausas e os gestos feitos pelos membros das rodas, conforme orientam 

Potter e Wetherell (1987). 

Quase um mês de idas e vindas nesse processo, passei à leitura exaustiva, 

tanto do material transcrito quanto dos diários de campo. Foram várias leituras até 

que o material se tornou familiar, a partir disso foi possível organizar os discursos 

dos sujeitos da pesquisa em categorias, tomando por base os objetivos do trabalho. 

Potter; Wetherell (1987) e Gill (2008) ressaltam que essa etapa tem como objetivo 

transformar os blocos de discurso em pedaços menores, tornando-os inteligíveis, tal 

divisão facilita o estudo do material obtido.  

Os discursos dos sujeitos da pesquisa foram organizados em quadros, os 

quais continham as seguintes categorias analíticas: Eu não sou Louco!; O louco é o 

outro!; Dizem que sou louco...; O CAPS como lugar de... (para as pessoas em 

sofrimento mental); O CAPS como lugar de... (para outras pessoas). A análise 

propriamente dita se concentrou nas primeiras categorias, as últimas, intituladas O 

CAPS como lugar de... (para as pessoas em sofrimento mental) e O CAPS como 

lugar de... (para outras pessoas), serão analisadas em um momento posterior, já que 

a sua apreciação não se configura como objetivo deste trabalho.   

Para análise das demais categorias, nos fundamentamos no referencial 

teórico-metodológico da Psicologia Social Discursiva, tendo como enfoque o modo 

como os discursos eram construídos, ou seja, foram analisados o padrão discursivo, 

sua forma de organização, suas funções e efeitos, como preconizam os autores 

citados acima.  
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5. AS CATEGORIAS E OS LUGARES PARA A LOUCURA 

 

Ouvi sussurrarem, 
Como um sopro de vento de boca em boca, 
Que abaixo de cada axila tenho uma marca 

Do tamanho de uma mão espalmada (...) 
Quem marcou meus flancos? Por que causa ignorada? 

Por que esse estigma desconhecido em meu eu e minh’alma? (...) 
(Whitaker, Japan’s Outcasts, p.337, apud ELIAS; SCOTSON, 2000). 

 

O poeta japonês Maruoke Tadao escreveu o texto acima, para falar sobre o 

estigma que os membros do grupo burakumin sofrem há séculos no Japão, ao 

serem marcados como inferiores. Pegamos emprestada a bela fala do poeta para 

adentrar no diálogo sobre a exclusão daqueles considerados inferiores. Para falar 

sobre estigma, utilizaremos a teoria de Goffman (2008), a qual põe o estigma 

enquanto uma marca, um símbolo atribuído às pessoas.  

 Segundo o autor, as pessoas são incluídas em categorizações sociais e 

passam a ter atributos que indicam o que elas são ou podem ser. Logo, a 

comunidade em torno dessas pessoas cria uma expectativa sobre elas, tomando por 

referência os padrões de normalidade, assim sendo, tudo o que é tido como 

diferente e anormal passa a ser estigmatizado. Baseado nessa relação de 

estigmatização, vai se constituindo a diferenciação entre “nós, os normais” e “vocês, 

os anormais”, num jogo em que os primeiros discriminam os segundos, utilizando 

termos pejorativos, que reduzem o sujeito a uma condição de exclusão. Ao mesmo 

tempo, as pessoas estigmatizadas incorporam os valores, as normas, as práticas da 

sociedade que elaboram o anormal, podendo utilizá-las para si, na efetivação de sua 

carreira moral, ou para o outro.  

 Nobert Elias e John Scotson (2000) trazem no texto “Os Estabelecidos e os 

Outsiders” como um grupo (estabelecidos) da periferia urbana de Winston Parva se 

diferencia de outro (outsiders), colocando-se como superior, em decorrência de 

residir a mais tempo na comunidade.  O grupo estabelecido atribui ao conjunto do 

grupo outsider características “ruins”, destacando-os como indignos de confiança, 

indisciplinados, desordeiros e sujos, considerando-os como porção “pior” da 

comunidade. Essa caracterização faz com que os “outsiders” sejam excluídos para a 

periferia da sociedade, assumindo frentes de trabalho indesejadas, piores condições 

de moradia, baixo nível de alfabetização, maior índice de violência, dentre outros 

atributos negativos.  
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Segundo esses autores, as pessoas que fazem parte do grupo estabelecido 

usam uma gama de termos que estigmatizam o outro grupo. Tais termos, utilizados 

no contexto das relações entre ambos, tem o propósito de envergonhar o grupo 

oposto, para que ele não se coloque a altura das normas do “grupo superior”. Outra 

característica observada é que “os estabelecidos” evitam o contato social com os 

“outsiders”, acreditando que podem ser contaminados pelo status rebaixado desses.  

Além disso, a identificação coletiva e a adoção de normas comuns pelos 

“estabelecidos” fazem com que esses tenham coesão grupal, capaz de induzir o 

desenvolvimento do ideal que esse grupo possui um valor superior. Tal fato faz com 

que os “outsiders”, que não possuem tal identificação, se coloquem enquanto 

pertencentes a um grupo diferente e inferior aos “estabelecidos”, sendo tomados 

como tendo menos valor, passando a serem considerados deficientes.  

Nobert Elias e John Scotson (2000) destacam também outros casos de 

“estabelecidos” e “outsiders”, como ocorre com os burakumim no Japão, que 

carregam o estigma social de serem pessoas inferiores, ruins e repletos de 

imundície. Os “japoneses comuns” legitimam sua posição em relação aos 

burakumim, produzindo o conceito de que esses são “naturalmente” inumanos, 

como animais, isso faz com os próprios burakumim se coloquem como inferiores, 

ruins e sujos. Há, ainda, uma fofoca tradicional entre os japoneses que os 

burakumim carregam no corpo um sinal, abaixo das axilas, que materializa sua 

exclusão. Essa mancha faz com que tais pessoas sejam excluídas socialmente, 

sendo tratados como estranhos, anormais, ou animais.  

Nesse sentido, os “estabelecidos” se afastam dos “outsiders” também por 

sinais, que, encerrados no corpo ou não, separam, excluem e segregam essas 

pessoas dos demais, fundamentando uma maior diferença entre “nós superiores” e 

“eles inferiores”. Contudo, se os “inferiores” não aceitarem ser tomados como tais? 

Quais recursos eles podem utilizar para sair dessa classificação? 

Hélène Joffe (1994), em um estudo sobre as representações sociais da AIDS, 

analisa a tentativa de grupos transculturais de jovens se afastarem da possibilidade 

de desenvolver essa doença. Para a autora, a AIDS, como objeto estranho, evoca 

medo nas pessoas, para tentar conviver com tal medo, essas tentam representá-la 

sob uma feição mais familiar, ou ainda, tentam afastar-se dela para não ter uma 

sensação de desordem, podendo tal tentativa ser fundada na expressão: “Eu não, o 

meu grupo não”.  
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Segundo Joffe (1994), o laço entre grupos estranhos, ou marginalizados, 

como homossexuais, drogados, mulheres, prostitutas (e incluímos pessoas em 

sofrimento mental!), com aberrações e doenças têm sido frequente na literatura 

médica ocidental, que é generosa nessa associação. Nessa literatura, a 

emocionalidade, a espiritualidade e o lado instintivo (animal) são historicamente 

associados aos grupos estranhos, que ameaçam a onipotência dos padrões 

socialmente estabelecidos.   

Como efeito defensivo a essa ameaça, as pessoas ligam práticas aberrantes 

e comportamentos atípicos ao outro. Ao afirmar que isso cabe ao outro, já não é 

mais necessário lidar com os conflitos que causavam sofrimento, como destaca Joffe 

(1994). Refletindo a partir da proposta dessa autora, podemos considerar que, no 

caso de uma pessoa em sofrimento mental, essa tentaria se afastar do status de 

inferioridade, configurado pela exclusão secular da loucura, dizendo “eu não, não 

sou louca não”. Ao mesmo tempo, essa pessoa recolocaria a ameaça que vivencia 

em um grupo externo, fazendo-a menos ameaçadora, ao dizer “o louco é o outro”. 

Contudo, mesmo que esse sujeito consiga afastar de si o que o aflige, 

atribuindo a loucura ao outro, ele continua sendo categorizado como tal pelas 

pessoas que o cercam, por trazer consigo condutas, práticas, discursos tomados 

como atípicos, quando comparados aos modelos sociais vigentes. Oliveira (2007, 

p.23) reflete que “o fato da pessoa considerada louca ser isolada e excluída da vida 

em sociedade é uma produção histórica que mantém a dificuldade de lidar com a 

diferença”.  

Em função dessa busca incessante para afastar-se da loucura e da exclusão, 

os usuários do CAPS I utilizam estratégias discursivas para categorizarem a si e ao 

outro, sendo encaminhados para vários lugares, enquanto realizam tal classificação 

e são classificados. Esse embate discursivo pela “ilha da loucura” será apresentado 

a seguir em três tópicos: Eu Não Sou louco!; O Louco é o Outro! e Dizem que Sou 

Louco..., tendo a contribuição dos autores citados, que darão subsídio à análise.  

 

5.1 Eu Não Sou louco! 

 

Os usuários do CAPS I apresentam algumas categorias que os definem, ou 

definem aqueles que frequentam a referida instituição, fazendo uso de classificações 

variadas, que os diferenciam da categoria louco, a qual se apresenta enquanto 
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ameaçadora, pois implica o sujeito que ocupa o espaço do manicômio. Conforme 

Joffe (1994) analisou em seu estudo, os usuários objetivam o distanciamento da 

sensação de desordem que a loucura implica através do termo louco, por meio da 

alternativa: “Eu não, o meu grupo não”. Um dos termos utilizados para fundamentar 

esse afastamento foi deficiente, estando associado à deficiência mental, que 

caracteriza um problema e não a imersão na desrazão.  

Lara: Eu, a única coisa que eu falei que o pessoal, que vive aqui no 
CAPS, eles não são loucos, são deficientes (...) Pode você sentir 
uma dor de cabeça todo dia, você é deficiente sim, daquela dor de 
cabeça! (ênfase) 
Alessandra: Hum... 
Lara: Daí foi que eu fui entender o sentido quando você é deficiente, 
é só se for aleijado, doido ou essas coisas, mas não. Não é. 
Branca: Qualquer problema é deficiente.  
Lara: Têm vários tipos de coisa que é deficiente. Eu sou 
uma!(ênfase). 
Branca: (...) Na mente também tem deficiência, mental. Às vezes se 
você disser uma palavra que não agrada o outro, ali você já tem uma 
deficiência, você já tá deficiente. Se você fica maltratando os outros, 
ali já é uma deficiência que você tem. 
 

 O uso da categoria deficiente funciona como estratégia de diferenciação dos 

usuários de outros sujeitos, que seriam os loucos, como também, ao dizer “qualquer 

problema é deficiente”, Branca assemelha os sujeitos em sofrimento psíquico a 

qualquer pessoa, assim como Lara, ao afirmar que “têm vários tipos de coisa que é 

deficiente”, considera que qualquer pessoa (ou coisa!) pode ter um problema. Assim, 

elas tentam afastar-se de uma classificação que as desqualificaria socialmente, ao 

mesmo tempo em que tentam aproximar-se de uma característica comum a pessoa 

dita “normal”. Silva (2012), em pesquisa com familiares de usuários de um CAPS, 

analisou a presença frequente da categoria problema para caracterizar o sofrimento 

psíquico, sendo essa utilizada de modo generalista, abarcando qualquer tipo de 

manifestação do sofrimento, segundo a autora, essa categoria aproximava essas 

pessoas do restante da humanidade.  

 Com relação ao termo deficiência, a Organização Mundial de Saúde o 

conceitua como sendo um substantivo atribuído a toda perda de uma estrutura ou 

função psicológica, fisiológica ou anatómica. Nessa perspectiva, a loucura é perda, 

ou pode ser refletida como algo que falta, como uma quebra na ordem de bom 

funcionamento do organismo, sendo feita referência à falha na mente, impressa na 

dor de cabeça. Ao localizar a deficiência no corpo, Lara usa de um recurso 
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perseguido pela medicina do início século XIX, que é a materialização da existência 

da loucura no organismo. Pessoti (1999) faz o relato de que os estudiosos do 

período, entre eles Esquirol, tentaram descrever como cada modalidade da 

alienação mental poderia ser localizada anatomicamente e funcionalmente no 

cérebro. 

 Duarte (1986) nos fala do uso de sintomas físicos para caracterizar as 

“perturbações” das pessoas em sofrimento psíquico, segundo o autor, a cabeça 

figura como representação de uma sede que se opõe ao corpo, o qual é por ela 

controlado. A cabeça sobrepõe, ainda, outros termos, como cérebro, mente, juízo e 

alma. Essa necessidade de situar aquilo que se sente no organismo, faz emergir a 

dicotomia mente/corpo e a marcação da doença. É nesse sentido que os usuários 

falam da doença da mente, ou ainda da doença psicológica.   

Alessandra: Aí, que é que acontece. A história de Deivisson é a 
seguinte, ele foi encaminhado, ele foi um dia pro hospital, né? E 
quando ele chegou no hospital, que passou pelos profissionais de lá, 
pelo médico, o médico encaminhou ele pra ir pro CAPS. Por que 
vocês acham que ele foi encaminhado pra ir pro CAPS? 
Branca: Porque a doença dele era... (pausa) psicológica né? 
Alessandra: Por que a doença dele era psicológica? 
Raia: É. 
Lara: Porque mandou pro médico e ele encaminhou pra cá... 
Alessandra: Mas, aí, o que é que vocês acham? 
Lara: Bom, Alessandra, já que você trouxe esse boneco de lá pra cá, 
e trouxe do hospital aí, essa história aí, tá batendo com a minha 
história. 
Alessandra: É Lara?  
Márcia: Com a dela. 
Lara: tá batendo com a minha história. 
Alessandra: Por quê? 
Lara: Porque a minha história vem de lá até o hospital, do hospital é 
que me enviaram pro CAPS. 
Alessandra: Aí você veio pra cá pro CAPS, quando lhe 
encaminharam?  
Lara: Sim. 
Alessandra: Então vocês acham que Deivisson deve ir pro CAPS? 
Cesare: Se foi encaminhado deve.  
Lara: Por mim, deve.  
 
Alessandra: Você lembra quanto tempo ficou lá [CAPS], Alice, em 
Piancó? 
Alice: Passei foi tempo! Passei meu mundo de dia lá... Doente. 
Alessandra: Doente. 

 

 Não é de qualquer doença que Branca, Raia e Alice falam, é da doença 

psicológica, daquela que é encontrada nos CAPS, daquela que se funda na mente e 

por isso se diferencia de outras doenças e as diferencia de outras pessoas. Mas, 
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falar de doença traz consigo a possibilidade de tratamento, desse modo, as usuárias 

saem daquilo que qualquer pessoa pode desenvolver, como um problema, para 

aquilo que poucos têm, mas que pode ser tratado numa instituição específica: no 

CAPS, como destaca Lara. 

 Nesse sentido, Surjus (2007), em pesquisa realizada com usuários sobre os 

CAPS de Campinas, observou que as falas dos sujeitos relatavam o CAPS como 

espaço para tratar a doença mental, todavia essa não se constituía pelo ser, mas 

pelo estar, pela ordem do transitório. Assim sendo, as pessoas estariam no CAPS, 

pois desejavam tratar uma doença que tinha possibilidade de esgotar-se, não sendo 

considerado um “caso grave”, como os característicos de hospital psiquiátrico.   

 Brito e Catrib (2004) chamam atenção para a nítida diferença entre a doença 

da mente e outras espécies de doença, uma vez que a mente está relacionada à 

consciência, ao pensamento, assim sendo, poderíamos refletir sobre um erro no 

pensamento. Saímos da localização anatômica e passamos a trabalhar com 

metáforas que aludem à capacidade mental, ao campo psicológico. Duarte (1986) 

aponta que há um conjunto de categorias que se pode associar à capacidade 

mental: pensamento, juízo, mentalidade, mente, memória, sendo importante 

ressaltar que esse tipo de categoria remete a diferentes momentos e modos de 

discursos que servem à expressão de “perturbações” das classes média e superior, 

as quais se assentam no discurso médico/psiquiátrico, mas também no discurso da 

psicanálise para falar do sofrimento psíquico. 

 Esses discursos sustentam saberes socialmente aceitos, logo, 

instrumentalizam essas pessoas para que elas possam ser aceitas nos locais onde 

vivem. Outra tentativa de trazer à tona esses discursos está na fala de Cesare, que 

faz uso da palavra trauma para dar sentido ao que o caracteriza. 

Cesare: O doutor lá de João Pessoa me avaliou como um, um... 
Trauma. Ele colocou... 
Alessandra: Um trauma? 
Cesare: Um trauma. E ele conversou com a minha mãe, perguntou 
se eu bebia, se eu fumava. Aí ela disse ‘ele não faz nada disso. Tem 
hora que ele tá discutindo, depois fica bem’. Porque se fumasse e 
bebesse bebida alcoólica ele disse talvez não teria recuperado... 

 
 O trauma é utilizado para explicar algo que não está em/dentro de Cesare, 

mas que faz parte de seu comportamento, algo que vem, mas que logo passa, já 

que “tem hora que ele tá discutindo, depois fica bem”. Essa condição de passagem e 

de não localização anatômica do sofrimento torna a loucura “mais sutil”, abrindo a 
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possibilidade para que ela seja contida, caso o sujeito não fuja às normas, ou seja, 

não fume ou beba.  

 Foucault (2004) fala sobre a vigilância perpétua e constante sobre os sujeitos, 

através dela a vida das pessoas pode ser gerida, ao passo que essa docilidade dos 

corpos faz com que diminua a capacidade de revolta, resistência e luta dessas 

contra as práticas socialmente desenvolvidas. Mas, esse disciplinamento do corpo 

pode ser quebrado? Esse controle, fundado em um regime disciplinar, que produz a 

recuperação do trauma, pode ruir? Quem o fará? Os usuários relatam que há 

pessoas que tentam deixá-los aperreados, tirando-os do controle e, sair disso, traz o 

descontrole e o aprisionamento como consequência.  

Caxingo: O pessoal do mundo gosta de ver a pessoa que é fraca, 
aperreada.  
Lara: Muito bem! 
Márcia: Fica aperreando... 
Alessandra: Como é Caxingo? 
Caxingo: O pessoal do mundo gosta de ver a pessoa aperreada. 
Cesare: Manda a pessoa fazer alguma coisa errada, né? Quebrar 
alguma coisa... 
Caxingo: Eles acham bom mesmo. Eu nunca aperreei por 
tratamento. Fiquei doente, mas nunca aperreei! 
 
Cesare diz que tem cuidado com a turma que sai, porque alguns 
levam para o mal caminho, então, é melhor sozinho! Ele diz que 
esses amigos influenciam... Lara diz que uns podem botar os outros 
para pegar droga, Cesare diz que pode influenciar para bebida. Ele 
fala que andando com má companhia, quebra as coisas na rua, faz 
coisas erradas e volta para o manicômio. Branca diz que a pessoa 
vai para a cadeia, Cesare concorda e diz que de lá vai para o 
manicômio (Diário de Campo referente à segunda roda, data 
18/07/2012). 
  

 Caxingo aponta que “o pessoal do mundo” gosta de vê-los aperreados, por 

isso os provocam, Cesare e Lara destacam que a má companhia pode influenciá-

los, levando a fazer “coisas erradas”, isso os levaria para prisão e/ou para o 

manicômio, ambos os espaços são utilizados para correção da “conduta 

inadequada”. Grigolo (2000), em estudo com pessoas que viviam em hospitais 

psiquiátricos, relata que “o manicômio é visto como um lugar de tratamento moral, 

onde as pessoas são internadas porque fizeram coisas erradas e precisam aprender 

o que é certo” (p.102), em consequência disso, elas vivenciavam um controle físico-

químico constante e uma desqualificação moral. Em outro estudo com usuários de 

CAPS em Sergipe, Grigolo (2010) destaca que um dos usuários põe o hospital 
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psiquiátrico como um negócio de polícia, como uma prisão para conter os sujeitos e 

deixá-los amarrados, inertes.  

 Portocarrero (2002) discorre que o discurso da psiquiatria contribui para esse 

aprisionamento, a prática psiquiátrica veio adentrar naqueles que apresentavam 

desvios mentais, como os loucos, ou potencialmente loucos, ou ainda nos 

desviantes morais, como os degenerados e os criminosos; penetrando em várias 

instituições, como a família, a escola, as forças armadas, a prisão, objetivando a 

prevenção e o tratamento contra a criminalidade e o adoecimento. 

 Mas, quem é aprisionado? Aquele que não consegue se controlar, aquele que 

é fraco, que não tem forças para não fazer “coisa errada”.  Fazer coisa errada é 

“quebrar alguma coisa”, como diz Cesare, é agir com agressividade. Os usuários 

tentam afastar de si a postura do sujeito agressivo, do insano, daquele que é um 

perigo para o outro, ou seja, do louco. Para tanto, eles se sustentam no argumento 

de que é esse outro quem provoca sua agressividade. O louco foi se constituindo 

historicamente como uma pessoa repleta de instabilidade, imprevisível, estando 

associado à violência e ao perigo, o que o diferencia do grupo social que o abarca, 

em função disso, nos últimos séculos lhe coube a exclusão e, por fim, a reclusão, 

Foucault (1987) já descrevia essa constituição na “História da Loucura na Idade 

Clássica”, assim como Amarante (2007).    

 Além disso, os termos fraca e aperreada remetem, ainda, a duas velhas 

categorias da antiguidade homérica para classificação da loucura, a melancolia e a 

mania, a primeira contempla o desvario triste, a loucura triste; a segunda, o furor 

insano, a loucura furiosa; essa classificação, no período, não fazia referência à 

doença, mas aos desarranjos na economia humoral, conforme aponta Pessoti 

(1999). Ambas trazem consigo um caráter de oposição, todavia elas se apresentam 

no discurso dos usuários como complementares, uma vez que uma desencadearia a 

outra.  

As categorias alterada, perturbado, atormentado seguem o rastro dos 

comportamentos agressivos narrados pelos usuários, para discorrerem sobre o 

“furor insano”. Contudo, há a ressalva de que essas “alterações do comportamento” 

precisam ser contidas, não pelo próprio sujeito, que não consegue se controlar, mas 

através da medicação. 

Raia diz que, quando fica “alterada”, quebra tudo em casa. Narra que 
já quebrou todos os troços de sua casa e depois se cortou com os 
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cacos de vidro. Ela falou que os familiares disseram que iriam 
interná-la no hospital psiquiátrico, mas como ela pediu para não a 
internarem, eles a ouviram, ela passou a fazer tratamento 
psiquiátrico em CAPS (Diário de Campo referente à terceira roda, 
data 23/07/2012). 
 
Questiono o que eles diriam para o Deivison, Branca diz que ele 
tome a medicação, venha para o CAPS, Lara diz que é importante 
fazer tudo que mandam ali dentro, passar pelo médico, fazer as 
oficinas, passar pela psicóloga, tomar a medicação, Cesare diz que 
se não fizer o que mandam, fica ruim e volta para o manicômio. 
Cesare se poda em função do receio de voltar para o hospital 
psiquiátrico, deixa de realizar alguns cursos, deixa de se relacionar 
com alguns amigos e de fazer outras amizades (Diário de Campo 
referente à segunda roda, data 18/07/2012). 
 
Cesare: Assim, por experiência... Assim que a pessoa chega na 
clínica assim, a primeira coisa que a pessoa toma é uma injeção.  
Alessandra: Uma injeção? Será que ele... 
Cesare: Primeira coisa que toma, assim que chega pro consultório 
de maca.  
Alessandra: Pra que Cesare? 
Cesare: Pra dormir. 
Alessandra: Pra dormir? 
Cesare: Um sono pesado, um sono bom. Agora, se aplicar de 
tardezinha... 
Branca: Mas eles chegavam assim? Até se chegava calmo, toma? 
Cesare: Eu chegava calmo e aplicava em mim!(ênfase).  
 
Caxingo: Me esqueci. Estava num quartinho, deitado, deitado numa 
cama. Aí tinha um que era bem doido mesmo, baixou. Aí na minha 
mente, quem está aí é São Pedro, eu vou desamarrar ele. Aí eu saí 
foi, foi pra tomar o remédio... Isso que eu tô falando é verdade, que 
eu não gosto de mentira! Na minha mente, eles me davam era 
veneno pra eu tomar, ‘eu não vou tomar não’; ‘Toma’, ‘Eu não vou 
tomar não!’. Aí, ele agarrou na minha garganta, apertou, apertou, 
segurou o meu braço, quase que quebra. Foi a última vez que eu fui 
[hospital psiquiátrico].  
 

 O sujeito controlado é aquele que está tranquilo, ou melhor, contido para não 

fazer “coisas erradas”, essa força de contenção é feita pelo remédio controlado, ou 

pelo calmante, que é tomado como recurso terapêutico que tem efeito tranquilizante, 

como destaca Duarte (1986). Com seu uso, o sujeito sai da loucura furiosa que o 

impede de viver em sociedade, pois, mediante esta lógica, estando descontrolado, 

ele se tornaria agressivo e voltaria para o hospital psiquiátrico.  

 Raia fala sobre estar alterada e a possibilidade de ser levada para o hospital 

psiquiátrico, que é o lugar do descontrolado, mas termina se acalmando, 

conversando com a família, assim sendo ela é levada para o CAPS. Branca fala 

sobre o uso da medicação antes de vir ao CAPS, ou seja, nesse ambiente não 
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caberia uma pessoa descontrolada, caso essa não tomasse a medicação, não 

fizesse o que mandam os profissionais, como diz Cesare, voltaria ao hospital. Em 

outro diálogo, Cesare fala sobre como é recebido numa clínica psiquiátrica, através 

da aplicação de uma injeção, a qual é dada aos sujeitos, mesmo que eles estejam 

calmos, ou seja, mesmo que estejam controlados. Caxingo relata que a aplicação da 

injeção é feita no hospital psiquiátrico através da força, caso a pessoa se negue a 

tomar a medicação, assim sendo o uso do medicamento passa a ser um recurso 

indispensável para conter a loucura. 

 Na pesquisa realizada por Grigolo (2010), um usuário relata que, quando não 

está se “sentindo bem” viaja para outra cidade, para não ser internado, ao passo que 

ele não vem ao CAPS quando não se sente bem, temendo o encaminhamento para 

o hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico se configura como espaço destinado a 

receber a pessoa alterada, para contê-la por meio da medicação, que a mantém 

tranquila, controlada, desde o instante em que ela entra na instituição, como refere 

Cesare.  

 Silveira (2008) fala sobre o “esquadrinhamento do desejo e a mortificação da 

experiência delirante” que tem ocorrido, mediante o uso em demasia de medicação 

psicotrópica, tanto em hospitais psiquiátricos, quanto em CAPS, como recurso 

terapêutico que oferece a cura. A autora, fazendo referência a Birman (2002), 

destaca que esse “ato de conter” faz com que a subjetividade seja silenciada em 

nome da razão instrumental, logo a loucura está sendo calada por circuitos 

bioquímicos do sistema nervoso.   

Raia fala que Cesare é “controlado”, que ele não agride ninguém. 
Lara e Márcia confirmam o fato. Pergunto o que é está controlado, 
Lara diz que é quando se toma a medicação e se fica tranquilo. 
Indago o que poderia ser “descontrolado”, Lara diz que é uma 
pessoa agressiva, que machuca os outros, que não pensa nas 
consequências do que faz (Diário de Campo referente à terceira 
roda, data 23/07/2012). 
 

 Mas, quem cala as pessoas em sofrimento psíquico, o uso excessivo do 

calmante, que as mantém controladas? Ou o discurso da necessidade de 

contenção, de estar constantemente tranquilo, que é adotado pelos usuários? Esse 

imperativo do autocontrole, referido pelos sujeitos da pesquisa, é discutido por 

Foucault (1995), em “O sujeito e o poder”, o qual fala sobre o governo da 

individualização que se efetiva por meio de jogos de poder-saber. O autor reflete 

sobre formas de polícia cada vez mais eficientes, as quais fazem com que as 
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pessoas sejam subjugadas pelo autoconhecimento, pela consciência de si. Através 

dessas, o sujeito realiza uma vigília de sua conduta, baseado em discursos 

constituídos historicamente, tendo como consequência o controle de si. Logo, o 

remédio controlado é apenas um dos recursos utilizados para que essa pessoa dita 

agressiva seja barrada, já que ela “não pensa nas consequências do que faz”, como 

refere Lara.  

 E ela não pensa? Eis aí outro argumento, fundamentado na razão cartesiana 

e no ideal do sujeito pensante, o qual nos conduz a reflexão que aquele que não 

pensa, não é humano, se constitui, pois, enquanto animal e como tal precisa ser 

domado, ou ainda, enjaulado. Maria Lucia Calderoni (s/d), em seu artigo sobre a 

história da psicopatologia, reflete que, desde a Renascença, o psiquismo foi 

reduzido à racionalidade, ser não-racional estava ligado ao instinto. Juntamente, a 

moral cristã sustentava a crença de que a capacidade racional era divina e o louco 

negaria essa parcela. Logo, o louco era aquele que estava fora de si, desvairado, 

violento, inacessível a relações humanas, sendo reduzido a um estado animal. Joffe 

(1994) destaca que o lado instintivo (animal) é historicamente associado a grupos 

estranhos, que ameaçam a onipotência dos padrões socialmente estabelecidos, por 

isso são marginalizados, excluídos.  

Podemos analisar, ainda, que essas falas, as quais caracterizam a pessoa em 

sofrimento mental enquanto violenta, descontrolada, que não consegue dar conta de 

si e que precisa ser contida, são periódicas nos tratados clássicos da medicina, 

como é possível observar nas descrições de Pessoti (1999), elas estão ligadas à 

pessoa nervosa, inquieta e são também utilizadas pelos usuários.  

Branca diz que “isso é problema de nervo” e que “Alice é agoniada”. 
Alice continua dizendo que se sente “nervosa, inquieta”. Branca diz 
que fica nervosa quando está em crise e que ela fica muito agressiva 
(Diário de Campo referente à terceira roda, data 23/07/2012).  
 
Alessandra: Então, às vezes a gente responde as coisas estando 
machucados? 
Branca: É, porque a gente fica com raiva, né? Na hora... 
Alessandra: Da vontade de chorar, como Márcia? 
Lara: Da vontade de chorar e se esconder. 
Branca: Se eu tiver nervosa na hora, da vontade de bater! (ênfase). 
Se tiver calma não, mas se tiver nervosa demais da vontade de 
bater. 
 
Branca: É. Às vezes tinha o problema mesmo que ele sabe o que 
faz, problema nervoso, ele sabe pra onde vai. Porque eu, quando eu 
vim pra cá [CAPS], eu sabia pra onde eu vinha. 
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Alessandra: Se for só um problema nervoso, vocês acham que ele 
vai pro hospital psiquiátrico? 
Márcia: Vai pro neurologista ou pro psicólogo... 
Cesare: Só nervosismo? 
Alessandra: Sim? 
Cesare: Não, vai não. 
Branca: Tem vezes que vai. 
Alessandra: E vai pra onde?  
Branca: Se a família levar, vai pro CAPS. 

  

 Branca relata que Alice é agoniada, o que a diferencia dessa, pois ela se 

torna agressiva em momentos específicos, os quais ocorrem quando alguém tenta 

machucá-la, ou quando está em crise. Assim sendo, ela não é agressiva ela está, tal 

fato a assemelha a qualquer pessoa, que diante de uma situação ameaçadora (ser 

machucado) reage, diferentemente de Lara e Márcia que choram ou se escondem. 

Em outro momento, Branca refere que o nervoso sabe para onde vai, por isso ele 

iria para o CAPS. Márcia diz que ele iria para um psicólogo ou neurologista, já 

Cesare analisa que o hospital psiquiátrico não é lugar para a pessoa que apresenta 

“só nervosismo”. O uso do advérbio só, na fala de Cesare legitima a afirmação de 

que ao hospital, não caberia o nervoso, pois ele caracteriza um “caso mais simples”, 

essa pessoa deve ser levada para o CAPS, que é a instituição em que eles se 

encontram. 

 Segundo Duarte (1986), o nervoso pode ser expresso de modos 

diferenciados: o “estar nervoso” e o “ser nervoso”. Para o primeiro, há um estado de 

“perturbação” passageiro, decorrente de uma causa externa; o segundo pode fazer 

conjunto com as categorias doente dos nervos e temperamento nervoso, que 

qualificaria um estado permanente, característico de uma causa interior. O nervoso 

como noção de temperamento traz consigo as “perturbações” físico-morais que se 

opõem às categorias calmo, tranquilo, tranquilidade, tranquilizante.  Para Cirilo e 

Oliveira Filho (2008), o uso do termo nervoso, em sua pesquisa, tinha o intuito de 

evitar a utilização de terminologias que pudessem ser estigmatizantes, possibilitando 

que o sofrimento fosse minimizado, já que certo grau de nervosismo poderia atingir 

qualquer pessoa.  

 Silva (2012) aponta que o uso recorrente do discurso médico-psiquiátrico 

produz uma realidade onde os comportamentos passam a pertencer a um domínio 

de fenômenos: o das doenças médico-psiquiátricas. Os usuários ao fazerem uso de 

alguns termos utilizados por esses profissionais, como em crise, depressão, 

depressivo, deprimido, angustiado, produzem a doença mental.  
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Caxingo: Quando alguém diz uma coisa que eu não sou, uma hora 
eu fico perturbado por dentro, outra hora eu agradeço por não ser... 
Alessandra: Quando alguém diz uma coisa que o senhor não é, uma 
hora o senhor fica perturbado... 
Caxingo: Angustiado... Deprimido! 
Alessandra: Outra hora agradece por não ser... 
Caxingo: Aí, depois, fico atormentado... (ininteligível). 

 
Raia fala que é sozinha e se sentiu abandonadaquando foi internada 
para ter os filhos, ela também diz que, durante o parto ficava 
inquieta, não deitava, ficava em pé e sentada, “vendo a hora o 
menino cair no chão” (...), ela diz, ainda, que, nesse período não 
tinha depressão (Diário de Campo referente à terceira roda, data 
23/07/2012). 
 
Caxingo fala que a palavra agitado lhe chama atenção, ele diz que, 
quando está em crise fica dessa maneira e pergunta se o problema 
mental é hereditário, pois diz que vários parentes seus já tiveram, 
tentaram suicídio e morreram (...) Fala, ainda, que quando estava em 
crise havia sido internado em vários hospitais em João Pessoa-PB e 
Campina Grande-PB, em uma dessas internações, ele achava que 
estava dentro de um esgoto, que estava preso, tinha caído lá e as 
pessoas não o deixavam sair. Ele via uma tampa de esgoto embaixo 
dos pés e ele não sabia como tirá-la. (Diário de Campo referente à 
terceira roda, data 23/07/2012).  

 

Para Raia, a doença, a depressão, ainda não fazia parte de sua vivência, mas 

já existia a inquietação, o não conseguir ficar em lugar algum. Essas ações são 

descritas, por outros usuários, como características que definem a depressão, ou 

que a antecedem. Durante a realização da terceira roda, pergunto o que é 

depressão, Lara fala que é “não ter vontade para nada, ficar nervosa com qualquer 

problema, nenhum lugar é bom para a pessoa”. Assim sendo, Raia já falava em um 

“terreno fértil” para a produção da doença, que se manifesta por atributos bem 

específicos de inquietação, nervosismo, falta de vontade. Caxingo relata o ficar 

perturbado, atormentado, depressivo, quando alguém o chama por algo que ele não 

é, ou seja, é um comportamento provocado por outra pessoa, que não parte dele; 

em outro momento, ele se assenta em algo anterior a si, ou seja, no problema 

mental como hereditário, para falar sobre a depressão enquanto doença. 

De acordo com Pessoti (1999), Kraepelin traz em sua teoria que a loucura se 

desenvolve sobre um “terreno doentio”, havendo uma “predisposição” onde se 

assenta a doença. Esse autor abre espaço para o discurso médico pensar sobre o 

caráter hereditário ou congênito dos estados psíquicos. Para Cirilo e Oliveira Filho 

(2008), em pesquisa feita com usuários de CAPS e seus familiares, a doença 
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mentalapareceu em alguns relatos como “algo de família”, nesse sentido, os casos 

de parentes citados como exemplos de tal problema, reforçavam e tornavam 

convincente a tese da hereditariedade como um fator que explicaria o sofrimento 

psíquico.  

 Mas o que Raia e Caxingo negam em suas falas? O que eles estão tentando 

argumentar? Ao dizer que existe uma doença e que essa se sustenta em uma 

causa, que os antecede, os sujeitos retiram de si a responsabilidade e a 

culpabilidade que o doente mental tem carregado. Calderoni (s/d) ressalta que 

desde Philippe Pinel a loucura é tomada como erro do pensamento e, por ser um 

erro, uma falha, o sujeito tem sido responsabilizado por ela, apesar de ser 

considerado inimputável, perante a lei. Para a autora, até hoje a pessoa em 

sofrimento psíquico é maltratada como se tivesse, de fato, culpa por sua 

“insanidade”.  

 O medo de ser maltratado pela “insanidade” faz com que os sujeitos tentem 

diferenciar os momentos em que estão tranquilos e o período de crise, pelo qual não 

podem responder por suas ações. Estar em crise vai indicar o instante em que a 

insanidade se manifesta, o momento em que se vê “uma tampa de esgoto embaixo 

dos pés” que não existe, como relata Caxingo, logo, a crise vai se fundamentar 

como um quadro de referência física que diz das “perturbações” vivenciadas pelas 

pessoas em sofrimento psíquico, como ressalta Duarte (1986). Para o autor, a crise 

e outras figuras como o ataque, a atacação, o acesso, se relacionam com temas 

como agressão, espetáculo e inconsciência.  

A que lugar cabe a agressão, a atacação, o acesso? De acordo com Cesare, 

quando estava em crise, era enviado para hospitais em João Pessoa-PB e em 

Campina Grande-PB, assim sendo, a crise não pode ser vivenciada em um espaço 

que não seja fechado, pois ela traz consigo manifestações de perturbações, pelas 

quais o sujeito não pode se responsabilizar. Cesare, durante o desenvolvimento da 

segunda roda de conversa, vai dizer que “Quem está inconsciente, não tem 

condições de assumir responsabilidade”.  

Foucault (1992, p.65) ao falar sobre a noção médica de crise, descreve:  

A crise, tal como era concebida e exercida, é precisamente o 
momento em que a natureza profunda da doença sobe à superfície e 
se deixa ver. É o momento em que o processo doentio, por sua 
própria energia, se desfaz de seus entraves, se liberta de tudo aquilo 
que o impedia de completar-se e, de alguma forma, se decide a ser 
isto e não aquilo, decide o seu futuro - favorável ou desfavorável.  



102 
 

 Refletindo sobre a fala de Foucault, podemos analisar que se a crise é o 

momento em que a doença sobe a superfície e a pessoa em sofrimento psíquico 

não pode responder por ela, caberá a quem acolhê-la? Nesse instante, a figura do 

médico encontra seu espaço, o qual tanto perseguiu durante anos nos corredores e 

leitos do hospital geral, nesse sentido, não é à toa que os usuários fazem a relação 

direta entre crise, internação e hospital... No momento em que a crise se deixa ver, o 

médico entra em cena como aquele que a colhe e a combate, enquanto a pessoa 

que adoece se encontra no lugar daquele que espera o desenrolar desse jogo de 

forças, estando na posição de paciente. Este termo comum ao campo psicológico-

psiquiátrico é utilizado com frequência pelos usuários.  

Lara: No meu sentido, é que todo mundo atinge todo mundo. Quem 
fala tá atingindo todo mundo, tanto o usuário como o paciente 
(ênfase).  
Alessandra: Quem fala tá atingindo todo mundo? 
Cesare: Tá, é verdade. 
Lara: Tanto os usuários, que são vocês, que são... 
Cesare: Funcionários? 
Lara: Os funcionários, como a nós que é paciente.  
Branca: Mas é os pacientes. Ninguém vai dizer ‘os funcionários 
do CAPS são doidos’, só diz que é os pacientes. (ênfase). Eles 
dizem ‘lá só tem doido’, mas referindo a nós que somos pacientes, 
não é os funcionários não.  
Lara: Se eles dizem, ‘lá só tem doido’? É todo mundo. 
Cesare: Não. 
Branca: Não é não. E doido cuida um do outro?! Se fosse vocês 
que fosse doido, vocês estava cuidando da gente? (ênfase). 

  
 O paciente é aquele que faz uso do serviço e que é denominado como louco 

por outras pessoas, já os funcionários são aqueles a quem não cabe nenhuma 

dessas categorias, uma vez que eles são aqueles que cuidam do doente. Quem 

cuida não é doente, quem é cuidado é paciente, que pode ser tratado, 

diferentemente do louco, que não tem “cura”. Em pesquisa realizada por Surjus 

(2007), as pessoas que frequentavam os CAPS utilizavam a categoria usuário para 

demarcar aqueles que circulavam pelos serviços substitutivos de saúde mental, 

enquanto a categoria pacienteencontrava-se circunscrita aos muros do hospital 

psiquiátrico. Para os sujeitos de nossa pesquisa, a demarcação entre as categorias 

usuário e paciente não foi utilizada para especificar diferenças entre as pessoas com 

sofrimento psíquico, mas fundamentou a hierarquização entre aqueles que 

frequentam o serviço substitutivo e aqueles que trabalham nele, uma vez que Lara 

utilizou a denominação usuários para se referir aos profissionais do CAPS.  
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 O que essas palavras significam? No Aurélio (2001), paciente é “aquele que 

revela paciência”, ou é uma “pessoa doente, sob cuidados médicos”. Para Branca e 

Cesare cabe aos profissionais do CAPS cuidarem deles, enquanto esperam por 

cuidados, nesse sentido, eles saem do protagonismo que poderiam desempenhar, 

para se colocarem numa postura daquele que aguarda. O termo usuário, tão 

utilizado por nós para categorizar os sujeitos da pesquisa, e usado por Lara para 

classificar os funcionários da instituição, significa “aquele que usa ou desfruta algo 

coletivo”. Então, quem desfruta do CAPS I são os profissionais da instituição, 

cabendo às pessoas em sofrimento mental aguardarem seu uso pacientes, 

enquanto são cuidadas.  

 Apesar da necessidade de diferenciar-se das categorias louco/doido e dos 

lugares que essas instituem para a loucura, os usuários utilizam as categorias 

louco/doido, para falar de si e/ou daqueles que fazem parte de seu grupo. Para 

demonstrar e analisar esse uso, apresentaremos dois eventos, um em que Raia 

classifica outra usuária (a qual não participa das rodas de conversa) de doidinha e 

outro em queAlice chama Raia de doida. 

Raia diz que a senhora, a qual chegou recentemente na instituição, 
faz gestos repetitivos durante as oficinas, como se estivesse 
contando dinheiro, em função disso, a senhora seria doidinha. Lara a 
contesta, dizendo que doido é aquele que é agressivo, ela fala de um 
primo, que cuida e que é doido. Branca diz que ninguém do CAPS é 
doido, as pessoas ali “tem problemas”, Alice concorda com Branca. 
Raia reflete e diz que doido é “aquele que rasga dinheiro”, Lara diz 
que já viu muita gente rasgando dinheiro sem ser doido e muito doido 
que não rasga dinheiro (Diário de Campo referente à terceira roda, 
data 23/07/2012).  
 
Alice fala que o pai lhe dá tudo e que não falta nada, diz que o pai é 
quem tem de lhe sustentar. Raia diz que é melhor ter uma casa sem 
troço e trabalhar, pois ela não depende de ninguém, só da força de 
trabalho dela. Alice diz que vai receber a aposentadoria e vai ter 
muito dinheiro, que as pessoas têm inveja dela. Raia fala que não 
tem inveja de ninguém e que não precisa ser sustentada, ela não é 
preguiçosa, consegue trabalhar. Alice a chama de “doida” e diz que 
não precisa fazer isso, pois seu pai a sustenta e ela vai ganhar muito 
dinheiro, faz o gesto nas mãos como se estivesse contando dinheiro. 
Raia diz que foi agredida, se irrita, começa a bater na mesa e fala 
(alto) que não vai mais tratar bem as pessoas, pois, quando ela trata 
bem, essas a agridem. Ela olha para mim e diz que gostou de todos 
os grupos que fiz, menos desse, pois ela estava se sentindo mal, 
uma vez que ‘as próprias pessoas do CAPS me chamam de doida’. 
Alice diz que é doida também e nem liga, em seguida, fala que disse 
isso sem pensar, pediu desculpas, mas Raia continuou falando. 
(Diário de Campo referente à terceira roda, data 23/07/2012). 
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A utilização da categoria doida remete à agressividade, ao falar sem pensar, à 

palavra utilizada para ofender, para o termo doidinha é atribuído um sentido 

pejorativo, sem conotação positiva, que indica uma conduta bizarra. Conforme Cirilo 

e Oliveira Filho (2008) destacam, esses termos estão associados a tipos mais 

graves de transtorno mental, que têm como comportamentos característicos a 

agressividade, a conduta perturbadora, bizarra. De acordo com Duarte (1986), essas 

categorias caracterizam a ausência em relação ao mundo, o afastamento da 

racionalidade que sustenta os sujeitos e que os faz aceitos socialmente. 

 Quando Branca diz que ninguém do CAPS é doido e Lara afirma que doido é 

aquele que é agressivo, elas querem afastar-se dessa categoria, bem como as 

demais pessoas do grupo com o qual convivem, destacando que os usuários não 

são agressivos, assim, mesmo que doida venha seguido do sufixo inha, indicando 

um diminutivo, ou menor intensidade no grau da loucura, traz consigo o estigma, 

descrito por Duarte. Do mesmo modo, Raia compreende o uso dessa categoria 

como agressão, como um termo que a violenta, já que os usuários tentam 

constantemente desconstruir a relação entre frequentar o CAPS e ser louco. Alice 

diz que é “doida também e nem liga”, tentando minimizar o efeito que essa categoria 

produz, diante da inquietação apresentada por Raia, como se afirmasse que ser 

denominada doida não é tão grave assim, por isso ela também se afirma enquanto 

tal, mas, ao mesmo tempo, Alice destaca que falou sem pensar, afastando-se da 

racionalidade e se aproximando da loucura.  

Grigolo (2000) reflete que as pessoas em sofrimento psíquico também 

reproduzem o discurso manicomial, mas não conseguem se identificar com o 

estereótipo do doido, uma vez que, para elas, doido é uma pessoa que está alheia a 

si mesmo, que passa longo período internado em hospitais psiquiátricos, sendo 

caracterizado pela agressividade, pela briga, pela capacidade de matar. Em função 

disso, uso dos termos doido, louco, doidinha é compreendido pelos usuários 

enquanto uma violência, uma agressão. 

Importante analisarmos que nesse jogo entre quem sofre e pratica a violência, 

dizer “Eu não, o meu grupo não”, conforme os usuários fizeram em outros 

momentos, perdeu seu fundamento, já que essa divisão entre meu grupo e seu 

grupo não é tão delimitada como Joffe (1994) destaca e como eles argumentam.  

Nesse sentido, podemos recorrer a Nobert Elias e John Scotson (2000) que trazem 

a diferenciação entre os “japoneses comuns” e os burakumim no Japão. Alguns 
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barukumim caracterizam outros do grupo, que fazem parte, como inferiores, fazendo 

uso de termos que os envergonham. Mesma ação realizada pelos Estabelecidos de 

Winston Parva que, dentre outras estratégias, fazem uso de categorias ofensivas 

para envergonharem o grupo oposto (os Outsiders) e se colocarem à altura de 

“grupo superior”. Então, podemos analisar que um usuário se coloca como sendo 

superior ao outro, ao afastar-se de categorias que remetem à exclusão? Ou isso 

quer dizer que eles adotam o discurso que os colocam como inferiores, mesmo 

tentando afastar-se dele? Ou seriam ambas as indagações cabíveis, dentre outras 

que o uso desse discurso poderia produzir?  

Nessa guerra de defesas e ataques, Caxingo vai falar sobre a existência da 

enganação e da mentira, que as pessoas fazem para se colocarem enquanto 

superiores, inclusive as pessoas que frequentam o CAPS I. Ele lê o texto que havia 

escrito na cartolina, o mesmo diz: “O Deus de Israel livra da língua enganadora e 

dos lábios mentirosos. Senhor toca no coração das autoridades para que olhe para 

os funcionários e pacientes do CAPS” (Diário de Campo referente à terceira roda, 

data 23/07/2012). Essa língua que engana, em alguns momentos, fala por si, 

desconectada do restante do corpo, em função disso, a pessoa fala sem pensar, 

como Alice argumentava anteriormente, ou ainda outras figuras falam por ela. Nesse 

sentido, a pessoa em sofrimento mental faz uso do discurso da possessão diabólica 

para dizer que não é o sujeito que fala, mas alguém que o invade e provoca tal ação 

de agressividade contra os membros do grupo.  

Henriques (2012), em pesquisa sobre as narrativas de evangélicos usuários 

de CAPS, destaca que o apoderamento do demônio sobre o corpo das pessoas, 

fazendo com que essas participem da execução da maldade, ou ainda, fazendo com 

que essas adoeçam, é um argumento utilizado pelos sujeitos da pesquisa. Além 

disso, há a ressalva desses de que há um Deus que os libertará ou os livrará dessa 

possessão, em meio a uma constante batalha espiritual.  

Pessoti (1999) descreve a possessão diabólica como conceito metafísico, 

utilizado nos textos de Agostinho e Tomás de Aquino, para relatar formas aberrantes 

de conduta, como a insanidade mental; outros exemplos dessa interpretação seriam 

os manuais de Fra Eliseo Masini e Menghius que definiriam os modos diversos e 

complexos que o demônio utilizaria para alterar as funções cognitivas e afetivas das 

pessoas. Silveira (2008) destaca que a religião é um dos principais modos de 

subjetivar a loucura e a possessão tem um papel significante nesse processo, pois 
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ela ordena essa experiência, funcionando como catalisador daquilo que o sujeito 

vivencia, ao mesmo tempo, a religião vem como agência terapêutica da loucura. 

Além da associação com a possessão, outros discursos foram utilizados pelos 

sujeitos em sofrimento mental para falar sobre o “dar trabalho ao outro”, dificultar a 

vida alheia, causar problemas a sua volta. Duarte (1986) refere que, em seu estudo, 

um dos participantes da pesquisa se denominou como abobado, pois ele dizia que 

complicava a vida de sua família, já que dava trabalho. Segundo o autor, abobado, 

leso, biruta são termos pejorativos usados para definir a loucura e trazem consigo a 

referência ao idiotismo, categoria utilizada por Pinel e, em seguida, por Esquirol 

como idiotia, para definir a “carência ou insuficiência intelectual”, conforme Pessoti 

(1999) nos relata. Os usuários usaram as categorias leso e biruta paraclassificar as 

pessoas que frequentam o CAPS I. 

Raia passa a falar sobre a palavra lesa, ela diz que C (usuário que 
não participou da roda) é leso. Ela ressalta que C é leso e biruta. 
Márcia diz que C é namorador, Cesare diz que ele tira foto das 
meninas nas festas que vai e leva para o CAPS, dizendo que elas 
são suas namoradas. Branca diz que ele fala que é namorador, mas 
é só conversa (Diário de Campo referente à terceira roda, data 
23/07/2012). 
 

 O leso e biruta é aquele que complica a vida dos outros, segundo o estudo de 

Duarte (1986), uma vez que é carente intelectual, ou apresenta idiotismo, conforme 

Esquirol e Pinel, mas na fala de Branca e Cesare ele atua de outra maneira, o termo 

vai constituir um sujeito que age com esperteza para convencer os demais de que é 

namorador. Além dessa, eles falam de outras formas de ser esperto, como fingir 

estar doente, para conseguir o benefício do INSS. Desse modo, eles podem 

construir o papel da loucura como verdadeiros atores e atrizes, se beneficiando do 

mesmo.   

Raia indaga se Márcia é atriz, já que ela pôs o nome no cartaz. 
Cesare diz que essa também pode se referir a ser alguém que finge 
algo, como fingir estar doente. Raia diz que algumas pessoas do 
CAPS são normais e quando vão ao INSS fingem que são doentes 
para conseguir se aposentar (Diário de Campo referente à terceira 
roda, data 23/07/2012). 

  

 Nesse caso, como refere Duarte (1986), tentar fingir ser doente, sendo normal 

é uma prática de esperteza, uma vez que a pessoa apresenta consciência do ato 

que realiza e tem responsabilidade pela conduta tomada, mas atuar ou fingir garante 

o encosto perante a previdência. Ao mesmo tempo, armam-se outras imagens para 
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aquele que busca a aposentadoria, uma delas é o estigma do ser louco/doido, 

daquele que foi internado e que traz consigo a anormalidade, podendo ser 

associado às locuções maluco por conveniência, aquele que tem carteira de maluco, 

ou aquele que tem carteira psiquiátrica. É nesse jogo de oscilações entre o estigma 

e o troféu que se constrói a aposentadoria e a loucura.  

 Além dessas classificações, outras trazem troféus para os sujeitos em 

sofrimento psíquico, como namorador, animado, dançador, através das quaisas 

pessoas, que são tidas como agitadas e que têm acessos, desenvolvem atividades 

acolhidas socialmente, além disso, elas passam a circular por lugares, que não são 

instituições para cuidado em saúde mental, como a sorveteria, a pizzaria, o 

restaurante, o barzinho, as festas de rua, dentre outros.  

Márcia aponta para Caxingo e diz que ele e outros usuários do 
CAPS são namoradores, ele sorri. Raia falou que Z (usuário que não 
participou das rodas) era animado; para ela, a única pessoa no 
CAPS a quem poderia ser dada a palavra gato seria ao educador 
físico, os usuários não eram bonitos. Questiono quem seria gata, ela 
diz que não seria ninguém, Márcia diz que poderia ser Alice. O 
dançador, Raia relatou que poderia ser R (usuário que não participou 
das rodas) (Diário de Campo referente à terceira roda, data 
23/07/2012). 
 
Cesare: Assim, na minha imaginação, eu tenho vontade de ir festa 
assim, fora da cidade assim, pra outras cidades, mas eu nem penso 
em ir... Porque a gente chega pela manhã e ela tá... esperando, 
preocupada. 
Alessandra: Tu queria ir festa fora da cidade. Você acha que ia se 
sentir bem... 
Alice: Tu foi, Cesare, pra festa? 
Cesare: Fui. 
Alice: Mainha estava lá também, tu não viu ela não?  
Raia: Eu gosto assim, de ir pra um restaurante, de música ao vivo, 
MPB, música clássica. 
Alessandra: É? Música de MPB, música clássica. 
Raia: Mas às vezes também, a condição não dá, né? Tem que fazer 
economia pra ir pra esses lugares, né?  
Alessandra: Tem que fazer economia pra ir pra esses lugares.  
Raia: É. No barzinho, eu fui. Mas, festa de forró... 
Márcia: No aniversário de (ininteligível) já fui pra pizzaria... 
Raia: na Pizzaria é bom, Márcia! 
Alessandra: Na pizzaria, né Márcia? 
Alice: Não, ir na pizzaria pra lanchar é bom, agora sair pra passar a 
noite toda... 
Raia: A noite toda, Deus me livre! 
Alessandra: Lanchar é bom, Alice? 
Alice: É, todo mundo gosta de sair pra lanchar... 
Branca: É, sair pra lanchar é bom. 
Raia: Eu vou pra Vale do Amanhecer. 
Alessandra: Vai pra Vale do Amanhecer? 
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Branca: Eu vou pra igreja católica. 
Raia: Mas eu vou pra igreja católica também! 
Alessandra: Igreja Católica. E como é que vocês se sentem nesses 
lugares? 
Márcia: Eu me sinto bem lá!(ênfase). 
Raia: Lá no Vale do Amanhecer é bom. 
Alessandra: No Vale do Amanhecer é bom? 
Raia: É. 

 
Com relação às categorias que indicam manifestação positiva, Duarte (1986) 

relata que essas fazem parte de um grupo articulado em torno da disposição, que 

podem estar relacionadas ao ânimo e ao gosto, sendo caracterizadas como 

“perturbações positivas”, elas seriam utilizadas para designar situações mais 

específicas em detrimento de estados morais propriamente ditos. No caso de 

situações específicas, Raia pode estar fazendo referência ao comportamento de Z 

(animado) e R (dançador) durante a oficina de música, realizada semanalmente pela 

assistente social do CAPS, já que durante a atividade, ambos dançam e cantam 

constantemente. Com relação ao namorador, Márcia faz relação entre Caxingo e as 

histórias que ele conta sobre suas namoradas, quando ele esteve internado em 

hospitais psiquiátricos.  

No que diz respeito à circulação pela cidade, sair para lanchar é algo que 

“todo mundo gosta”, como diz Alice, como é aprovado socialmente, pode ser feito, 

assim como ir para pizzaria, ou ir para um restaurante, ouvir música, dançar... Mas, 

ir para festa de forró e dançar a noite toda não são valorizados por Raia, Alice, 

Branca. Cesare fala do sonho de ir a festas em outras cidades, já que ele frequenta 

festas de rua na cidade de Itaporanga-PB, mas ele ressalta que não pode, porque a 

mãe fica esperando, preocupada... Sair dos limites daquilo que é aprovado pelo 

outro, seja esse outro parente, ou vizinho, faz com os usuários deixem de realizar 

práticas, mesmo que desejem, como ressalta Cesare. As práticas, tomadas como 

indevidas, são evitadas, como destaca Raia: “[passar a noite toda dançando forró] A 

noite toda, Deus me livre!”. Anteriormente, discutimos que aquilo que é tomado 

como “coisa errada” é evitado pelos usuários, em especial por Cesare, em 

decorrência do medo de voltar ao hospital psiquiátrico.  

Outros locais de circulação dos usuários são igrejas, centros espíritas e 

outros espaços religiosos, como o Vale do Amanhecer, que Raia destaca como local 

em que ela se sente bem. Os usuários que frequentam o Vale, também vão à igreja 

católica, como acontece com Raia e Márcia, em busca de lugares onde possam se 
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sentir à vontade, se sentirem bem, como qualquer outra pessoa. Henriques (2012) 

discute que as pessoas em sofrimento mental circulam por serviços religiosos, 

utilizando-os como opção de cuidado na busca pela saúde, esses espaços têm 

acolhido tais pessoas como fiéis. Raia, Márcia e Branca vão a esses serviços todo 

fim de semana, não apenas para sanar doenças, mas também para cantar, dançar, 

para aliviar seus sentimentos, emoções, como discorre Silveira (2008), acerca do 

atrativo dos serviços religiosos.  

Esse jogo entre o troféu e o estigma provoca inquietação nos usuários, pois, 

apesar dos benefícios que a loucura pode proporcionar, ela, ainda, diz de séculos de 

exclusão e reclusão em que as pessoas em sofrimento psíquico são colocadas, em 

decorrência disso, os usuários tentam distanciar-se dela e de algumas categorias 

específicas, como louco/doido, mas nem sempre conseguem. Como relata Cesare, 

“apesar de trabalhar, de circular pela igreja, pela sorveteria, apesar de estudar, fica 

uma mancha que a gente leva pra vida toda” (Diário de Campo referente à segunda 

roda, data 18/07/2012). 

Essa mancha, que marca os usuários, foi descrita por um poeta japonês 

burakumim no estudo de Nobert Elias e John Scotson (2000), ele questiona quem 

pôs essa marca que o acompanha por toda a vida: 

Ouvi sussurrarem, 
Como um sopro de vento de boca em boca, 
Que abaixo de cada axila tenho uma marca 
Do tamanho de uma mão espalmada (...) 
Quem marcou meus flancos? Por que causa ignorada? 
Por que esse estigma desconhecido em meu eu e minh’alma? 
 (Whitaker, Japan’s Outcasts, p.337)  

 
Segundo os autores, os burakumim carregam no corpo um sinal, abaixo das 

axilas, que materializa sua exclusão, fazendo com que eles sejam tratados como 

estranhos, anormais, ou animais. Não seria dessa exclusão que Cesare fala? E que 

as pessoas em sofrimento psíquico tentam se desvincular diariamente? Adiante 

refletiremos sobre algumas estratégias que os usuários utilizam para realizar o 

afastamento de classificações e de lugares, que caracterizam o estigma da loucura, 

ao dizerem “o louco é o outro!”.  
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5.2 O Louco é o Outro! 

 

Como observado no tópico anterior, os usuários tentam afastar-se da 

categoria doido de modos variados, uma delas, que trabalharemos nesse tópico, 

constitui o uso dessa classificação para caracterizar sujeitos em sofrimento mental 

que são considerados inferiores a eles, como ocorre com o doido legítimo, que 

indica aquele de quem não se tem dúvida da loucura, aquele que reside no hospício. 

Nesse momento, os usuários se colocam como grupo estabelecido, que atribui ao 

conjunto do grupo outsider (doido legítimo) características “ruins”, considerando-os 

como porção “pior” da comunidade, em decorrência disso, eles são excluídos para a 

periferia da sociedade, assumindo piores condições de moradia, dentre outros 

atributos negativos, como assinalam Nobert Elias e John Scotson (2000).  

Caxingo: Se aquela pessoa ver qualquer um com aquela coisa que 
ele não suporta, pega pedra, joga a pedra. 
Lara: É.  É verdade. Mas esse é o doido legítimo. 
Alessandra: É o doido legítimo? 
Branca: (risos). É o doido legítimo... (risos). 
Lara: É, se ele joga pedra é. 
Raia: É quando chamam a gente de doido e a gente não suporta. 
Márcia: Não, mas também se você tá sem dizer nada e ele mete 
pedra em você, não tem? 
 
Branca diz que doido é ‘aquele que joga pedra nos outros, briga com 
as pessoas, quebra as coisas e fica trancado e amarrado com uma 
corrente!”, “A gente não é assim...’(Diário de Campo referente à 
segunda roda, data 18/07/2012). 
 

O doido legítimo, aquele que merece tal classificação, é o sujeito que joga 

pedra, que é agressivo, aquele que não suporta ser observado, ou categorizado, e 

que por isso agride as pessoas, como ressaltam Caxingo e Raia, mas ele pode 

também ser aquele que se irrita, mesmo que as pessoas não digam nada, como 

consequência ele as agride, como fala Márcia. Tais práticas configuram a montagem 

de um sujeito repleto de instabilidade, tomado por uma raiva constante que não se 

justifica, assim ele pode violentar qualquer um, a qualquer momento, configurando-

se enquanto perigoso. 

 Duarte (1986) analisa que doido eos termos maluco, louco, pinel são 

categorias genéricas, tradicionalmente utilizadas no cotidiano para referir ao que 

foge ao padrão social. Essas categorias caracterizam uma demonstração pública da 

“perturbação”, que está relacionada à agressão, ao espetáculo, à inconsciência. 
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Nesse momento, o receio de pertencer a tais categorias negativas e excludentes faz 

com que os usuários formulem a equação “nós/nervosos versus eles/malucos”. 

Como Joffe (1994) discute em seu estudo, as pessoas ligam práticas aberrantes e 

comportamentos atípicos ao outro, como efeito defensivo a essa ameaça. Podemos 

refletir, então, que essas classificações ligam os sujeitos ao estigma social da 

“loucura legítima”, o que contribui para sua exclusão e afastamento no hospício, 

exemplificado na fala de Branca “fica trancado e amarrado com uma corrente”.  

No que diz respeito a “ficar trancado”, os usuários relatam que ficar internado 

é a prática mais comumente realizada pela sociedade para lidar com essas pessoas 

doidas. Nesse momento, elas passam a ser também chamadas de internos. Ao ser 

interno, essa pessoa pode ser submetida a várias formas de controle, que não se 

reduz ao uso da medicação, como analisado anteriormente, uma delas é o 

aprisionamento em grades.  

Cesare: É um interno lá que tem. Eles criam desde criança lá em 
João Pessoa. Lá no Clifor, lá perto do aeroporto, é porque eu não 
lembro direito, faz tempo que eu não vou lá... No manicômio. Pois 
pronto, se uma pessoa for lá, pode ir lá que ele pra dormir é 
trancado. 
Lara: Cria desde criança... 
Alessandra: Trancado? Por que vocês acham que eles fazem isso? 
Trancam? 
Branca: Acho que é aquelas pessoas que tá muito perturbada, aí 
não da pra conviver com os outros porque se não vai bater nos 
outros, né? 
Cesare: É, vai e bate. 
Branca: Ele vai bater nos outros. Aí eles separam pra poder... 
Cesare: E ele é forte, ele é grandão. É bem alimentado também. 
Café da manhã, almoço, janta, feijão... 
 
Alessandra: Então, quer dizer que Deivisson poderia muito bem 
estar em casa e aí ele veio pro CAPS... Algemado? 
Lara: Aí eu não sei, porque nesse caso aí... 
Branca: Mas aí eu acho que pra casos assim... Poderia mandar ele 
pra um lugar de internamento. 
Alessandra: Um lugar de internamento. 
Branca: Porque ele poderia ir pra um lugar de internamento, que o 
problema dele era mais pra internamento. Não na cadeia, porque na 
cadeia, assim... Tratamento pra ele? Aí não tem. 
Alessandra: O que é que tem na cadeia?  
Branca: É só ficar preso... Eu nunca fui não, mas é só ficar preso lá 
dentro de uma cela. 
 

O interno é aquele a quem cabe à prisão, ele acorda e dorme trancado, como 

um animal perigoso, que precisa estar enjaulado, senão bate nos outros, como 

afirmam Branca e Cesare. Mas, não é em todo lugar que deve ficar preso, ele 



112 
 

precisa de um “lugar de internamento” em que ele possa ser tratado, como destaca 

Branca, e esse lugar específico para tratamento é o manicômio. Grigolo (2000) 

analisa em seu estudo com pessoas internas em hospital psiquiátrico, que essa 

instituição é descrita como uma cadeia, onde as pessoas ficam presas; em outro 

estudo com usuários de CAPS, Grigolo (2010) aponta que esses relacionam o 

hospital psiquiátrico à uma prisão, a um local em que as pessoas dormem 

amarradas.  

Caxingo destaca que é melhor estar no hospital psiquiátrico do que na cadeia 

e relata, na segunda roda de conversa, um diálogo que teve com outra pessoa, que 

também estava internada em um hospital psiquiátrico: “Tem um rapaz que dizia lá 

[hospital psiquiátrico]: ‘rapaz! Nós estamos aqui, mas é melhor do que está na 

cadeia!”. O manicômio, ou o hospício, funcionaria como uma cadeia?  Ou esses 

lugares apresentam práticas diferenciadas, para sujeitos distintos?  

Foucault (2010) descreve que houve, secularmente, o encaminhamento de 

figuras anormais, por diversas instituições da sociedade: ao incorrigível coube a 

prisão, à doença foi encarregado o tratamento e a cura nos hospitais, de um modo 

geral, a esses personagens foram designadas técnicas específicas de observação e 

de controle que pretendiam sanar suas anormalidades. 

E esse sujeito do internamento, que não pode ser posto na cadeia e sim no 

hospital, se configura enquanto diferente dos usuários, pois ele não está perturbado, 

ele é, desde criança, faz parte dessa pessoa ser agressivo. Tal constituição é 

ratificada pela expressão utilizada por Branca “aquelas pessoas que tá muito 

perturbada”. O advérbio muito caracteriza a intensidade da “perturbação” que o 

sujeito vivencia, nos referimos, então, ao “furor insano” em seu ápice, não é um 

momento de perturbação, como descrito no tópico anterior, é uma constante que faz 

dessa figura ser alguém potencialmente perigoso. Além do mais “ele é forte, ele é 

grandão”, como destaca Cesare, o que dá ênfase ao perigo. Poderíamos compará-lo 

aos monstros dos desenhos animados e dos filmes de ficção científica: seres 

animalescos, grandes e fortes, que comem de tudo, são violentos e podem agredir 

um cidadão comum, sem motivo aparente, a qualquer momento, por isso, eles 

precisam ser contidos, amarrados, algemados pelos super-heróis.  

Foucault (2010) discorreu sobre a figura do monstro, aquele que se diferencia 

dos demais pela violação das leis da sociedade e da natureza, combinando o 

impossível e o proibido. O monstro se configura como o grande modelo das 
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pequenas discrepâncias, é a anomalia em sua melhor expressão, como exemplo 

temos a figura de Frankenstein, personagem de autoria de Mary Shelley (1823) e 

que intitula um filme, lançado em 1931. No filme, o monstro é um ser constituído por 

pedaços de gente morta e pelo cérebro de um criminoso, que se destaca pela 

aparência disforme, a instabilidade e a violência. Esse personagem fundamenta o 

erro humano desde seu nascimento, por isso ele “precisa ser contido”. No caso 

desse personagem, apenas a morte o conteve.  

E quem seria nosso herói? Capaz de aprisionar esse monstro? O médico, ele 

quem constrói a figura do louco que precisa ser tratado, como ressalta Portocarrero 

(2002). Segundo a autora, no final do século XIX, o monstro/o anormal veio como 

uma forma de psicopatologia que vai abarcar não só a doença mental propriamente 

dita, mas qualquer desvio de comportamento normal. Por isso, essa figura deixa de 

ser acorrentada e internada em “qualquer lugar”, como a cadeia, ela será reclusa em 

um espaço no qual possa ser tratada pelo médico, como ressalta Branca, 

continuando sua fala: “Mas tem o acompanhamento médico. Porque lá tem de 

tudo, em Piancó tem de tudo! (ênfase). Na cadeia tem quem? Só tem os 

policiais!”, marcando a diferença entre as duas instituições de caráter prisional.  

Ao ser capturado pelo discurso médico e não pelos policiais, o interno sai do 

lugar de selvagem, de animal aprisionado pelas grades e entra na doença, como 

paciente a ser tratado. Todavia, a doença dessa pessoa é diferenciada, pois ela não 

têm noção das coisas, é inconsciente, não tem condições de assumir 

responsabilidade por seus atos.  

Branca: Os pacientes. Os pacientes que tu quer dizer, né? 
Psicopedagoga: Os pacientes. Quer dizer que eles não se 
chateiam? 
Branca: Eles não se chateiam porque eles não tem noção do que 
estão chamando com eles. 
Psicopedagoga: Quer dizer que se eu chamar eles de doidos, eles 
não vão se chatear? 
Branca: Não, porque eles não sabem o que é que você tá falando, 
pode chamar do que chamar. Agora aquele que tem problema e tem 
noção aí é que a gente, assim, fica... 
 
Branca: Lá [hospício] eles não tem noção... 
Cesare: Só uma coisinha que eu quero dizer. Perfeitamente, eu 
venho sozinho e volto sozinho. 
Lara: É, Cesare é que nem eu, vem só e volto só. 
Cesare: Nós aqui vai e vem só, e essa pessoa louca não sabe nem 
pra onde ir. 
Márcia: Nem pra onde vai.  
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Segundo Cesare, Lara e Márcia, os pacientes, que são loucos e que residem 

no hospício, não sabem o que fazem, para onde vão, não têm noção de si, nem dos 

outros, por isso é possível denominá-los de qualquer modo, inclusive daquele 

considerado vergonhoso, humilhante, mas as pessoas “que têm problema e que têm 

noção”, não se pode fazer isso, como considera Branca. Quem são as pessoas que 

“têm problema e noção”? Ora, são aquelas que frequentam o CAPS, ou seja, os 

usuários, dessa forma, demarcam a diferença entre eles e os loucos.  

Nessa afirmação, o uso da categoria paciente pelos sujeitos da pesquisa se 

aproxima da maneira como foi feita por usuários no estudo de Surjus (2007), no qual 

eles se diferenciam das pessoas internas em hospital psiquiátrico, ao refletirem que 

usam a razão. Os usuários do CAPS I também utilizam o discurso da razão 

cartesiana para dizer que os loucos, os quais não são eles, como não pensam, não 

sentem, podem ser “agredidos”, já que são piores do que os outros.  

Nesse sentido, Nobert Elias e John Scotson (2000) ressaltam a forma como 

os estabelecidos tentam se diferenciar dos outsiders, os primeiros compreendem os 

outros como inferiores, fracos, sem valores, irresponsáveis, a partir disso, eles 

excluem e segregam essas pessoas, fundamentando uma diferença entre “nós 

superiores” e “eles inferiores”. Os usuários reiteram o fato de que as pessoas doidas 

são piores do que eles, para serem tomados como melhores e, portanto, para serem 

aceitos socialmente. 

Branca: É, essa é a realidade, porque quando a gente vem pra cá 
[CAPS I], o povo só chama a gente, só diz que só tem doido. Pode 
olhar lá no hospício, como o povo chama, é pior do que nós aqui. Lá 
é que é doido mesmo! 
Alessandra: Lá é doido e aqui não é? 
Branca: Não. Aqui a gente tem um problema (ênfase), mas assim, 
mas aqui a gente sabe o que tá fazendo, tem noção das coisas, mas 
de lá não tem. 
Psicopedagoga: As pessoas lá do hospital são piores do que nós? 
Caxingo: Tem deles que é. Tem deles que é demais. São pior do 
que a gente. (...) Quando eu estava internado, vivia me agarrando 
com as pessoas, lambuzado todo de cocô, era uma bagunça só. Pior 
do que a gente. Tem gente que é pior. 
 
Branca: É diferente porque o problema dele é assim, é mais do que 
o da gente que estamos aqui. Que aqui a gente tem oficina, tem 
coisa, e lá eles... Tem, Cesare, oficina lá? 
Cesare: Tem, lá tem. 
Branca: Mas assim, na mente deles, a, a... Assim, é mais afetada do 
que nós aqui. 
Alessandra: A mente deles é mais afetada do que a nossa?  
Branca: É. É. 
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 Os usuários usam de advérbios comparativos para indicarem superioridade 

frente aos outros em sofrimento mental, que são loucos: o problema deles é mais do 

que, eles são piores do que, a mente deles é mais afetada do que... Os loucos 

permanecem no lugar da inferioridade, pois tem menos raciocínio, menos oficina, 

menos coisas... Para esses cabe o nada... Como descreve Cesare, em outro 

momento do diálogo, que os internos ficam boa parte do tempo sem fazer nada: “Lá 

tinha pessoas que quando estava com vontade de dormir, quando a enfermeira saia, 

ficava no quarto, sem fazer nada o dia todinho”.  

 Em sua pesquisa, Silva (2012) relata que a familiar de uma usuária de CAPS 

usa a locução casos muito graves (um eufemismo para loucos) para fazer a 

diferença de sua filha, que teria “um problema menor”, em relação às pessoas 

loucas. Grigolo (2000) relata o caso de uma pessoa interna em hospital psiquiátrico, 

que destacou ser inútil, que não tinha o que fazer na instituição e que não sabia 

fazer nada, pondo-se na condição de inferioridade.  Compreendemos que os 

usuários tentam fazer essa diferenciação, colocando-se como pessoas que tem um 

problema menor, em detrimento dos internos que apresentam um problema maior 

em qualidade e quantidade. Caxingo chega a comparar as ações que realizava, 

quando estava internado, as que têm realizado atualmente, destacando que vivia se 

“agarrando com as pessoas”, “lambuzado todo de cocô”, fazendo “bagunça”. 

 No Aurélio (2001), bagunça tem o significado de confusão, desordem, aquilo 

que quebra com as normas e regras estabelecidas socialmente. Destarte, segundo 

os usuários, o louco seria um desordeiro, bagunceiro, que só consegue viver em um 

espaço sem regras, ou normas a seguir, por isso ele deve ser afastado de outras 

pessoas, sendo posto em um lugar onde possa vivenciar sua desordem. Oliveira 

(2007) reflete que, no hospital, as pessoas podem realizar ações que seriam 

condenadas em outro contexto, tais como falar alto, dizer o que pensa, brincar, 

discutir, as quais afastariam essas pessoas da vida cotidiana de outras. Esse 

ambiente que exclui, mas que permite a sensação de “fora da lei”, legitima a 

constituição de um local “adequado” para receber o “desviante”.   

 Brito e Catrib (2004) falam sobre os comportamentos que variam, desde 

andar sem roupa, comer excrementos, até praticar violências, como aqueles que 

caracterizam a pessoa que perdeu a consciência, que está fora de si; os usuários se 

colocam como aqueles que têm consciência, já que, como relata Cesare: “Só uma 
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coisinha que eu quero dizer. Perfeitamente, eu venho sozinho e volto sozinho (...) 

Nós aqui vai e vem só, e essa pessoa louca não sabe nem pra onde ir.”  

 Por não saberem para onde ir, não terem consciência, viverem na desordem, 

essas pessoas são postas como dependentes de outros para sobreviver, sendo 

chamadas pelos usuários de pessoas especiais. Para o especial, permanece o 

sentido da tutela, da custódia, da disciplina e da vigilância. Amarante (2007) reflete 

que essa correlação tem sido feita historicamente, além disso, a loucura tem sido 

relacionada à inércia, à irracionalidade, à incapacidade e à irresponsabilidade civil, 

fazendo com que as pessoas em sofrimento psíquico permaneçam desprovidas de 

direitos.  

Psicopedagoga: Mas merecem ser chamados de doidos? 
Lara: Não. 
Cesare: Não. Não deveria ser chamado... 
Alessandra: Não deveria ser chamado. Você começou a falar e 
não...  
Cesare: E não cheguei até o final...   
Lara: Foi eu quem disse que não deveria chamar. 
Alessandra: Não deveria chamar? 
Lara: Mesmo que seja! 
Alessandra: Mesmo que seja? 
Lara: Não deveria. 
Alessandra: E deveria chamar de que? 
Branca: Eu já ouvi gente chamar de pessoas especiais.  
Alessandra: Pessoas especiais? 
Márcia: Especial, é... 

 

 O que é merecer? Segundo Aurélio (2001), denota “ser digno de; ter direito a”. 

Os doidos têm direito a serem classificados como tais, já que são inconscientes, 

vivem na desordem, são agressivos, como consequência, são afastados das 

pessoas ditas “normais”, ou que são apenas “com problemas”, como falaram os 

usuários? Cesare analisa que eles não deveriam ser chamados dessa forma, Lara 

reflete que, mesmo que sejam, eles não devem ser chamados, caberia a categoria 

pessoas especiais, como sugere Branca e ratifica Márcia.  

 Os usuários permanecem colocando os internos, loucos, doidos na condição 

de inertes, irracionais, incapazes e irresponsáveis, como descreve Amarante (2007). 

Para Grigolo (2000, p.118), esse discurso faz com o “paciente psiquiátrico”, ou seja, 

o sujeito que é denominado louco/doido e que vive em hospital psiquiátrico, continue 

em “condição de miséria, abandono e solidão dentro e fora das instituições 

psiquiátricas”.   
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 Podemos refletir, ainda, que o uso da locução pessoas especiaisfundamenta 

um eufemismo que as pessoas em sofrimento mental utilizam para não serem 

caracterizados como aqueles que discriminam a loucura.  Mas quem realiza essa 

discriminação? Os usuários refletem que são outras pessoas, não eles, que 

discriminam as pessoas que vão ao CAPS I, ao classificarem-nas como loucas, 

doidas, como discutiremos a seguir.  

 

5.3 Dizem que Sou Louco... 

 

 No tópico anterior, analisamos que os usuários deslocam para a pessoa que 

está internada no hospício a figura do doido/louco/maluco, neste tópico, trazemos 

que as falas desses denunciam que, as pessoas que os cercam, utilizam tais 

categorias para caracterizá-los. Essa “denúncia” traz consigo várias queixas de 

raiva, mágoa, sofrimento, mediante a violência que essas classificações suscitam. A 

partir dessas categorias, os usuários passam a serem postos na figura daqueles que 

não têm direitos e que são tutelados, daqueles que têm sido excluídos da sociedade 

durante séculos, como Amarante (2007) discute.  

Alessandra: Umas palavras machucam e outras fazem bem, 
levantam a gente. Que palavras machucam? Que palavras são 
essas?  
Lara: As palavras que machucam mais eu já falei. É chamar eu de 
doida e dizer que eu fiz uma coisa sem ter feito. É acusar 
(ênfase).  
Alessandra: Acusar. 
Lara: É a palavra mais dura que existe na face da terra! (ênfase). 
É acusar a pessoa do que não fez e viver chamando de doida e 
louca. 
Márcia: É direto, o tempo todinho! 
Lara: Pra mim, é o que machuca mais. Pra minha pessoa, né?  
Raia: Quem é do CAPS o povo pensa que é maluco! 
Alessandra: Quem é do CAPS, o povo pensa que é maluco? 
Cesare: É. É isso mesmo. 
Alessandra: É verdade, Cesare? 
Márcia: Chama de doido. 
Alessandra: Chama de doido? 
Raia: A gente sofre muito preconceito! 

 
 Os termos doido, maluco, louco trazem consigo o caráter de injúria para Lara, 

Márcia, Raia, elas se sentem acusadas, ridicularizadas, desqualificadas, o que lhes 

causa sofrimento. Além do mais, essas palavras são as que “machucam mais”, as 

“mais duras”, que são ditas “o tempo todinho”, há o seu uso com frequência e com 
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intensidade que incomodam, como se essas pessoas não pudessem fugir dessas 

categorias. Todavia, elas criam estratégias de fuga, como discutimos no tópico 

anterior. Como por exemplo, quando os usuários dizem que os doidos legítimos não 

têm noção das coisas, eles argumentam que diferente dos doidos, eles têm noção, 

elas sabem o que fazem, onde estão, por isso se machucam, uma vez que 

conseguem pensar e sentir. Logo, as pessoas, que os “acusam” e não 

compreendem tal fato, são denominadas preconceituosas.  

Cesare: Tem gente que tem preconceito. 
Branca: E por que não vem aqui? (ênfase).  
Alessandra: Preconceito... 
Cesare: De entrar aqui. De ficar na frente e entrar. 
Branca: Tem gente que diz ‘ah, não vou no CAPS não, que lá só tem 
doido!’. 
Cesare: É, isso aí.  
Branca: O que dá raiva é isso!  
Raia: Eles não entram não, vão fazer caminhada, qualquer coisa. 
Chama a gente de doido. 
Branca: É, diz, ‘ó os doidos!’ 
 

 O preconceito, que as pessoas “normais” têm com relação ao doido, se 

materializa no receio de vir ao CAPS, de entrar nessa instituição, ou ainda se 

manifesta no medo dessas pessoas se aproximarem daqueles que frequentam o 

CAPS e, consequentemente, serem classificadas como doidas, conforme destacam 

Branca, Raia e Cesare. Nesse sentido, o preconceito se constitui pela vertente do 

estigma, segundo Goffman (2008), o estigma personifica um símbolo atribuído às 

pessoas. Esse símbolo é constituído por categorizações sociais, as quais carregam 

consigo atributos, que indicam o que os sujeitos podem, ou não, ser/fazer. Nesse 

sentido, a comunidade constrói uma expectativa sobre os sujeitos que fazem parte 

dela, tomando por base os padrões de normalidade vigentes. Mediante a quebra 

desses padrões, uma pessoa passa a ser tomada como diferente e anormal, sendo 

estigmatizada.   

 Baseado nessa relação de estigmatização vai se constituindo a diferenciação 

entre “nós, os normais” e “vocês, os anormais”, como pode ser observado na fala 

dos usuários, em especial, no discurso de Raia, quando ela diz: “Eles não entram 

não, vão fazer caminhada, qualquer coisa. Chama a gente de doido”. Há uma 

separação entre aqueles que estão dentro do CAPS e são doidos e aqueles que 

circulam na cidade de Itaporanga-PB, mas não entram nessa instituição1 e, por isso, 

são “normais”.  A partir desse discurso, a divisão dos espaços para os “normais” e 
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para os “anormais” é legitimada, havendo uma construção sobre os lugares onde a 

loucura deve ou não estar. Ao mesmo tempo, os usuários incorporam os valores, as 

normas, as práticas da sociedade que elaboram o louco, utilizando-as ora para si – 

como ocorre quando Alice chama Raia de doida e se diz doida também (descrito no 

primeiro tópico) –, ora para o outro – como acontece quando os usuários 

denominam louco/doido à pessoa que circula pelo hospício.  

 Queiroz (1995) ao falar sobre o preconceito relativo aos estigmatizados, 

descreve que a discriminação se volta contra essas pessoas em função delas 

trazerem consigo marcas físicas ou comportamentais, que não as habilitam para a 

aceitação social plena. O resultado dessa estigmatização se constitui no 

afastamento desses sujeitos do convívio com os “normais” pelo constrangimento, 

juntamente com a prática de maus tratos, como cárcere privado, perseguição, 

negligência e o uso de referências ridicularizantes. 

 Podemos analisar, por exemplo, o caráter de perseguição, descrito por 

Queiroz, através da fala dos usuários, quando Cesare relata que as crianças na rua 

o chamam de doido, durante o desenvolvimento da segunda roda: “Ele continua a 

dizer que alguns mandam as crianças os chamarem de ‘doido’, ele diz que se sente 

mal. Lara fala que ‘quando é criança é bom, pior é o adulto que manda a criança 

dizer, porque a criança não sabe nem o que está dizendo’” (Diário de Campo 

referente à segunda roda, data 18/07/2012). Não vamos entrar na reflexão se a 

criança sabe ou não o que faz, essa análise não cabe no momento, mas podemos 

refletir que pessoas em sofrimento psíquico lidam com o constrangimento de ser 

categorizado como louco/doido cotidianamente, “o que dá raiva”, como diz Branca.  

 Grigolo (2000) analisa que os sujeitos em sofrimento mental precisam 

constantemente se afirmar enquanto “pessoas normais”, uma vez que isso é 

cotidianamente negado por outras pessoas, sendo um processo de desqualificação 

contínuo. No que diz respeito ao sujeito que está interno em hospital psiquiátrico, tal 

negação ainda está associada a outros fatores, como afastamento do convívio com 

amigos, com a família, com o trabalho, fazendo com que esse sujeito seja 

condenado ao estranhamento social. Apesar de a autora ressaltar a “contribuição” 

da internação psiquiátrica na constituição do afastamento das pessoas em 

sofrimento mental do convívio social, consideramos que esse afastamento é também 

resultado do processo de estigmatização, feito através de categorias que tentam 

imobilizar essas pessoas, em função disso, os usuários utilizam vários recursos e 
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outras classificações para distanciar-se dos efeitos que as “classificações negativas” 

produzem.  

 Consideramos, ainda, que se o CAPS I é destinado aos loucos/doidos pelas 

pessoas ditas “normais”, como destaca Márcia: “Eu lembro que o pai de J quase 

morre, aí pediu, aí disse ‘não, não vá pra lá não!’... Como ela diz, ‘lá só tem doido! E 

vai empurrar e matar mais você!”, sendo considerado um lugar de pessoas violentas, 

que agridem e matam, os usuários atribuem ao hospital psiquiátrico uma relação 

semelhante, inclusive destacam o medo de estar no mesmo espaço que os doidos.  

Raia fala que o hospital psiquiátrico é ruim, ela tem medo de ficar 
com os “doidos” que estão lá dentro. Branca diz que as pessoas 
“doidas” são mantidas em separado, elas ficam presas em outras 
salas, Cesare diz que não, as pessoas ficam todas juntas, homens e 
mulheres passam o dia juntos, só se separam para dormir. Branca 
se assusta. Raia diz, ainda, que lá é perigoso, as pessoas lhe 
roubam, tomam suas coisas, lhe batem e você, ainda, fica presa 
(Diário de Campo referente à terceira roda, data 23/07/2012).  
 

 Essas pessoas perigosas, que batem nos outros, como diz Raia, precisam 

estar presas e separadas da sociedade, por isso não caberia aos usuários estarem 

aprisionados em um lugar com e para doidos. No estudo feito por Grigolo (2000), as 

pessoas em sofrimento mental, que residiam em hospital psiquiátrico, ressaltaram 

que esse era o lugar para o louco, para as pessoas “fora de si”, outro lugar não 

serviria para elas, assim como as pessoas “mais calmas” não caberiam naquele 

espaço, característico da insanidade. A autora destaca que os sujeitos da pesquisa 

tinham adotado o discurso médico-organicista sobre o tratamento, sobre o 

manicômio, sobre a loucura, podemos refletir que os usuários do CAPS também 

adotam tal discurso, todavia o utilizam para afastar-se da loucura e daqueles que 

são loucos/doidos. 

 As pessoas ditas “normais” tentam afastar-se da loucura, não indo ao CAPS I, 

já que o tomam como lugar para doido, elas circulam por outros espaços de cuidado 

em saúde mental, como o posto de saúde, o hospital geral, conforme ressaltam os 

usuários: 

Raia: Eles preferem pegar aquela receita azul que é pra diazepam, 
dienpax nos postinhos, nos hospitais que eles dão... (pausa). 
Comprar... 
Cesare: Do que vir falar com o psiquiatra que entende. Eles 
consultam com médico geral, né? Consulta idoso, aí passa aquelas 
consultas e eles compram com a receita. Porque sempre eles não 
vem pro CAPS, né? 
Raia: Mas não vem de jeito nenhum pro CAPS! (ênfase).  
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Cesare: Mas não vem... 
Branca: É, eles têm vergonha de vir aqui... (...) É porque é o 
preconceito que eles já tem na cabeça, diz ‘não, se eu for pro CAPS, 
o povo vai dizer que eu sou doido’. 
Alessandra: Tem vergonha. 
Branca: É a vergonha que tem de vir até aqui. 

 
 Cesare e Raia enfatizam que as pessoas preferem ir para os postos de 

saúde, ou os hospitais, sendo tratados por médicos que não entendem as doenças 

da mente, do que virem ao CAPS. Branca descreve que o preconceito e a vergonha 

sustentam tais práticas. O que eles estão tentando argumentar? Eles argumentam 

que o CAPS é um lugar onde a deficiência, o problema, o nervosismo é tratado por 

profissionais que, como o psiquiatra, sabem colher a doença mental, sem aprisiona-

los. Logo, eles questionam a afirmação: “Dizem que sou louco”, contrapondo-a com 

“mas louco não vive num lugar assim”. 

 Outra classificação, utilizada pelas pessoas em sofrimento mental, que é 

específica do campo médico-psiquiátrico e que discorre sobre a loucura a partir do 

diagnóstico, é a esquizofrenia. Conforme Pessoti (1999) narra, esquizofrenia é um 

termo que fala de uma estrutura psicopatológica, trazer essa classificação para o 

cotidiano é uma tentativa que os usuários fazem de apreender o discurso médico-

psiquiátrico, amarrando-se em outras categorizações que os desloquem de 

qualificações indesejáveis, como as de louco/doido/maluco. 

Raia diz que essa pessoa também poderia ser chamada de 
esquizofrênica. Lara diz que essa pessoa é louca. Quando indago ao 
grupo o que esse termo significa, Raia diz que não sabe o que é, só 
ouviu o médico dizer que ela era esquizofrênica. Cesare diz que 
acredita ser algum tipo de doença. Márcia diz que o termo 
“esquizofrênico é uma coisa e doido é outra, esquizofrênica é uma 
doença” (Diário de Campo referente à terceira roda, data 
23/07/2012). 

 
Os usuários tentam explicar o que esquizofrênica significa, uns associam o 

termo a louca, como fez Lara, outros não sabem do que se trata, todavia o utilizam, 

já que o médico falou, como diz Raia. Cesare demonstra compreender que essa 

palavra é constituinte da categoria doença. Ao serem classificados a partir da 

doença, eles se distanciam da categoria tradicional doido, como fez Márcia, quando 

diz “esquizofrênico é uma coisa e doido é outra, esquizofrênica é uma doença”. Essa 

diferenciação é importante, pois os insere numa classificação mais facilmente aceita 

em nossa cultura, como Silva (2012) e Silveira (2008) discorrem.  
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 Destacamos que duas usuárias relataram não serem categorizadas como 

doentes, doidas, malucas e/ou loucas. Márcia diz que, durante a visita ao 

cardiologista, questionou se apresentava alguma doença mental e o médico lhe 

respondeu negativamente, dizendo que ela não tinha nada na cabeça. Já Alice 

afirma que as pessoas não a chamam doida, elas a chamam por seu nome.  

Márcia: O cardiologista disse a mim que eu não tinha nada na 
cabeça... 
Alessandra: Ele dizia que você não tinha nada na cabeça.? 
Márcia: Que eu não tinha nada, que só evitasse essas coisas, 
porque eu tinha problema de pressão, que eu evitasse e fizesse a 
sessão espírita. 
Alessandra: Que você evitasse e fizesse sessão espírita...  
Márcia: É. Meu pai é que estudou com seu F... (ininteligível)... O 
desastre todinho eu vi! Vi R cair num buraco e chamar minha mãe, 
que via, que via! Aí o último nome que ele chamou foi Márcia e P, 
que P é o nome de quem criou ele e J... Aí, eu vejo essas coisas... 
(ininteligível). 
 
Alice diz que ninguém a chama de “doida” (ela levanta a voz para 
falar e com postura altiva), Branca diz que eles não chamam na 
frente, mas falam por trás (Diário de Campo referente à segunda 
roda, data 18/07/2012).   

 

 Márcia sai do discurso médico-psiquiátrico, o qual fundamenta a loucura na 

doença mental, ou seja, numa doença específica que se localiza na cabeça, como 

Duarte (1986) discorre, para adentrar no campo religioso. Além disso, ela deixa de 

ser doente, perante a avaliação de um médico, ou seja, de alguém que deteria o 

conhecimento para falar sobre doença. Ela passa a constituir-se enquanto aquela 

que tem uma habilidade incomum, ter visões do futuro. Tal fato traz para si uma 

classificação positiva, inclusive superior a outras pessoas tidas como comuns.  

 Almeida (2004), em sua tese sobre “Fenomenologia das experiências 

mediúnicas”, teve por objetivo definir o perfil sóciodemográfico e a saúde mental em 

médiuns espíritas, bem como a fenomenologia e o histórico de suas experiências 

mediúnicas. Um dos resultados encontrados pelo autor foi que a audição e a 

vidência dos médiuns se caracterizavam pela percepção de imagens ou vozes, essa 

vivência de mediunidade não necessariamente implicava num diagnóstico de 

doença mental, em especial, de esquizofrenia. Apesar disso, ele ressalta, através 

dos autores Katzenelbogen (1941), Moreira-Almeida el al. (2005), Arfinengo e 

Loredo (1997), que, no Brasil e em diversos países europeus, houve um embate 

entre espíritas e psiquiatras sobre o caráter ou não da mediunidade, bem como 
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ainda existem grupos que associam motivações espíritas ou de religiões afro-

brasileiras ao desencadeamento de psicopatologias.   

 Segundo o autor, uma das definições possíveis para mediunidade seria a 

adotada por Klimo (1998, p.7, citado por ALMEIDA, 2004), como sendo “a 

comunicação provinda de uma fonte que é considerada existir em um outro nível ou 

dimensão, além da realidade física conhecida, e que também não proviria da mente 

normal do médium”. Mediante essa lógica, as visões de Márcia, não sendo 

patológicas, também não proviriam de sua mente, seriam algo de outra dimensão, o 

que retiraria dela a caracterização da loucura. 

 Com relação à Alice, ela enfatiza não ser denominada doida, tanto pelo 

aumento do volume da voz, quanto pela postura. Alice usa desse argumento, pois 

ele traz consigo a possibilidade de não vivenciar o sentido pejorativo da loucura, que 

está marcado por um estigma historicamente produzido, esse recurso também foi 

utilizado por usuários, técnicos e familiares em pesquisa realizada por Silveira 

(2008), na qual algumas categorias, que remetiam à exclusão, foram evitadas ou 

negadas. Branca relata que essa classificação é feita “por trás”, ou seja, que ela é 

utilizada para todo e qualquer usuário, mesmo que seja às escondidas, ainda que 

Alice não possa ver ou ouvir. Nesse sentido, a categoria doida existe, por mais que 

ela não deseje e a negue. 

 As categorias que são negadas pelos sujeitos em sofrimento psíquico, são 

aquelas que permanecem indesejáveis, pois trazem consigo a idéia de falha na 

ordem do sujeito.  Duarte (1986) refere que alguns termos trazem consigo a idéia de 

falha moral, ao englobar a questão da ausência de obrigação, de vontade e de 

coragem, que faltariam à pessoa em sofrimento mental, as quais se materializam 

nos termos fraqueza, moleza. Junto a essas categorias negativas poderíamos 

apontar preguiçosa, mentirosa, vagabunda, trazidas pelos usuários em suas falas.  

Raia chama atenção para a palavra preguiçosa na outra cartolina, 
ela diz que as pessoas acham que eles vêm ao CAPS só para 
comer, que são todos preguiçosos, ela diz que não vem pela comida, 
vem pela oficina. Branca também confirma a fala de Raia. Alice diz 
que não é preguiçosa, pois varre sua casa, lava a louça, passa pano 
e pergunta se eu achei sua casa “limpinha, bem enceradinha, um 
brinco”, quando fui visitá-la, confirmo sua fala. Ela diz, ainda, que 
vem ao CAPS para fazer as oficinas, para tomar a medicação e para 
comer, pois seu pai só lhe dá cem reais por mês para fazer a feira e 
ela não teria como se sustentar (Diário de Campo referente à terceira 
roda, data 23/07/2012). 
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Márcia: (ininteligível)... AP diz que eu era mentirosa, que era 
vagabunda, que vinha pra aqui e não fazia nada... 
Alessandra: Que era mentirosa e vagabunda porque vinha pra cá? 
Márcia: Pois é... Ele está de prova, eu ajudo L, ajudo N... 
(ininteligível). 
 

Cesare: Essas caminhadas que a gente fazia, parou de fazer mais... 
Porque tinha um senhor ali por trás do Itaporanga Esporte Clube; 
quando a gente passava, no tempo de ZC, aí... Ele dizia maldade, 
esse povo maldoso, dizia: ‘esse pessoal, devia era trabalhar!’... Aí eu 
me senti ruim, porque eu só não partia pra cima dele porque tinha o 
monitor, aí também eu não fazia nada, né? Mas... 
Alice: Oxe! Mas, não tem os funcionários que trabalham aqui, 
não vem pra aqui?! E porque que os doentes não podem vir pra 
aqui? (ênfase)... (ininteligível).  
Cesare: Machuca muito a pessoa. 
Alessandra: Machuca muito a pessoa... 
Alice: É a mesma coisa de um trabalho! Porque aqui nós 
estamos fazendo uma oficina! É do jeito de quem tá 
trabalhando! Nós não estamos aqui fazendo uma 
oficina!(ênfase). É quase a mesma coisa... Aqui quando tem uma 
oficina, todo mundo vai, quando tem um filme pra assistir, todo 
mundo assiste... 
 

Raia tenta destacar que vem ao CAPS I para desenvolver as oficinas, ou seja, 

para realizar uma atividade, um trabalho, negando que vai à instituição em função da 

comida, ou apenas para descansar, ficar sem fazer nada, o que Branca confirma. 

Márcia e Alice reforçam que fazem atividades em casa, Márcia ajuda os familiares, 

Alice limpa sua casa até que ela fique “limpinha, bem enceradinha, um brinco”, elas 

falam como se almejassem convencer a pessoa que as escuta de que elas 

trabalham e muito! Juntamente, Márcia diz que é chamada de mentirosa, porque 

afirma trabalhar nas oficinas do CAPS. Para Alice, as oficinas são como um trabalho 

que eles desempenham no dia a dia, assim como as pessoas vão para seus 

empregos, elas vão realizar atividades no CAPS I, igualmente aos funcionários que 

trabalham na instituição. Cesare se irrita com o fato de uma pessoa o mandar 

trabalhar, como se ele não fizesse nada no CAPS I, só comesse e dormisse.  

Importante analisarmos que os usuários destacam a questão do trabalho, 

colocando-o como uma prática cotidiana que eles realizam, através das oficinas no 

CAPS I, ou das atividades desenvolvidas em suas residências. Esses usam da 

retórica do labor para desconstruírem categorias negativas de cunho moral, 

destinadas à loucura, conforme Duarte (1986) ressalta. Essas falas se sustentam no 

ideal burguês do século XVII, narrado por Foucault (1987), para o qual todas as 

pessoas necessitavam ser produtivas, aqueles que não se encaixavam nessa lógica, 
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eram caracterizados como preguiçosos. O período da grande internação de doentes, 

loucos, devassos, prostitutas, etc. se firmou justamente sobre esse discurso, tendo o 

confinamento enquanto uma medida policial, destinada a dar trabalho aos que “não 

poderiam viver sem ele”.    

Silva (2012) analisa que a preguiça não é facilmente vista pela sociedade 

ocidental, pois ela é interpretada como algo que escolhemos, desse modo, 

apresentar sofrimento psíquico seria equivalente a não querer trabalhar, a querer 

comer de graça, como referido acima. Partindo dessa lógica, localizamos duas 

premissas: 1 - não se pode viver sem o trabalho e 2 - essas pessoas utilizam de 

esperteza para livrar-se dele. Mediante tais premissas, produz-se o discurso do 

doido esperto, retratado por Duarte (1986) e que não tem a conotação positiva, 

adotada no tópico “Eu não sou louco!”.    

Outras categorias negativas foram mencionadas pelos usuários, fazendo 

referência à exasperação de sentimentos, como ciumenta, abusada, como também 

realizando a comparação com animais (cobra venenosa), em decorrência de tal 

exasperação.  

Raia fala que o marido diz que ela é ciumenta, passa a contar que 
viu outra usuária sentada no colo dele, ela falou que bateu na mulher 
e essa a chamou de cobra venenosa. Fala, ainda, que outras 
pessoas a acham abusada, mas ela diz que tem problemas. (Diário 
de Campo referente à terceira roda, data 23/07/2012). 

 

 Raia discorre sobre a palavra ciumenta que o marido utiliza para caracterizá-

la e argumenta o uso dessa, quando diz que bateu numa mulher, a qual estava 

sentada no colo do marido. O que é ser ciumenta? É ter ciúme. Mas, o que é ciúme?  

No Aurélio (2001), ele significa “um sentimento doloroso causado pela suspeita de 

infidelidade da pessoa amada”, tal sentimento foi narrado por Raia na cena. Mas o 

ciúme não é qualquer sentimento, no mesmo dicionário ele vem como “angústia 

provocada por sentimento exacerbado de posse”. É desse sentimento exacerbado 

que a usuária fala.  

 Calderoni (s/d) ao descrever o significado do prefixo pathos na palavra 

psicopatologia, ela contextualiza que um dos sinônimos para ele é paixão. E o que é 

a paixão? A autora fala de uma agitação, alteração, uma perturbação desmedida. 

Por isso a paixão é frequentemente classificada em oposição à razão, essa 

classificação traz consigo as categorias desrazão e loucura. Assim, Raia se coloca 

no campo da loucura através de um sentimento exacerbado decorrente da paixão. 
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Além disso, ela é caracterizada como abusada e cobra venenosa, como 

consequência dessa perturbação desmedida.   

 Recorremos novamente ao Aurélio (2001) para entender o que significa 

abusada. Esse vocábulo indica “aquele que abusa, atrevido, brigão”. E cobra 

venenosa? A cobra é um animal rastejante que quando ataca e, sendo venenosa, 

pode matar com seu bote. Logo, as categorias abusada e cobra venenosa trazem 

consigo a característica da briga, da pessoa que vai pra cima, que ataca. Essa 

comparação remete à agressividade que comumente é associada à pessoa em 

sofrimento psíquico, assim como os comportamentos animalescos e ameaçadores 

são associados à loucura, como ressaltam Calderoni (s/d), Joffe (1994), Duarte 

(1986), Amarante (2007). Mas, Raia tenta argumentar que não apresenta tais 

características porque deseja, ou porque é culpa sua, ou ainda porque é louca, 

doida, maluca, doente, dentre outros, isso ocorre, pois, ela tem problemas e, como 

discutido anteriormente, qualquer pessoa pode ter.  

 Podemos considerar que, diante da descrição e análise das categorizações e 

dos lugares para as pessoas, que apresentam sofrimento psíquico, pelos usuários 

do CAPS I, há um movimento constante de aproximação desses das categorias 

louco/doido/maluco, ou de características que, temporariamente, possam 

caracterizá-los como tal. Ao mesmo tempo, há a necessidade desses usuários se 

afastarem de tais categorias, fazendo uso de outros termos para classificarem a si, 

como: deficiente, problema, doença da mente, doença psicológica, um trauma, 

dentre outros. 

Há, ainda, momentos em que os sujeitos da pesquisa podem se beneficiar da 

classificação louco/doido/maluco, através da obtenção da aposentadoria, de não 

assumir responsabilidades, de ser cuidado, mas em outros, essas classificações 

trazem o estigma da violência, da instabilidade, do animal, que deve ser contido, 

excluído, separado de outras pessoas ditas “normais”. Nesse instante, eles tentam 

afastar de si a postura do sujeito agressivo, do insano, daquele que é um perigo 

para o outro, se sustentando no argumento de que o louco é o outro!  

E quem seria esse louco? Para eles, os sujeitos que ficam internados em 

hospitais psiquiátricos, manicômios, clínicas, hospícios caracterizam essas pessoas 

doidas. Eles reiteram o fato de que as pessoas doidas são piores do que eles, para 

serem tomados como melhores e, portanto, para serem aceitos socialmente. 

Classificar o outro como doido é uma estratégia discursiva utilizada para se 
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distanciar daquilo que irrita, que agride, que exclui, mas os usuários tentam apontar 

que não discriminam as pessoas em sofrimentos mental, que são piores do que 

eles, quem realiza tal ação são os outros, aqueles que os cercam e que os 

classificam como sendo loucos/doidos/malucos. 

 Ao passo que se afastam de categorizações que levariam à exclusão, eles 

também se distanciam de lugares, como o hospital psiquiátrico, que trariam consigo 

o estigma da loucura. Nesse movimento, eles se aproximam cada vez mais do 

CAPS I, tomando essa instituição enquanto reduto de pessoas que apresentam 

casos “menos graves”, se comparados aos que frequentam ou residem em hospital 

psiquiátrico. Mesmo aqueles que já foram internados nesse local, fazem a 

comparação entre o período em que estavam internados e o momento em que 

vieram ao CAPS, desqualificando seus comportamentos anteriores. Mas, os sujeitos 

da pesquisa não circulam apenas pelo CAPS I, eles passeiam pelas ruas, vão à 

sorveteria, à igreja, aos cultos, às festas de rua, aos restaurantes, às pizzarias, eles 

andam por vários lugares, apesar de destacarem que fica uma mancha, a qual os 

marca como loucos e que levam para vida toda.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao longo dessa pesquisa, nos propomos a escutar as vozes e os silêncios 

das pessoas em sofrimento psíquico, desse modo, entramos numa busca pelas 

considerações dessas pessoas sobre a experiência da loucura da qual fazem parte. 

Para chegarmos a este fim, partimos de uma abordagem qualitativa de estudo, 

tendo como aporte teórico-metodológico a Psicologia Social Discursiva, a qual 

compreende os discursos como linguagem em ação. Logo, ao analisarmos os 

discursos dos usuários do CAPS I sobre as pessoas em sofrimento psíquico, 

pudemos compreender que as categorias, faladas pelos sujeitos da pesquisa, 

produzem a ação de conduzir as pessoas em sofrimento mental a determinados 

lugares, como os CAPS, as clínicas psiquiátricas, o hospício, a cadeia, ou ainda, à 

sorveteria, às festas, à pizzaria, dentre outros descritos nesse trabalho.   

 Além disso, o uso da observação participante e das rodas de conversa, como 

recursos metodológicos, favoreceu a construção de uma prática dialógica em 

pesquisa, que possibilitou o exercício de pensar compartilhado, sendo alcançados 

os objetivos deste estudo. Em especial, o desenvolvimento das rodas contribuiu para 

fomentar o diálogo do grupo e, apesar de não ter uma intencionalidade clínica, essas 

produziram uma intervenção direcionada para a transformação das pessoas, que 

participaram dos encontros, no que diz respeito a refletir sobre as classificações, as 

quais são utilizadas para denominar os sujeitos em sofrimento mental, e sobre os 

lugares que esses habitam.   

 A categorização da loucura, feita pelos sujeitos da pesquisa, se configurou a 

partir de um processo de separação/diferenciação entre eles e os outros, sendo 

esses denominados pelos usuários como loucos, malucos, doidos. Ao tentarem se 

distanciar dessas classificações e dos lugares que essas suscitam, como o hospício, 

ou o manicômio, os usuários permaneceram indicando os locais de reclusão como 

sendo espaços específicos para pessoas em sofrimento psíquico, que eles 

consideraram como “casos mais graves” do que os deles. Assim sendo, eles 

refletiram que não era para “qualquer sujeito em sofrimento mental” que tais 

categorizações e tais lugares cabiam, eles foram indicados para as pessoas que 

eram agressivas, não raciocinavam, não conseguiam se controlar e que podiam 

matar alguém.  
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 Destarte, os usuários recorreram ao discurso do campo médico-psiquiátrico 

para legitimarem os espaços de reclusão como aqueles que seriam ideais para o 

armazenamento e o tratamento da loucura. Nesse sentido, o discurso médico 

continua se mantendo e se reproduzindo na sociedade, através de termos, que 

povoam o cotidiano dos sujeitos, inclusive daqueles que apresentam sofrimento 

mental.  

 Mas, não foi apenas esse discurso que os sujeitos da pesquisa utilizaram 

para categorizarem e localizarem a loucura, eles também fizeram uso do discurso 

religioso, da psicologia, da psicanálise e da reforma psiquiátrica. Quanto a esse 

último, ficou evidente que os usuários utilizaram o mesmo, quando ressaltaram que 

o CAPS é um lugar onde a deficiência, o problema, o nervosismo é tratado por 

profissionais, que sabem colher a doença mental, sem aprisioná-los. Então, eles 

beberam desses discursos para produzirem a separação entre “nós” e “eles”, onde 

“nós” seriam os usuários do CAPS e “eles” seriam os internos em hospitais 

psiquiátricos. 

 A utilização de discursos tão diversos, por vezes paradoxais, para discorrer 

sobre a loucura faz parte do processo de construção da linguagem, como destacam 

os autores que fundamentam a Psicologia Discursiva, citados ao longo do trabalho. 

Nesse sentido, as pessoas trazem em suas falas as variadas concepções que estão 

em conflito na sociedade, por isso encontramos discursos tão diversos, ditos pelo 

mesmo sujeito ou grupo, na construção de um argumento. Podemos considerar que 

a loucura está imbricada a determinações históricas e à correlação de forças 

existentes no campo social, logo, os variados discursos, como o da higienização da 

sociedade, do alienismo, do movimento de desinstitucionalização italiano, estão 

situados em um contexto mais amplo, que contribui para produção dos sujeitos. 

 Desse modo, esses discursos coexistem e continuam sendo usados, muitas 

vezes, para enclausurar as pessoas que são denominadas loucas, doidas, malucas, 

portadoras de transtorno mental, pacientes, etc. Inclusive, esses últimostermos são 

classificações utilizadas na lei 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas em sofrimento psíquico, e eles legitimam o estigma sobre os 

sujeitos em sofrimento mental, apesar da luta que as pessoas, as quais conduzem a 

reforma psiquiátrica brasileira, têm travado para redirecionar o modelo assistencial 

em saúde no país.  
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 Diante disso, podemos refletir, também, se o CAPS, enquanto serviço 

substitutivo ao modelo hospitalocêntrico, elaborado a partir da proposta de 

ressignificação teórico-metodológica das ações em saúde mental, estaria 

engessando os usuários, fazendo com que esses se limitassem a circular apenas 

nesse espaço. A partir do jogo discursivo que analisamos, consideramos que esses 

sujeitos frequentaram outros espaços além de tal serviço, como a Igreja, a 

sorveteria, o restaurante, as festas de rua, o bar, e essa circulação fez com que eles 

se afastassem, temporariamente, do estigma da loucura e do aprisionamento que 

esse estigma, ainda, ocasiona.  

 Todavia, mesmo percorrendo outros lugares, as pessoas em sofrimento 

psíquico continuaram sendo associadas a esse serviço substitutivo, logo, esse 

espaço poderia estar fundamentando uma separação entre as pessoas ditas “sãs” 

daquelas consideradas “usuárias de serviços de saúde mental”? Consideramos que 

as outras pessoas, as quais residem na cidade de Itaporanga-PB, relacionaram o 

CAPS I a um espaço para loucos, estandofundamentadas nessa relação, tais 

pessoas permaneceram se afastando dos usuários e dessa instituição, como se 

ambos tivessem uma mancha que os marcasse. Assim sendo, analisamos que esse 

serviço substitutivo tem se configurado como lugar que personifica o estigma da 

loucura e demarca a diferenciação entre o louco, como “aquele que está dentro”,e o 

são, como“aquele que está fora”.  

 Apesar dessa divisão, os usuários tentaram se constituir enquanto grupo que 

frequenta o CAPS I e que não está preso a ele, ou a outras instituições que os 

enclausurariam, ao mesmo tempo, falaram que um louco não circula pela cidade, 

não vai à Igreja, à sorveteria, à pizzaria, ao restaurante, ao bar, às festas. Se fossem 

loucos/doidos/malucos, eles seriam inconscientes, confusos, lambuzados de cocô, 

fariam bagunça, não teriam noção das coisas, estariam rasgando dinheiro e jogando 

pedra. Essas condutas, eles afirmaram não apresentar, já que, segundo relataram, 

se realizassem tais ações, eles estariam presos, seja no hospício, na cadeia, numa 

clínica, ou em um manicômio judiciário. 

 Mas, é importante considerarmos que quem referencia os sujeitos em 

sofrimento psíquico para esses espaços são os psicólogos, os médicos, os 

assistentes sociais, dentre outros profissionais, que classificam e medem a psique, 

elencando problemas do cotidiano e prescrevendo modos de cuidar para essas 

pessoas. Desse modo, podemos refletir até que ponto esses profissionais 
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legitimamo encaminhamento das pessoas em sofrimento mental para a cadeia, para 

o hospital psiquiátrico, para o manicômio, dentre outros locais de reclusão. Assim, se 

inicia uma nova questão de pesquisa, com outros estudos a serem feitos... Por 

enquanto, ressaltamos que a análise dos discursos de usuários do CAPS I, sobre as 

pessoas em sofrimento psíquico, nos possibilitou concluir que as diversas 

categorizações existentes ora favorecem, ora dificultam a circulação dessas pelos 

variados espaços sociais.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

(OBSERVAÇÃO:  para o caso de pessoas maiores de  18 anos e não inclusas no 

grupo de vulneráveis) 

 

 Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

________________________________, em pleno exercício dos meus direitos me 

disponho a participar da Pesquisa “A CONSTRUÇÃO DE CATEGORIAS E DE 

LUGARES PARA A LOUCURA: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS DE USUÁRIOS DE 

CAPS I”. 

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos:  

O trabalho A CONSTRUÇÃO DE CATEGORIAS E DE LUGARES PARA A 

LOUCURA: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS DE USUÁRIOS DE CAPS I terá como 

objetivo geral analisar os discursos dos usuários de um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS I) da cidade de Itaporanga-PBsobre as pessoas em sofrimento 

psíquico. 

-      Ao voluntário só caberá a autorização para a realização da observação 

participante e das rodas de conversa e não haverá nenhum risco ou desconforto ao 

voluntário. 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, 

revelando os resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, cumprindo as exigências 

daResolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou 

prejuízo para o mesmo. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a 

privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários 

deste projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em 

danos físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de 

indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 

equipe científica no número (083) 98197156 ou (81) 98926896 com Alessandra Aniceto 
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Ferreira de Figueirêdo. 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da 

mesma, podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento 

será impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse.  

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de 

pleno acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

  Assinatura do Participante 

 

 

 

 

Assinatura Dactiloscópica 

Participante da pesquisa 
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