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“Antigamente, não se admitia que alguém 

tivesse uma depressão, eu dizia: ‘o que 

ele tem?’ Quando a gente fica mais velha, 

vê que nem sempre é uma coisa grave 

que causa uma depressão, agora 

compreendo melhor. Para a minha filha, 

que é ansiosa, me disseram para levar 

para consultar, disseram: ‘não é nada’. 

Tem tanta coisa que depende dessa 

neurologia. Antes, essas pessoas iam 

dizer: ‘eles são doidos, malucos’. Agora, 

como diz um amigo meu, os médicos 

deviam pôr na placa ‘neurologista’ e não 

‘neuropsiquiatra’; ‘psiquiatra’ é demais” 

(JODELET, 2005, p. 112). 



RESUMO 

 

Este estudo apresenta uma análise das representações de transtornos mentais 

construídas pela série Males da Alma, exibida no programa Fantástico e 

apresentada pelo médico oncologista Dráuzio Varella. Entendendo o jornalismo, em 

especial o televisivo, como um elemento que contribui para construir a realidade 

social, acredita-se que as representações que este constrói dos transtornos mentais 

podem influenciar na forma como o público os percebe e mesmo na experiência de 

estar doente. A fundamentação teórica deste trabalho se sustenta em discussões 

sobre os campos da comunicação, jornalismo e saúde; abordagens construtivistas 

do jornalismo, bem como nas teorias do enquadramento e das representações 

sociais. Para analisar o corpus, partiu-se do método de análise de imagens em 

movimento, desenvolvido por Diana Rose, a partir do qual se analisou as 

representações sociais dos transtornos mentais nas reportagens telejornalísticas, 

com base na teoria de Serge Moscovici, e considerando as dimensões de texto, 

imagem e som. Com um mapa representacional dos transtornos, foi possível 

perceber a enfermidade representada em um ciclo que se inicia com o sofrimento e 

termina na superação, passando, para isso, por fases como a luta e a medicação. 

Verificou-se que as reportagens reforçam o discurso de autoridade médica, pelo 

monopólio da fala do especialista e pela legitimidade que o capital científico de 

Dráuzio Varella confere a seu discurso. Ademais, verificou-se que embora as 

reportagens se estruturem a partir de histórias de pessoas doentes, o foco continua 

sendo a doença, reforçando o conflito maniqueísta do bem, a saúde, contra o mal, a 

doença.  

 

Palavras-chave: Representações sociais. Saúde. Transtornos mentais. 

Telejornalismo. Fantástico. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study examines the representations of mental disorders in the TV series Males 

da Alma (“Illnesses of the Soul”) hosted by the oncologist Dráuzio Varella, aired in 

the TV show Fantástico. Considering that journalism, especially the broadcast type, 

strongly contributes to the construction of social reality, those representations are 

believed to affect the way the TV show's viewers perceive and experience such 

mental disorders. This study's theoretical framework draws on the perspectives of 

Social Constructionism, Frame Analysis and Social Representations. It approaches 

the fields of Communication Studies, Journalism and Health. The analysis is based 

on the Method of Analysis of Moving Images, developed by Diana Rose, whereby 

were analyzed the social representations of the mental disorders in the TV reports. 

Considering the text, image and sound dimensions, this study also approached the 

conceptual contribution of Serge Moscovici. A representational map of the disorders 

made possible to notice the illness represented in a cycle that begins with suffering 

and ends with the patient overcoming it, going through stages of struggle and 

medicalization. The TV reports, although built up on real stories of ill people, were 

found to be reinforcing the medical authority speech. This whether through the 

monopoly of the specialist’s voice or through the legitimacy of the scientific capital of 

Dr. Dráuzio Varella granted to his speech. Moreover, it was found that although the 

reports are structured from stories of sick people, the focus of the reports still is the 

illness, thus reinforcing the Manichean conflict between the good - the health- and 

the evil - the illness.  

 

Keywords: Social Representations. Health. Mental Disorder. Broadcast Journalism. 

Fantástico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença é algo que nos toca muito diretamente, pois de todos os 

aspectos da vida, a saúde é o que afeta todos os campos. A experiência de estar 

doente repercute na forma como levamos e vemos a vida, incide sobre como 

encaramos a doença e a saúde. Como afirma Sontag (2007), existe o mundo dos 

sãos e o mundo dos doentes, e não dá para carimbar o passaporte para o mundo da 

enfermidade sem se deparar com as metáforas, os sentidos e as interpretações 

acerca das doenças. Tudo isso influencia na experiência de estar doente. 

Herzlich (2004) afirma que a doença implica numa experiência privada e 

pública, pois concerne ao indivíduo e à sociedade, bem como produz consequências 

para ambos. Por esse motivo, os aspectos biológicos não são suficientes para 

explicar e interpretar as doenças; os aspectos socioculturais contribuem fortemente 

na construção dos sentidos acerca destas. 

Quando falamos de transtornos mentais, as causas biológicas nem 

sempre são tão claras e definidas; não há microorganismos que causem tais 

patologias e possam ser facilmente isolados e combatidos. Assim, nesses casos, as 

interpretações advindas de outros campos – como a Comunicação e o Jornalismo – 

têm papel relevante na composição do quadro pintado sobre a doença. 

Acreditamos que o jornalismo em sua prática diária de informar e 

interpretar os acontecimentos para o público contribui para a construção social da 

realidade. Logo, quando o jornalismo circunscreve a saúde como área de interesse, 

é consequente que ele também contribua para construir socialmente a realidade na 

qual estão inseridas a saúde e a doença. Não consideramos o jornalismo como 

determinista, nem queremos dizer que haja um “cânone midiático” a ditar o que é 

saúde e o que é doença. Compreendemos que a forma como o público apreende 

essas questões é também influenciada por suas experiências prévias, aspectos 

sociais, culturais e ainda religiosos. Entretanto, não podemos desconsiderar o lugar 

de referência que o jornalismo ocupa nas sociedades midiatizadas. 

No caso específico da televisão, meio de comunicação que atinge a 

maioria da população brasileira, e é possível que de forma mais incisiva, é preciso 

considerar que por seu maior alcance e penetração, a TV ocupa um lugar 

privilegiado na disseminação de modelos e práticas sociais, sendo capaz de criar, 

recriar e sedimentar representações que alicerçam construções sociais. No que se 
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refere à comunicação e saúde, à televisão também cabe atingir maior número de 

telespectadores, sobretudo aqueles que não costumam consumir informação por 

outros meios como revistas semanais de grande circulação, jornais diários ou mídias 

digitais. Para esclarecer dúvidas sobre saúde e incentivar hábitos de prevenção, a 

televisão parece continuar sendo o meio mais abrangente e eficaz, conforme 

Hansen (2004, p. 42): 

 
[...] a televisão, sem dúvida alguma, foi e continuará ainda sendo por muito 
tempo, mesmo com o aparecimento da Internet, o canal de comunicação 
mais próximo do indivíduo e, dessa forma, o veículo mais contundente para 
a prevenção de doenças, vendas de produtos medicinais, visando a saúde 
em todos os aspectos. 
 

Apesar de considerarmos que ainda ocorre – não podemos precisar até 

quando – uma centralidade da televisão na sociedade brasileira, reconhecemos a 

necessidade de relativização da hegemonia midiática e televisiva de modo geral e, 

em específico, no que tange aos temas de saúde. É preciso considerar um 

emergente cenário que vem modificando o movimento de fontes e vozes autorizadas 

para falar sobre saúde. Nesse sentido, Soares (2005) pontua que a Internet, por 

suas propriedades tão específicas - tal como a liberação do pólo emissor - mudou a 

relação dos indivíduos com a comunicação e saúde. Para ele, enquanto os meios de 

comunicação de massa falam dos temas de saúde de modo mais geral e têm maior 

alcance de público, sendo este mais homogêneo, a Internet, por ser acessada 

individualmente e segundo demanda e necessidade próprias de cada usuário, pode 

detalhar as questões de saúde e responder a dúvidas bem específicas. De acordo 

com Soares (2005, p. 245, grifo do autor), 

 
Em decorrência de sua configuração em teia, a Internet instaurou um meio 
único de compartilhamento de informações, ou seja, o acervo da rede é 
construído coletivamente por milhões de colaboradores, pessoas e 
organizações, que, em princípio, estão em pé de igualdade na sua 
colaboração. 

 
Mesmo partindo dessa perspectiva, o próprio pesquisador já aponta 

limitações do uso de ferramentas tecnológicas para acessar ou transmitir 

informações de saúde. Dentre as limitações elencadas estão a exclusão digital, que 

ainda deixa à margem desse processo uma significativa parcela da população; e o 

risco potencial de prejuízos à saúde que informações não qualificadas podem causar 

ao usuário. Aqui, questionamos apenas se os indivíduos se sentem de fato seguros 

com as informações sobre doenças, por exemplo, que acessam na rede, ou se 
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tendem a confiar mais no conteúdo já previamente “filtrado”, editado pela mídia. 

Precisaríamos, entretanto, de uma pesquisa de recepção que nos oferecesse tais 

respostas e nos permitisse, a partir delas, refletir sobre os lugares discursivos das 

novas mídias e dos tradicionais meios de comunicação de massa de onde se trata 

dos assuntos de saúde. 

Apesar de a saúde ter significativa inserção na mídia, é preciso observar 

de que saúde (e de que doenças) se está falando. Basta uma observação mais 

cuidadosa dos telejornais, programas de TV e mesmo mídia impressa (as revistas 

costumam explorar com frequência os temas de saúde), para perceber que nem 

todas as doenças têm a mesma visibilidade midiática. Há enfermidades que só 

pautam a agenda da mídia quando estão em evidência na agenda pública dos 

governos, a exemplo da dengue, comumente tema de matérias jornalísticas na 

estação do verão (propícia para a reprodução do mosquito transmissor Aedes 

aegypti), quando os governos intensificam campanhas de prevenção e combate. Há 

também doenças que pela sua grande incidência1 na população, sendo, portanto, 

comum ao cotidiano de boa parte do público são frequentes nos noticiários, como o 

diabetes e as doenças coronarianas.  

Os transtornos mentais, entretanto, não recebem a atenção da mídia com 

tanta frequência, salvo alguns distúrbios específicos, mais conhecidos e/ou comuns, 

como a depressão e as psicoses. Ainda assim, essas patologias costumam ser tema 

de reportagens quando há um gancho com notícias factuais: por exemplo, suicídios 

de celebridades que padeciam de depressão ou quando há a suspeita da doença 

como causa, ou casos de crimes nos quais se levanta a hipótese de o acusado 

padecer de alguma psicose e ter cometido o ato criminoso durante surto psicótico. 

Ainda vistas sob prismas negativos, as doenças mentais atingem 400 

milhões2 de pessoas em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS).  Esses números aumentam para 700 milhões de pessoas se forem 

consideradas também as doenças neurológicas além das mentais, o que representa 

                                                             
1 Segundo dados do Plano Nacional de Saúde: 2012-2015, há na população brasileira uma crescente 

prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, caso do diabetes mellitus e da hipertensão 
arterial. O diabetes é, hoje, considerado uma epidemia mundial, e estima-se que, no Brasil, haja 
cerca de 6 milhões de pessoas diabéticas. 

2
 Transtornos mentais atingem 23 milhões de pessoas no Brasil. Disponível em: 
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2010-06-28/transtornos-mentais-atingem-23-
milhoes-de-pessoas-no-brasil. Acesso em: 29 maio 2014. 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2010-06-28/transtornos-mentais-atingem-23-milhoes-de-pessoas-no-brasil
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2010-06-28/transtornos-mentais-atingem-23-milhoes-de-pessoas-no-brasil
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um terço do total de doenças não transmissíveis3. Como apontam os dados da OMS, 

é considerável o contingente populacional que sofre com transtornos mentais e 

neurológicos, assim como considerável também ainda é o número de indivíduos que 

não têm acompanhamento médico, sendo um dos motivos o próprio 

desconhecimento da doença ou de sua gravidade.  

Partindo desses pressupostos, situamos as razões que motivaram esta 

pesquisa. O interesse em estudar os transtornos mentais evoluiu de uma primeira 

curiosidade pela síndrome de Tourette (ST), a partir da leitura do livro A Maldição de 

Tourette, do escritor Giba Carvalheira (2010). A obra autobiográfica expõe, sob a 

ótica de um portador, a doença, que é caracterizada por tiques involuntários, 

motores e vocais. Até essa leitura, a pesquisadora não conhecia a ST, e a obra 

despertou seu interesse pela complexidade da doença, que, embora não seja rara, 

acaba sendo assim considerada por ser ainda pouco conhecida, acarretando em 

mais prejuízos sociais ao paciente. 

Ao buscar outras fontes bibliográficas sobre a síndrome, além de 

reportagens nos meios de comunicação, a pesquisadora constatou uma quase 

invisibilidade midiática da ST e dos transtornos mentais de modo geral; descobriu, 

ainda, que diversos desses transtornos constituem comorbidades dessa mesma 

síndrome. São doenças que costumam aparecer associadas, a exemplo do 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e do transtorno obsessivo-

compulsivo (TOC). As leituras aprofundaram o interesse da pesquisadora por tais 

doenças, considerando um leque mais amplo e articulado de psicopatologias, de 

onde nasceu o desejo de entender como tais transtornos são representados pela 

mídia (quando o são) e a tentativa de compreender como tais representações 

incidem na construção de imagens da doença, que podem não coincidir com o 

discurso do doente. 

Nessa perspectiva, acreditamos que nossa investigação possa contribuir 

com o campo da comunicação no sentido de levantar reflexões sobre a cobertura de 

transtornos mentais pela mídia, pelo jornalismo especializado em saúde, 

considerando que matérias e reportagens dessa natureza, à medida que oferecem 

informações, contribuem para construir representações da doença e do doente que 

                                                             
3 
Doenças mentais e neurológicas atingem cerca de 700 milhões de pessoas, alerta OMS. Disponível 
em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-05-20/oms-doencas-mentais-e-neurologicas-
atingem-cerca-de-700-milhoes-de-pessoas-alerta-oms. Acesso em: 29 maio 2014. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-05-20/oms-doencas-mentais-e-neurologicas-atingem-cerca-de-700-milhoes-de-pessoas-alerta-oms
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-05-20/oms-doencas-mentais-e-neurologicas-atingem-cerca-de-700-milhoes-de-pessoas-alerta-oms
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podem influenciar, em alguma medida, nos significados a estes atribuídos pelo 

público. Tais representações podem servir para reforçar estereótipos ou auxiliar no 

combate a preconceitos. Acreditamos também poder contribuir apontando caminhos 

para uma melhor cobertura jornalística da doença mental, agendando o tema junto à 

sociedade, com informações precisas e um olhar humano. 

Diante do nosso interesse em refletir sobre representações da doença 

mental nos telejornais e programas televisivos de cunho jornalístico, escolhemos 

como objeto de análise a série Males da Alma, exibida na revista eletrônica 

dominical Fantástico, da Rede Globo, com apresentação do médico oncologista 

Dráuzio Varella. Em relação ao gênero do programa, a própria emissora o classifica 

como programa jornalístico, embora alguns pesquisadores o denominem telejornal. 

Neste trabalho, nos referimos ao Fantástico como “programa jornalístico” e “revista 

eletrônica”, esta última, segundo Gomes (2011), um gênero telejornalístico que 

mistura jornalismo e entretenimento. Essa configuração também pesou em nossa 

escolha, pois ela engendra não apenas diferentes modos de endereçamento do 

programa, como estabelece termos particulares do contrato. Assim, o Fantástico 

 
estabelece um pacto hibridizado sobre o papel do jornalismo que firma com 
sua audiência, voltado tanto para a conversação social quanto para o 
entretenimento. Seu caráter informativo de relatar os acontecimentos é 
conformado com o objetivo de alimentar a conversação cotidiana, com 
vistas à formação da opinião pública sobre a realidade social (GOMES, 
2011, p. 278, grifo nosso). 

 

Vale ressaltar que nossa escolha também leva em consideração a 

particularidade de a série ser apresentada por Dráuzio Varella, que, ali, assume 

momentaneamente o lugar de jornalista, mas preserva a autoridade do discurso 

médico. No site do Fantástico, as séries apresentadas pelo médico são enquadradas 

como entretenimento, mas nós preferimos considerá-las como reportagens por 

considerarmos o formato em que são apresentadas e entendermos seu caráter 

informativo e interpretativo, bem como a seriedade do tema e a credibilidade de 

quem o conduz. 

Tendo, portanto, como objeto a série Males da Alma, do programa 

Fantástico, nosso corpus compreende seis reportagens, exibidas no período de 17 

de fevereiro a 24 de março de 2013, cujos temas são: depressão; síndrome do 

pânico e transtorno de ansiedade generalizada (TAG); transtorno bipolar; transtorno 
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de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH); transtorno de imagem4 (anorexia, 

bulimia e vigorexia) e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 

Nosso objetivo principal é analisar as representações sociais dos 

transtornos mentais na série Males da Alma, no Fantástico. A partir da análise, mais 

detalhadamente, objetivamos compreender o enquadramento das reportagens da 

série e avaliar as fontes utilizadas para abordar as temáticas, pontuando, em alguma 

medida, a dinâmica das vozes – especialistas e pacientes - postas em diálogo na 

construção da doença pela série. Nossa questão central, portanto, é: “Como são 

representados socialmente os transtornos mentais na série Males da Alma?”. 

Para responder a essa questão, utilizamos procedimentos teóricos e 

metodológicos, e também partimos de ideias prévias de como seriam essas 

representações. A priori, supomos que elas reforçam o discurso de autoridade 

médica, colocando a medicina tradicional e ocidental como único campo ao qual 

concernem as questões de saúde mental; que elas centram o foco na doença, 

definindo saúde como um estado de cura, ausência de patologia; e que, assim, elas 

reforçam o conflito maniqueísta do bem (saúde) contra o mal (doença), colocando-os 

em termos dicotômicos que estabelecem o que é “ser normal”. 

Para analisar as representações dos transtornos mentais, utilizamos, com 

adaptações, o método de análise de imagens em movimento, desenvolvido por 

Diana Rose (2002) especificamente para investigar representações da loucura na 

televisão britânica. Vale ressaltar uma particularidade do método que é considerar 

todas as dimensões dos produtos audiovisuais, de modo que, ao analisar as 

reportagens, nos preocupamos em observar que uma representação de determinada 

psicopatologia pode, por exemplo, emergir de um close de câmera em uma imagem 

cobrindo um texto em off5 ou mesmo de um som ambiente6 cujo objetivo seja 

evidenciar o estado emocional da pessoa doente. Ou seja, em TV, desde o que é 

                                                             
4 Ressaltamos que anorexia e bulimia não são classificadas como transtornos de imagem. O Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) classifica essas patologias como 
transtornos alimentares. A vigorexia, por sua vez, ainda não está catalogada nos manuais DSM e 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10). O chamado transtorno de imagem está 
catalogado no DSM como transtorno dismórfico corporal, este causador ou mantenedor dos 
distúrbios alimentares citados na reportagem. 

5
 Em TV, off é como se chama a locução do repórter acompanhada de imagens selecionadas de 
acordo com o que está sendo dito. 

6
 Outro jargão de TV, o som ambiente designa o som característico do local onde está sendo 
realizada uma reportagem. 
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dito pelo repórter e seus entrevistados até ruídos e recursos gráficos que possam 

aparecer na tela são importantes no processo de criação de representações sociais. 

Rose (2002) ressalta que o método deve estar apoiado em fundamentos 

teóricos sólidos, que é o caso da teoria das representações sociais (MOSCOVICI, 

1995, 2003, 2012), que tem como uma de suas funções primeiras tornar familiar o 

não familiar. Apesar de o conceito de representações sociais ser originário da 

Psicologia Social, o fato de ele ter sido apropriado por diversos outros campos do 

conhecimento, tais como o Jornalismo, e utilizado para analisar fenômenos desses 

campos distintos, ampliou as possibilidades de técnicas e métodos utilizados para 

estudar essas representações. Tal variedade metodológica, como pontua Souza 

Filho (2004), vai desde a observação até a experimentação de laboratório. Embora, 

às vezes, possa parecer um pouco ampla e difusa, a análise de representações 

atende satisfatoriamente ao propósito de compreender como a mídia colabora na 

construção de sentidos, de conhecimentos cotidianos que, em alguma medida, 

conferem significados aos fenômenos, às enfermidades e à experiência de estar 

doente. 

Neste estudo, consideramos como doença mental todo um conjunto de 

psicopatologias às quais nos referimos preferencialmente como transtornos mentais. 

O termo “doente mental” designa, na Modernidade, o indivíduo que no 

Renascimento e na Idade Clássica aparecera a partir de um novo discurso sobre “o 

louco”. As condições históricas de construção desse discurso foram analisadas em 

profundidade por Foucault, em seu livro A História da Loucura na Idade Clássica 

(1978). Entretanto, em nossa pesquisa, não nos detemos na obra foucaultiana7, uma 

vez que nosso foco não é a loucura, o que não significa que, eventualmente, não 

recorramos a algumas ideias do autor. Ao invés de ter a loucura como centro, nos 

interessa desvincular da ideia de doença mental a imagem de pessoas 

desconectadas da realidade e com prejuízo cognitivo. 

Se na Época Clássica era atribuído ao médico8 o poder de introduzir o 

paciente no mundo da loucura, sendo permitido somente a ele distinguir sãos de 

                                                             
7
 Além de A História da Loucura na Idade Clássica, Michel Foucault também escreveu outras obras 
que tratam da medicina e da doença mental, como: Os Anormais, que aborda relações da 
psiquiatria com o direito penal; Doença Mental e Psicologia, na qual ele enfatiza a dimensão 
psicológica e reflete sobre o contexto cultural da doença; e O Nascimento da Clínica, na qual ele 
discute transformações no saber e nas práticas médicas. 

8
 A autoridade sobre o diagnóstico pertencia ao médico, mas, devido à prática do internamento, que 
era uma decisão judicial, o controle médico foi minimizado. 



19 
 

insanos, em nosso tempo, o papel (e por que não poder?) de determinar os limites 

entre o normal e o patológico, de delimitar que comportamentos configuram 

desordens mentais continua circunscrito ao médico. Por isso, esse profissional, 

como voz autorizada da ciência, tem participação quase obrigatória na cobertura 

midiática de saúde, ainda que seu depoimento possa apenas confirmar o já dito pelo 

repórter. Nessa perspectiva, Gouvêa e Coutinho (2013), ao estudar o saber médico 

em reportagens telejornalísticas sobre o câncer, entendem que entrevistas com 

profissionais de saúde em matérias jornalísticas sobre o tema agregam qualidades 

positivas à matéria e que a ausência delas pode comprometer a credibilidade da 

informação. 

 
Visão geral do trabalho 

 
O desenvolvimento desse trabalho compreende seis seções primárias: 

destas, cinco são referentes aos conceitos e teorias que embasam a pesquisa, e 

uma diz respeito à metodologia e análise do corpus. Assim, apresentamos, aqui, 

resumidamente o conteúdo das seções primárias e secundárias. 

Na seção Comunicação e Saúde: entrecruzamentos teóricos discutimos, 

a partir de diferentes campos, formas de a saúde e a comunicação se articularem na 

vida dos indivíduos e na cobertura midiática de saúde. Essa seção compreende 

outras três seções secundárias. Na primeira delas, Comunicação e Saúde na 

perspectiva do campo, exploramos a comunicação e saúde como um campo 

específico do saber (ARAÚJO; CARDOSO, 2009), entendendo campo na 

perspectiva de Bourdieu (1983, 1997). Outros autores que também nos embasam 

nessa seção são: Pintos (2001), Bueno (2001) e Leite (2012). Na segunda seção 

secundária, Abordagens do conceito de saúde, apresentamos conceitos, visões e 

questões da saúde a partir dos seguintes autores: Lefèvre (1995); Kucinski (2001); 

Pintos (2001); Araújo, Cardoso e Lerner (2007) e Beltrán (2011). Em seguida, temos 

a seção A cobertura midiática de saúde, na qual discutimos os modos como o 

jornalismo especializado em saúde cobre o tema, com suas deficiências e 

possibilidades, partindo, principalmente, de Bueno (1996, 2001), Kucinski (2002) e 

Pintos (2001). 

Na seguinte seção primária, intitulada Jornalismo construtivista, 

estabelecemos um percurso teórico que embasa o nosso ponto de vista de que o 
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jornalismo é um importante elemento na construção social da realidade. Esta seção 

subdivide-se em duas outras: O jornalismo e a construção social da realidade, na 

qual revisamos o conceito de construção social da realidade, relacionando-o ao 

jornalismo, tendo como norte autores como Berger e Luckmann (1985, 2004), 

Schutz (2003), Vizeu e Rocha (2011), Vizeu (2006), Tuchman (1983), Alsina (2009), 

entre outros; e O telejornalismo como forma de conhecimento, na qual defendemos 

o jornalismo – em especial, o telejornalismo – como uma forma de conhecimento 

cotidiano que auxilia o público a interpretar os fenômenos do mundo. Para tal, 

partimos dos autores Park (1976), Vizeu (2005), Vizeu e Correia (2008) e Schutz 

(2003). 

Na seção primária seguinte, Framing: realidade enquadrada, exploramos 

o conceito e a teoria do enquadramento, a qual explica, de modo geral, porque nos 

detemos em determinados aspectos da realidade e desconsideramos outros. Esta 

está subdividida em três subseções: Enquadramento: teoria, conceito e história; 

Enquadramento e jornalismo; Enquadramento e doença. Na primeira destas 

fazemos um resgate histórico da teoria do enquadramento, buscando suas raízes na 

Sociologia e na Psicologia, partindo de Sádaba (2007), Schutz (2003), Berger e 

Luckmann (1985) e Tuchman (1983). Na segunda, buscamos aproximar do 

jornalismo os pressupostos dessa teoria, mostrando o ato de enquadrar como 

inerente ao fazer jornalístico. Aqui, baseamo-nos em: Schutz (2003), Goffman 

(1986), Sádaba (2007), Entman (1993) e Antunes (2009). Por último, na terceira 

seção secundária, discutimos a construção das concepções de doença a partir de 

processos de enquadramento, apoiando-nos em Sontag (2007), Ferraz e Lerner 

(2012) e Entman (1993). 

A última seção primária relativa à fundamentação teórica do trabalho, 

intitulada Representações sociais, compreende uma discussão da teoria homônima, 

baseada preponderantemente em Moscovici (1995, 2003, 2012) e seu entendimento 

das representações como uma espécie de conhecimento do senso comum cuja 

função primeira é tornar familiar o não familiar. Assim como a seção referente à 

teoria do enquadramento, essa também se divide em três seções secundárias: 

Representações sociais: do conceito à teoria; Representações sociais e jornalismo; 

Representações sociais e doença. Na primeira, contextualizamos historicamente a 

teoria e apresentamos suas características, partindo de autores como Moscovici 

(1995, 2003, 2012), Guareschi (1995), Sá (2004), Durkheim (1912, 1978) e Schutz 
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(2003). Na seção seguinte, relacionamos as representações sociais com o 

jornalismo, entendendo este como um agente construtor de representações que 

contribuem na construção social da realidade; fazemo-lo a partir de Vizeu (2006); 

Guareschi (2000); Guareschi, Maya e Possamai (2000); Guareschi e Maya (2000). 

Por último, discutimos a relação entre as representações em torno da doença e os 

sentidos construídos a partir delas, partindo, para tal, de autores como Sontag 

(2007) e Jodelet (2005). 

Após a discussão dos conceitos e teorias que sustentam nosso trabalho, 

na seção Metodologia e análise do corpus descrevemos e explicamos 

detalhadamente o método de análise de imagens em movimento (ROSE, 2002), a 

partir do qual analisamos as representações sociais dos transtornos mentais na 

série Males da Alma. Em seguida, empreendemos a análise, discutindo, a partir 

dela, os dados obtidos. 

Por fim, nas Considerações finais voltamo-nos para nossos objetivos; 

confrontamos nossas ideias iniciais acerca das representações sociais dos 

transtornos mentais na série analisada com os resultados obtidos na pesquisa e 

apresentamos nossas reflexões sobre as questões que o estudo nos permitiu 

levantar. 
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2 COMUNICAÇÃO E SAÚDE: ENTRECRUZAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Comunicação e Saúde na perspectiva do campo 
 

Se isoladas, a comunicação e a saúde se referem a campos distintos que 

podem se articular de formas diversas. Entretanto, quando falamos em 

Comunicação e Saúde deve ficar claro que indicamos um campo social que designa 

uma articulação específica entre estes dois campos, um modo diferente de “ver, 

entender, atuar e estabelecer vínculos entre estes campos sociais” (ARAÚJO; 

CARDOSO, 2009). Talvez a cobertura de saúde pela mídia seja um dos pontos mais 

visíveis abrangidos por esse campo, mas também destacamos outros objetivos 

concretos, tais como: promover ações de prevenção e promoção da saúde; 

minimizar lacunas entre os avanços da medicina e sua efetiva apropriação pelas 

populações; motivar a participação e o envolvimento da sociedade com as políticas 

de saúde e qualidade de vida; etc. (PINTOS, 2001). Dessa forma, Comunicação e 

Saúde não significa a mesma coisa que comunicação para a saúde, comunicação 

em saúde ou comunicação na saúde, ainda que pareçam expressões sinônimas e 

que muitos autores não considerem essa diferenciação. Araújo e Cardoso (2009), 

entretanto, enfatizam estas distinções entendendo que nomear é assumir 

posicionamentos ideológicos e tudo o que eles implicam. 

Dessa forma, entender o campo da comunicação e saúde como um 

campo de forças e uma arena de lutas, assim como os demais campos sociais, nos 

permite compreender que um campo não está subordinado a outro: nem a saúde 

servindo somente de pauta para a comunicação, nem a comunicação como mero 

instrumento a serviço dos interesses e objetivos da saúde. Como um campo, a 

comunicação e saúde é também historicamente constituída e é atualizada “em 

contextos e processos sociais específicos que, ao mesmo tempo, envolvem e 

extrapolam suas fronteiras, mas sempre movidos por disputas por posições e 

capitais materiais e simbólicos” (ARAÚJO; CARDOSO, 2009). 

As disputas engendradas nesse campo impactam nos vínculos entre 

comunicação e saúde, nas questões de saúde e seus processos comunicacionais, 

produzindo efeitos que, muitas vezes, não são percebidos. Com isso, se pode desde 

influenciar a opinião pública até a forma como os indivíduos experenciam a doença e 

vivenciam a saúde. Faixas de doenças são modificadas em decorrência de 
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pesquisas patrocinadas por laboratórios, por exemplo. Bueno (2001) menciona um 

relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em que foram 

denunciadas as estratégias da Philip Morris, uma das maiores empresas tabagistas 

do mundo, para por em dúvida e mesmo desacreditar a Organização, em virtude de 

esta advogar enfaticamente contra o tabagismo e seus malefícios para a saúde. 

Bueno destacou, ainda, que já na década de 1990 a empresa fora acusada diversas 

vezes de patrocinar cientistas para publicar pesquisas dissimulando os reais efeitos 

do cigarro.  Em 1998, o jornal Folha de S. Paulo traduziu matéria do The Guardian 

Post, segundo a qual a Philip Morris estava sendo processada no estado de 

Minnesota, Estados Unidos, por tentar manter em sigilo descobertas sobre os 

malefícios da nicotina (BUENO, 2001). 

Ainda no contexto de tensões entre atores e instituições sociais no campo 

da comunicação e saúde, mais recentemente um estudo americano, publicado na 

revista Science, afirmou ser a falta de sorte a maior causa de câncer na população 

mundial. Segundo os pesquisadores, o número de divisões celulares em diversos 

tecidos do corpo pode ocasionar mutações aleatórias que levam à formação de 

cânceres. Dessa forma, essas mutações, a "falta de sorte", teriam mais influência no 

aparecimento da doença do que fatores hereditários ou externos, a exemplo do 

tabagismo e da poluição. Com isso, ainda segundo essa pesquisa, as autoridades 

de saúde dos países deveriam centrar seus esforços em possibilitar diagnósticos 

precoces em vez de incentivar a prevenção. 

Esse estudo rapidamente ganhou repercussão na mídia mundial em 

virtude de o câncer ser uma doença que afeta diretamente grande parte da 

população mundial, do capital científico dos autores da pesquisa e de esta ter sido 

publicada em uma respeitada revista científica. A OMS, por sua vez, pronunciou-se 

dias após a publicação do relatório posicionando-se completamente contra as suas 

conclusões. Segundo a Organização, o estudo apresenta contradições, dados 

tendenciosos e limitações metodológicas. "Os especialistas [da OMS] disseram que 

apesar de ser do conhecimento público que o número de divisões de células 

aumenta o risco de câncer, a maioria das principais causas da doença no mundo 

está relacionada à exposição ao meio ambiente e ao estilo de vida levado pela 

pessoa" (EDGARD JÚNIOR, 2015). 
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Retomamos, assim, a noção de campo9, entendendo-a a partir da obra de 

Pierre Bourdieu. Em seus escritos, essa noção já aparecera em 1971, com a 

publicação do artigo O mercado de bens simbólicos, no qual distinguiu o que 

chamou de “campo da produção em sentido estrito” do “campo da grande produção 

cultural”. Este seria um espaço aberto a um grande público, assim como o jornalismo 

e as indústrias culturais; enquanto aquele seria um espaço de produção mais 

erudita, destinada a um público formado por pares, por outros produtores similares, 

concorrentes diretos. Em seguida, o autor centra seus estudos no campo particular e 

restrito que é o campo científico, e em 1975 publica o artigo A especificidade no 

campo científico e as condições sociais do progresso da razão, no qual introduz os 

conceitos de campo científico e de capital científico. 

O campo científico da mais “pura” ciência não difere dos outros campos 

sociais no que se refere à sua constituição como um espaço onde coexistem 

relações de forças e monopólios, onde as estratégias, interesses e lucros dos atores 

estão em constante negociação. Sua estrutura está constantemente se definindo e 

redefinindo a partir desses tensionamentos entre os protagonistas do campo – 

agentes ou instituições – na disputa pelo capital científico que, por sua vez, é 

acumulado a partir de lutas anteriores, já tendo sido legitimado pelos pares, que são 

também concorrentes. O que está em jogo nesse campo é o monopólio da 

autoridade científica (ou competência científica), que Bourdieu (1983, p. 122-123) 

compreende como “a capacidade de falar e de agir legitimamente (isto é, de maneira 

autorizada e com autoridade), que é socialmente outorgada a um agente 

determinado”. 

O autor enfatiza que, no campo científico, o político e o científico são 

indissociáveis. Em consequência, acrescenta, não há escolha científica que não seja 

uma estratégia política de investimento visando ampliação do capital científico. 

Nessa arena, a “ostentação” de capacidades e competências do pesquisador, como 

títulos e distinções, modifica a percepção social de sua capacidade propriamente 

técnica. Isso não implica questionar as competências do indivíduo, mas perceber 

que os julgamentos acerca destas serão influenciados pela situação biográfica 

daquele a quem se está julgando (BOURDIEU, 1983). Acreditamos que essa 

                                                             
9
 Bourdieu (1997, p. 57) define o campo como “um espaço social estruturado, um campo de forças – 
há dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se 
exercem no interior desse espaço – que é também um campo de lutas para transformar ou 
conservar esse campo de forças”. 
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mudança de percepção social ocorre nas séries de Dráuzio Varella, exibidas no 

Fantástico, em virtude de o médico – naquele momento atuando como repórter – 

transitar entre os dois campos, da saúde e do jornalismo. Ainda que, exercendo o 

papel de repórter, ele obedeça à lógica específica que se impõe aos jornalistas, não 

deixa de carregar consigo (e em seu discurso) a autoridade científica, a autoridade 

médica, o que pode influenciar na forma como o público o vê, no enquadramento da 

reportagem e nas representações construídas acerca da doença. 

Também entendendo campo social na acepção de Bourdieu, como 

espaço de tensionamentos, Leite (2012, p. 244) argumenta que o debate científico 

“diz respeito à presença de diferentes campos sociais, sejam aqueles que participam 

diretamente do processo de produção científica, sejam aqueles que afetam e/ou são 

afetados por ela”. Com isso, ela defende que a divulgação científica não diz respeito 

a uma simples e pontual transmissão do saber científico, mas que ela deve estar 

ligada a processos mais amplos e complexos de penetração da informação científica 

na sociedade, fazendo com que tais informações circulem no espaço social, 

despertando o interesse pela ciência. 

Cada espaço social tem suas características específicas. Desse modo, a 

Igreja, a escola, a família, o jornalismo e também a medicina têm suas dinâmicas de 

funcionamento e dinâmicas discursivas próprias. Assim, no contexto de midiatização 

da ciência do qual trata Leite (2012) faz-se necessário que as informações 

científicas circulem nos diferentes espaços sociais, revestidas das respectivas 

características de cada um, conseguindo atravessá-los e possibilitando o movimento 

circulatório que permitirá à ciência penetrar no cotidiano das pessoas. É nessa 

perspectiva que o jornalismo se apresenta não apenas como dutos por onde passam 

as informações sobre ciência e saúde, mas como um campo onde são construídas, 

reconstruídas e publicizadas representações que contribuem na construção social 

da realidade e dos sentidos. 

 

2.2 Abordagens do conceito de saúde 

 

Há incontáveis maneiras de definir o que é saúde, sobretudo se 

considerarmos os diferentes locais de fala e campos sociais em que se situa aquele 

que a define. Na tentativa de responder a essa questão, Lefèvre (1995), 

inicialmente, destaca o aspecto linguístico, afirmando que a saúde é, antes de tudo, 
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uma palavra, cuja materialidade se manifesta em um conjunto de sons e traços 

gráficos. Ele afirma que a saúde é “um tipo especial de nome, na medida em que o 

ato social de nomeação que ela expressa acaba tendo o sentido adicional de ‘dar 

corpo’, concretude e materialidade à utopia, nomeando o inomeável [...]” (LEFÈVRE, 

1995, p. 139). Da afirmação do autor, entendemos que saúde é passível de muitos 

sentidos e valorações, entendendo saúde tanto de modo mais restrito – como 

ausência de enfermidade -, quanto em um sentido mais amplo, de qualidade de vida. 

Por isso, defini-la, nomeá-la engendra certa complexidade. 

Kucinski (2001) lança um olhar sobre a saúde a partir do viés da ética e 

da cidadania, fazendo um pequeno resgate histórico do direito à saúde como um 

direito específico de cidadania. É possível que as gerações de brasileiros nascidos 

pós Constituição de 1988 desconheçam que nem sempre a saúde foi um direito 

assegurado por lei a todos os cidadãos brasileiros. Mesmo que o chamado "caos na 

saúde pública" seja pauta recorrente na mídia, sobretudo nos telejornais, é de amplo 

conhecimento que um serviço de saúde de qualidade é direito de todos, tanto que as 

reivindicações nesse sentido são constantes. 

Retomando Kucinski, ele afirma que a inclusão da saúde como um direito 

definido em lei é muito recente, pois o direito à saúde aparece pela primeira vez 

somente na Constituição Soviética de 1936. E a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1946, em seu artigo XXV, também menciona esse direito e ainda situa 

a saúde numa perspectiva ampla de bem estar (KUCINSKI, 2001, p. 289): 

 
Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos 
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

 
Abordar o direito à saúde considerando seus determinantes sociais já 

antecipa o que viria um pouco mais tarde, a valorização da promoção de saúde, 

sobretudo através do empenho das organizações de cooperação internacional – 

como a Organização Mundial de Saúde (OMS) -, a qual veio a colocar no eixo de 

suas ações a promoção de modos de vida saudáveis, promoção esta realizada em 

alguma medida pelos meios de comunicação (PINTOS, 2001). 

No Brasil, segundo Araújo, Cardoso e Lerner (2007), um marco da 

importância dos processos comunicacionais nesse contexto foi a institucionalização 

dos trabalhos de educação e propaganda sanitária do Departamento Nacional de 
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Saúde Pública, no começo do século XX. Naquele momento, a comunicação 

começara a ser vista como peça-chave do exercício das políticas de saúde, ainda 

que de forma tímida, pois somente ao final do século passado é que uma série de 

profissionais de instituições de saúde, envolvidos com a construção de um novo 

sistema – o Sistema Único de Saúde (SUS) – buscaram problematizar e renovar as 

relações concernentes ao campo da comunicação e saúde. 

As organizações de cooperação internacional têm grande participação na 

mudança de paradigma da saúde. Nem sempre esta foi definida como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, contrário à mera constatação de 

ausência de enfermidade, conforme define a própria OMS. No passado, o paradigma 

vigente de saúde estava atrelado ao conceito negativo de “não-patologia”, e essa 

perspectiva colocava a medicina como protagonista na discussão pública do tema, 

entendendo-a como único fator de proteção sanitária, e desconsiderando os 

aspectos extra sanitários, bem como a participação do indivíduo no processo de 

constituição de sua saúde. Privilegiava-se a cura – tratamento e reabilitação – em 

detrimento da prevenção e promoção. 

Embora o conceito de promoção de saúde, inerente a um paradigma 

positivo, tenha se firmado a partir da Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção de Saúde, realizada em 1986, em Ottawa (Canadá), as ideias que o 

embasam já haviam sido lançadas anteriormente. Os precursores, segundo Beltrán 

(2011), propuseram um conceito revolucionário de saúde na Europa, na primeira 

metade do século XIX, entre 1820 e 1840. Os médicos William Alison e Louis René 

Villermé deram início a esse pensamento ao relacionarem a pobreza com a doença. 

Assim, estabeleceram as causas não biológicas como causas muitas vezes 

preponderantes de enfermidades. O francês Villermé foi mais além: ele comprovou 

através de pesquisas que as más condições de vida e de trabalho dos operários da 

indústria têxtil eram responsáveis por sua morte prematura. 

Também nessa época, houve um movimento de reforma da medicina na 

Alemanha. Entre outras coisas, esse movimento buscava considerar a medicina 

como uma ciência social, o que implicaria em entendê-la como uma ciência 

concernente a toda a sociedade, e não apenas a médicos e demais profissionais de 

saúde, além de frisar a obrigação do Estado em garantir a saúde a toda a 

população. Um dos principais defensores dessas ideias foi o médico e ativista 

político russo Rudolf Virchow, o qual avaliou uma epidemia de febre tifoide que 
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ocorria na Alemanha, atribuindo suas causas preponderantemente a condições 

socioeconômicas. É importante frisar que Virchow não desconsiderou os fatores 

biológicos, mas entendeu as questões sociais e econômicas como mais influentes 

nesse caso. Por isso, propôs mudanças profundas visando assegurar condições de 

saúde para todos, tais como segurança, bem-estar e educação, e novamente 

pontuando o papel do Estado nesse contexto. 

Àquela época, as ideias dos precursores não encontraram eco, e somente 

foram resgatadas em meados do século XX, pelo médico francês Henry Sigerist, 

que, radicado nos Estados Unidos, se estabeleceu como um importante historiador 

da medicina. Sigerist recuperou o pensamento dos primeiros, analisando-o 

criticamente e procedendo a uma sistematização que estabeleceu primeiramente a 

noção de promoção de saúde. É ele quem primeiro sustenta a ideia de promoção e 

explica que “a saúde se promove proporcionando condições de vida decentes, boas 

condições de trabalho, educação, cultura física e formas de divertimento e 

descanso”10 (BELTRÁN, 2011, p. 356, tradução nossa). Nesse sentido, ele afirma 

que a saúde se faz não apenas possibilitando o acesso a atendimento médico, mas 

permitindo que as pessoas acessem boas condições de vida. Promoção de saúde 

seria, então, a tarefa de mediar o acesso da população a tais condições; seria, no 

entender de Sigerist, a missão primeira da medicina, seguida da prevenção e, por 

último, da cura – restauração e reabilitação. 

Com o desenvolvimento do conceito, novos sentidos foram agregados, a 

começar da superação da dicotomia saúde/doença. Com isso, passou-se a entender 

aspectos mais globais, como alimentação, meio ambiente, educação e segurança 

como tão importantes quanto a medicina na constituição da saúde (PINTOS, 2001). 

Além disso, tal conceito positivo aponta não somente para a prevenção de 

enfermidades, quanto para a promoção de estilos de vida saudáveis, colocando 

cada indivíduo como responsável, até certo ponto, pela própria saúde; colocando as 

populações como parceiras de governos e instituições, e não como meras 

receptoras de ações preventivas e curativas. 

Assim, observamos que, hoje, em nossa sociedade, a busca por modos 

de vida saudáveis se tornou um objetivo de muitas pessoas que, diariamente, 

despendem tempo e recursos cuidando do corpo e da mente. Pintos (2001) ressalta 

                                                             
10

 “La salud se promueve proporcionando condiciones de vida decentes, buenas condiciones de 
trabajo, educación, cultura física y formas de esparciamento y descanso”. 
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que, paradoxalmente a esse aumento do cuidado de si, nossa sociedade também 

vive um momento de aumento dos males crônicos, como obesidade, tabagismo e 

abuso de álcool e outras drogas. Ao mesmo tempo em que há a forte presença 

desses males, as pessoas têm cada vez mais consciência de que ser saudável 

implica cultivar hábitos saudáveis. A mídia, em grande medida, é responsável por 

essa construção de sentidos acerca da saúde à medida que a cobertura que realiza 

do tema enquadra e representa o ser saudável como o ato de assumir uma postura 

ativa de mudança de hábitos. Por outro lado, o ritmo acelerado da vida cotidiana 

pode fazer emergir problemas de saúde menos comuns em outros momentos 

históricos. A Declaração de Jacarta, resultante da Quarta Conferência Internacional 

de Promoção da Saúde, ocorrida em 1997, alertou sobre o risco de tais 

enfermidades: “Doenças infecciosas novas e reemergentes e o maior 

reconhecimento sobre os problemas de saúde mental requerem urgentes 

providências. É vital que a promoção de saúde evolua para fazer frente aos 

determinantes da saúde” (BRASIL, 2002, p. 50). 

Desse modo, observamos que as questões de saúde mental estão 

fortemente associadas a esse movimento da modernidade. Dados da OMS 

confirmam que mais de 400 milhões de pessoas, em todo o mundo, são afetadas 

por distúrbios mentais ou comportamentais. Os problemas de saúde mental, 

inclusive, são responsáveis por cinco das dez principais causas de incapacidade, 

ainda segundo a OMS. No Brasil, é de 23 milhões de pessoas o contingente 

populacional que necessita de algum tipo de atendimento em saúde mental, o que 

corresponde a 12% da população. Destes, pelos menos cinco milhões de brasileiros 

são acometidos por transtornos mentais graves, apesar de os transtornos mais 

comuns serem os ligados à depressão e à ansiedade (LOURENÇO, 2010). A 

depressão e seu impacto no trabalho, inclusive, foram objeto de uma pesquisa, 

divulgada no jornal Folha de S. Paulo, que apresentou dados do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) segundo os quais houve um crescimento do número de 

benefícios de auxílio-doença concedidos por depressão. Em 2013, foram 81.845 

casos, 6% a mais que no ano anterior (LIBÓRIO; MAIA, 2014). São dados que, de 

algum modo, ilustram o que as organizações de saúde já preconizavam na 

Declaração de Jacarta, mencionada anteriormente, no que se refere a um aumento 

da ocorrência de doenças mentais nas populações. 
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2.3 A cobertura midiática de saúde 

  

Assim como o jornalismo contribui para construir realidades sociais, 

contribui também na construção de sentidos acerca da saúde e da doença, uma vez 

que ambas são social e culturalmente construídas. Pintos (2001) afirma que o 

contexto cultural da saúde é aquele das pessoas que se sentem doentes por 

estarem inseridas em uma sociedade que prevê tal doença, que enquadra 

determinado estado como patológico. A autora cita Sanchez-Gonzalez (1998), que 

explica: “cada cultura delimita, ou constrói, um conjunto peculiar de enfermidades, 

que são as que outorgam a condição de doente. E, além disso, incorpora nas 

pessoas interpretações e atitudes que induzem a viver a doença de uma 

determinada maneira”11 (PINTOS, 2011, p. 128, tradução nossa). Nesse contexto, 

completa o autor, estar sadio não implica apenas estar livre de enfermidade, mas ser 

visto pela sociedade como um ser saudável, cujas condutas são socialmente 

aceitas. Além disso, essa perspectiva sustenta que o bem-estar psicológico, ou seja, 

desfrutar de uma boa saúde mental é um requisito básico para a saúde, o que leva o 

indivíduo a uma vida socialmente produtiva. 

Entendemos que o contexto cultural da saúde é, de certo modo, 

construído pela mídia. E assim consideramos que os meios de comunicação de 

massa podem influenciar no conhecimento que as pessoas têm sobre saúde, nas 

crenças, nos valores que orbitam em relação ao tema; podem estabelecer agendas 

de saúde pública (como fazem as campanhas nacionais de prevenção de 

determinadas doenças, por exemplo) e ditar modelos de comportamentos 

saudáveis. As mensagens que circulam na mídia “[...] contribuem para a criação e 

consolidação de identidades e papéis nos grupos e nas sociedades em geral, 

enquanto apresentam modelos de comportamento em suas mensagens, que são 

incorporados [...] pelos públicos aos quais se dirigem”12 (PINTOS, 2001, p. 126, 

tradução nossa). 

As mensagens midiáticas sobre saúde, ao chegarem ao público, 

encontram terreno fértil. Por ser a saúde algo que toca diretamente a todas as 

                                                             
11

 “Cada cultura delimita, o construye, un conjunto peculiar de enfermedades, que son las que otorgan 
la condición de enfermo. E incorpora además en las personas interpretaciones y actitudes que 
inducen a vivir la enfermedad de una determinada manera”. 

12
 “[...] contribuyen a la creación y consolidación de identidades y roles en los grupos y las sociedades 

en general, en tanto presentan modelos de comportamiento en sus mensajes que son 
incorporados [...] por los públicos a los que se dirigen”. 
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pessoas, é cada vez maior o interesse pelo tema, conforme atestou a última 

pesquisa sobre percepção pública da ciência, realizada pelo Ministério de Ciência e 

Tecnologia (BRASIL, 2010). Os dados apontam que saúde e medicina são as 

temáticas que despertam maior interesse da população dentro de uma agenda de 

assuntos em Ciência e Tecnologia, passando à frente de assuntos relativos à 

informática e computação, por exemplo. Esse levantamento13 revelou que 

programas de TV e jornais impressos são os meios mais utilizados para obtenção de 

informações sobre estes temas. Médicos e jornalistas são, segundo o mesmo 

estudo, as fontes com maior credibilidade, estando os jornalistas à frente de 

cientistas de universidades ou institutos públicos de pesquisa, o que ilustra a 

relevância do jornalismo na construção social da realidade. Comparando a pesquisa 

de 2010 com a anterior, tem-se que em 2006, 60% dos entrevistados tinha algum 

interesse em saúde e medicina; em 2010, esse percentual aumentou para 81%. 

Tendo em vista o interesse do público e a sua procura por assuntos de 

saúde na mídia, há que se ter cuidado na cobertura do tema pelo jornalismo, pois 

notícias e reportagens relativas a esse tópico não trazem apenas informações no 

sentido de hard news14, mas vêm carregadas de representações sociais que 

“traduzem” o saber científico, incorporando-o ao léxico do senso comum. Ou seja, 

ainda que uma matéria sobre saúde entregue ao público as últimas novidades nas 

pesquisas de tratamento do câncer, ela prescinde de um maior cuidado no trato da 

informação de modo que ultrapasse a simples narração de fatos novos. 

Pintos (2001) atenta para a importância dos meios de comunicação de 

massa na divulgação dos temas de saúde e chega a dizer que eles, de fato, são 

imprescindíveis quando se trata, por exemplo, de divulgar políticas públicas de 

saúde, campanhas de prevenção de doenças e vacinação. Entretanto, argumenta 

que a mídia possui muito mais capacidade de difundir informação e conhecimento 

sobre saúde do que lhe é permitido explorar quando o seu poder é usado apenas 

para convocar a população em situações específicas. “É imprescindível irmos além 

das grandes festas de vacinação dos dias de domingo, é preciso firmar um 

                                                             
13

  Nessa mesma pesquisa, 42% dos entrevistados disseram ter muito interesse em saúde e 
medicina. Para estes, os assuntos que despertam maior interesse são Ciências da Saúde (30,3%), 
seguido de Informática e Computação (22,6%). 

14
  No jargão jornalístico, hard news compreendem as notícias de editorias “pesadas”, como política e 

economia. O contrário, seriam as soft news, notícias “leves” de esportes e cultura, por exemplo. 
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compromisso consciente com as comunidades e organizações sociais”15 (PINTOS, 

2001, p. 133, grifo nosso, tradução nossa). Nesse contexto, reforça-se a posição do 

jornalismo como uma prática e instituição social, como uma forma de conhecimento 

relevante para o público e capaz de contribuir para construção e transformação da 

realidade social. 

Pensando nesse papel do jornalismo, Bueno (1996) tece algumas 

considerações sobre o jornalismo especializado em saúde e também propõe 

estratégias para melhorá-lo, tornando-o mais útil. Segundo ele, no que se refere à 

temática, ainda persistem preconceitos e vícios que precisam ser superados, 

entraves tais como a falta de formação adequada do jornalista para cobrir os temas 

de saúde, o que resulta, não raro, no uso do release16 como notícia; e na patologia 

da fonte que “em geral não é isenta e busca empreender um esforço mercadológico 

ou pessoal, nem sempre ético ou transparente, para veicular na mídia aquilo que lhe 

interessa” (BUENO, 2001, p. 189), ou ainda para impedir que informações que vão 

de encontro aos seus interesses ganhem visibilidade no espaço e na agenda 

públicos. Kucinski (2002) também critica a formação desse jornalista que cobre 

saúde, mas estende sua crítica ao jornalismo de uma forma geral, que, de acordo 

com ele, não trabalha com o conhecimento, até mesmo defendendo a tese de que o 

jornalista deve ser um especialista em generalidades. “É como se eles pegassem 

daqui, transportassem para ali sem se meter com aquilo, não se interessam pela 

substância daquele conhecimento, daquela informação [...]”, pontua (KUCINSKI, 

2002, p. 99).  

Wilson Bueno afirma que a comunicação em saúde é uma modalidade 

singular de divulgação científica e também uma ferramenta essencial na educação 

para a saúde. Não somos tão “puristas” no sentido de considerarmos como 

divulgação científica apenas o ato de traduzir e divulgar a ciência produzida em 

laboratórios para o público leigo, entretanto não podemos concordar com a ideia de 

Bueno, pois quando ele afirma que a comunicação em saúde é uma modalidade 

singular de divulgação científica está se referindo à cobertura de saúde pelos meios 

de comunicação, o que, para nós, é questionável, pois consideramos que há, hoje, 

                                                             
15

 “Es imprescindible lograr, más allá de esas grandes fiestas de vacunación de los días domingo, un 
compromiso consciente de las comunidades y de las organizaciones sociales”. 

16  Também chamado de press release. É um texto elaborado por assessorias de imprensa com o 
objetivo de divulgar para os jornalistas, nas redações, assuntos de interesse do assessorado. 
Segue a estrutura do texto jornalístico e, na prática, funciona como uma sugestão de pauta. 
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uma “flexibilização” do conceito de saúde pela mídia, o que faz com que a 

informação mais “científica” sobre doenças, por exemplo, perca, frequentemente, 

espaço para reportagens sobre corpo e beleza.  

Para o autor, no Brasil, há duas formas de se fazer comunicação para a 

saúde: promoção de campanhas de âmbito nacional (como as de mobilização contra 

a dengue) e veiculação de reportagens na mídia massiva. Estas, segundo o autor, 

possuem algumas características comuns, quais sejam: preconceito, mitificação, 

fragmentação, reducionismo e corporativismo (BUENO 2001, 1996). Antes, porém, 

de tratarmos resumidamente de tais características, ressaltamos que Bueno utiliza 

os termos comunicação em saúde e comunicação para a saúde como sinônimos, 

referindo-se à cobertura midiática. Assim, julgamos como muito instrumental a sua 

visão sobre a comunicação, pois a coloca, juntamente com o jornalismo, como 

ferramenta a serviço da saúde, como mera ponte entre os temas de saúde e a 

população. Defendemos um papel mais crítico do jornalismo, uma vez que o 

consideramos relevante na construção social da realidade. 

Retomando o que Bueno acredita serem características do jornalismo que 

cobre saúde, citamos primeiro o preconceito, expresso na forma como a mídia, salvo 

raras exceções, demoniza ou ignora as terapias alternativas (acupuntura, 

homeopatia etc.), marcando uma visão cientificista que desmerece os saberes 

tradicionais e afirma a supremacia da medicina tradicional e a autoridade médica. 

Nas notícias sobre saúde, para o autor, também ocorre o que ele chama de 

mitificação: as notícias mistificam a saúde e a doença à medida que divulgam 

pesquisas e curas milagrosas, e essa “espetacularização da notícia de saúde 

permite que se fantasie a realidade” (BUENO, 1996, p. 17). Mistifica-se, ainda, a 

técnica, onipotente, atribuindo a ela o poder de fazer “milagres que curam”. O 

reducionismo faz com que o foco seja sempre a doença. Desconsidera-se o contexto 

do doente e da doença, elegendo os microorganismos como vilões e impedindo “a 

elaboração de uma proposta informativa que privilegie a prevenção, a educação 

para a saúde e o debate sobre as condições econômicas e sócio culturais que 

podem conduzir a uma melhor qualidade de vida” (BUENO, 1996, p. 16).  A 

fragmentação é responsável pelo oferecimento de notícias e reportagens 

descontextualizadas, diluídas e, muitas vezes, contraditórias. Assim, 

 
o cidadão, que consome esse material informativo, fica invariavelmente 
preso num conjunto formidável de dilemas: afinal de contas, o vinho faz bem 
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ou mal para o coração, tomar vitaminas ajuda a retardar o envelhecimento 
ou induz a doenças, o fumante passivo corre ou não risco de câncer, qual a 
verdadeira eficácia do coquetel de drogas para inibir a ação devastadora do 
HIV e assim por diante. (BUENO, 1996, p. 15). 

 
Por último, o corporativismo legitima o profissional de saúde como único 

detentor de autoridade sobre o discurso da competência, como única voz autorizada 

por possuir o saber técnico. Bueno afirma que questionar o discurso da autoridade 

médica não pretende pôr em xeque o conhecimento técnico dos profissionais de 

medicina, mas fazer entender “que a Medicina e a saúde não devem constituir-se 

em preocupação e em espaço de reflexão apenas para os profissionais desta área” 

(BUENO, 1996, p. 19). 

Como estratégias para melhorar a cobertura midiática de saúde, o autor 

sugere: o uso do tom coloquial, visando aproximar o público dos temas de saúde; o 

uso da função pedagógica do jornalismo, visando esclarecer jargões técnicos que 

dificultam ou impedem o entendimento do público; a adequação do texto jornalístico 

à plataforma, explorando os recursos multimídia como vídeos, animações e 

infográficos; o uso do humor também no sentido de aproximar a ciência do público, 

tornando-a mais familiar; e a técnica de “ganchos” com a atualidade, como, por 

exemplo, aproveitar o diagnóstico de câncer de alguma celebridade para debater 

sobre a doença.   
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3 JORNALISMO CONSTRUTIVISTA 

 

3.1 O Jornalismo e a construção social da realidade 

 

O conceito de construção social da realidade, apresentado por Berger e 

Luckmann (1985), foi inspirado na fenomenologia social de Alfred Schutz (2003). 

Parte da ideia de que os fatos sociais, longe de serem fenômenos naturais e 

inevitáveis, resultam de um processo de construção coletiva. Para os dois autores, a 

realidade é construída socialmente, cabendo à sociologia do conhecimento analisar 

os processos através dos quais se dá tal construção. 

Também trabalhando numa perspectiva construtivista há outros autores 

que consideram a realidade como fruto de uma construção, embora nem todos 

tenham a mesma visão de Berger e Luckmann em relação a como se dá esse 

processo. Piaget, por exemplo, considera que o conhecimento se constrói na relação 

dialética entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Desta forma, o sujeito é 

construído a partir de sua interação com o objeto, que, por sua vez, também se 

constitui a partir desse movimento (BENDERSKY, 2004 apud VIZEU; ROCHA, 

2001). 

Outra visão, o construtivismo radical, defende que a construção do 

conhecimento não passa pelo objeto, nem pelo mundo externo, objetivado; 

ocorrendo, pois, apenas com base na subjetividade de cada indivíduo a partir de 

suas experiências pessoais. Se assim o fosse, cada um de nós viveria apenas sua 

própria construção, não influenciada por um mundo comum a todos os membros de 

uma mesma sociedade (CASTAÑON, 2010 apud VIZEU; ROCHA, 2001). 

A perspectiva central do conceito de Berger e Luckmann (1985) é a de 

que a realidade é socialmente construída na relação entre as práticas individuais e 

sociais. Eles afirmam que “a sociedade é uma produção humana. A sociedade é 

uma realidade objetiva. O homem é um produto social” (BERGER; LUCKMANN, 

1985, p. 87); considerando, assim, a existência de uma realidade objetiva 

(padronizada e tida como senso comum entre os membros de uma comunidade) e 

de uma realidade subjetiva (apreendida individualmente por cada um, a partir da sua 

situação biográfica, para usar um termo de Schutz). A realidade social seria, pois, a 

realidade construída cotidianamente a partir da interação dos processos de 

exteriorização, objetivação e interiorização. 
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Berger e Luckmann (2004) também falam de uma crise de sentido na 

modernidade, mas, antes, questionam se tal crise seria realmente um fenômeno 

moderno ou algo que sempre acometeu a humanidade. A angústia do homem diante 

da vida, do mundo como um lugar instável e da morte como única certeza não 

apenas o desconforta, como também é o que o faz buscar sentidos e significados 

para a sua própria existência nesse mundo. É na consciência humana que o sentido 

se constitui, e esta não existe por si só; é preciso haver um sujeito que tome 

consciência de um objeto ou objetivo. Isso reforça a ideia dos autores sobre os 

processos de construção social da realidade, reafirmando a necessidade dos 

sujeitos, dos objetos e das (inter)relações individuais e coletivas que os envolvem. 

A constituição do sentido na consciência do indivíduo não é uma situação 

isolada. É preciso que as experiências dos indivíduos se inter-relacionem para que a 

identidade pessoal de cada um se forme a partir das múltiplas sucessões do agir 

social que acontecem dia a dia. Constituído por nuanças e motivações diversas, o 

agir social constrói sentidos diversos, os quais, por sua vez, constroem significâncias 

complexas dos e para os fenômenos e relações sociais. 

Partindo de Schutz, Berger e Luckmann (1985, 2004) passam a 

considerar como prioritário o conhecimento da vida cotidiana (o repertório de 

conhecimento que cada indivíduo acumula ao longo da vida e no convívio social) e 

como esse conhecimento é ativado em situações de face a face, nas interações 

intersubjetivas. Considerando a existência desse conhecimento cotidiano, “ativado” 

nas interações sociais, Schutz pontua que há esquemas de tipificações que 

organizam a vida social. Tipificações são como modelos que nos permitem identificar 

o que é comum e familiar, bem como agir para tornar familiar o não familiar17. “Esse 

‘acúmulo’ de tipificações é frequente na vida cotidiana. Desde a infância, o indivíduo 

segue misturando uma grande quantidade de fórmulas que utiliza como técnicas 

para compreender, ou ao menos controlar, alguns aspectos da sua experiência”18 

(SCHUTZ, 2003, p. 18, tradução nossa). 

Nesse contexto, o jornalismo e os meios de comunicação de uma forma 

geral fornecem o que Berger e Luckmann (2004) chamam de “importações teóricas”, 

                                                             
17

 Segundo Moscovici (2003), a função primeira das representações sociais é tornar familiar o não 
familiar. Nesse sentido, entendemos as tipificações de Schutz (2003) como uma espécie de 
representação social. 

18
 “Esta ‘acumulación’ de tipificaciones es endêmica en la vida del sentido común. Desde la infancia el 

individuo continúa amasando uma gran cantidad de ‘recetas’ que luego utiliza como técnicas para 
compreender, o al menos controlar, aspectos de su experiência”. 
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uma vez que eles “difundem conhecimento especializado de forma popular e as 

pessoas se apropriam de algumas dessas informações e as integram em seu 

tesouro de experiências” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 21). Nesse sentido, Julio 

Abramczyk (2001) argumenta que é crescente a presença dos temas médicos nos 

meios de comunicação e que o consumo destes, sobretudo através de grandes 

reportagens, fornece uma importante base para a formação da opinião pública em 

relação à saúde. Ocorre também uma dependência mútua dos profissionais de 

saúde em relação à imprensa e vice-versa. O setor saúde depende da visibilidade 

midiática para divulgar suas ações, estimular a população a participar de seus 

processos, colaborando para a melhoria dos serviços, bem como compreendendo 

melhor conceitos e questões da doença e da saúde, ao ponto de ser capaz de agir 

no ambiente em que vive; enquanto a mídia, por sua vez, se alimenta de 

informações, que são de interesse público, para cumprir uma de suas funções, que é 

a de levar ao público informações que o ajudem em seu dia a dia. 

Como uma instituição capaz de produzir e transmitir sentidos, podemos 

dizer que o jornalismo assume hoje, até certo ponto, o papel que nas sociedades 

mais antigas cabia a instituições tradicionais, como as religiosas, por exemplo. Com 

isso não queremos dizer que hoje, nas sociedades modernas, as instituições 

religiosas e morais não tenham mais por função reprocessar socialmente o sentido, 

enquadrando-o em determinados modelos, mas sim que o pluralismo moderno 

oferece aos indivíduos tantas possibilidades que os sentidos podem ser construídos 

e reconstruídos de forma muito mais fluida, o que faz com que o “conhecimento auto 

evidente” de instituições mais rígidas perca força. 

O mesmo pluralismo que é bom porque oferece aos indivíduos novos 

horizontes, dando-lhes – acreditamos – mais autonomia para construir socialmente a 

realidade, também pode ser entendido como algo ruim, como um peso e um motivo 

de angústia e insegurança ante muitas possibilidades, o que ocasiona crises de 

sentido. Berger e Luckmann afirmam que a sociedade moderna “inventou” novas 

instituições para dar conta de sanar essas crises, a exemplo da psicoterapia e dos 

meios de comunicação de massa, que assumem lugar central nas sociedades 

midiatizadas, orientando sentidos e contribuindo para construir realidades. 

 
Uma palavra a respeito dos meios de comunicação de massa desde a 
atividade editorial até a televisão: como já se observou muitas vezes e 
acertadamente, essas instituições desempenham um papel-chave na 
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orientação moderna de sentido ou, melhor, na comunicação de sentido. São 
intermediadoras entre a experiência coletiva e a individual, oferecendo 
interpretações típicas para problemas definidos como típicos. Tudo o que as 
outras instituições produzem em matéria de interpretações da realidade e 
de valores, os meios de comunicação selecionam, organizam (empacotam), 
transformam, na maioria das vezes no curso desse processo, e decidem 
sobre a forma de sua difusão. (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 68). 

 
Searle (1997) é outro autor que identifica a contribuição dos indivíduos na 

construção da realidade social, além de reconhecer a existência de uma realidade 

ontologicamente objetiva e independente de homens e mulheres. Sua questão 

central é: como construímos uma realidade social objetiva? O autor explica que há 

fatos objetivos, partes do mundo “real” que existem independentemente dos seres 

humanos, como as árvores. Além destes, acrescenta, há coisas que existem apenas 

porque cremos que elas existam, a exemplo do dinheiro e dos casamentos, coisas 

que devem a sua vivência ao significado que possuem para as pessoas. 

A partir desses pressupostos teóricos, acreditamos que o Jornalismo, na 

sua atribuição diária de informar, contribui na e para a construção social da 

realidade. Longe de espelhar a realidade, como previa a teoria do espelho – 

segundo a qual as notícias seriam um reflexo exato do real -, a abordagem 

construtivista entende a realidade como uma construção e o Jornalismo como parte 

essencial deste processo. Cabral, Vizeu e Rocha (2013) atentam para o fato de que 

o construtivismo é, por vezes, usado de forma muito generalizada no Jornalismo e 

acrescentam, citando Meditsch (2010), que a construção social não se dá apenas no 

âmbito da produção jornalística, mas na relação intersubjetiva entre a mídia e o 

público. Em relação à instância de produção, Vizeu (2006), se referindo ao 

telejornalismo como a nova praça pública, reforça o papel dos meios de 

comunicação como espaço público midiatizado, local onde se dão as construções de 

sentido e do real. 

Tuchman (1983), em seu estudo clássico sobre a construção da notícia, já 

evidencia o caráter do Jornalismo como construtor dos fenômenos sociais, sendo 

também constituído por estes. A perspectiva construtivista do Jornalismo, que 

Tuchman define como abordagem interpretativa das notícias, se opõe à perspectiva 

tradicional (notícias como espelho) que coloca as notícias como dependentes da 

estrutura social, desconsiderando ou minimizando a atuação de jornalistas e as 

regras coorporativas. Nesse sentido, a abordagem interpretativa é mais ativa. Sobre 

ela, Tuchman (1983, p. 197, grifo nosso, tradução nossa) comenta: 
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Põe ênfase nas atividades dos jornalistas e das empresas de comunicação 
mais do que nas normas sociais, uma vez que não pressupõe que a 
estrutura social produza normas claramente delineadas que definem o que 
é noticiável. (...) os jornalistas invocam e simultaneamente aplicam as 
normas, definem as normas. Ou seja, as noções de noticiabilidade são 
definidas em cada momento.

19
 

 
Assim, Tuchman enfatiza o papel do jornalista na construção das notícias, 

dos mundos possíveis (ALSINA, 2009) e, em consequência, a contribuição do 

Jornalismo para construir a realidade. Nesse processo, influem a cultura profissional, 

que diz respeito à organização do trabalho, aos processos produtivos, códigos, 

tipificações e representações que os jornalistas empreendem para conceber as 

notícias. Dentro desse cenário, emergem os critérios de noticiabilidade, convenções 

profissionais utilizadas para definir o que é notícia, incidindo em desde o uso das 

fontes até os enquadramentos a serem dados aos acontecimentos (VIZEU, 2006). 

Na perspectiva construtivista, Tuchman retoma dois importantes pontos 

da teoria de Schutz para pensar as notícias e a construção da realidade: o fato de 

que o mundo cotidiano é dado aos indivíduos como pressuposto; e o fato de que os 

indivíduos, em situação de atitude natural, trabalham ativamente, “despertos” e 

“vigilantes” diante de um mundo o qual apreendem e para o qual criam significados. 

Assim como o público trabalha para encontrar sentido nas notícias que preenchem 

páginas de jornal ou blocos de telejornais, os repórteres também trabalham para 

apreender os fatos, enquadrá-los e representá-los, identificando alguns, e não 

outros, como notícias. 

A autora menciona duas características da notícia, reflexividade e 

indicatividade, que ajudam a compreender esse movimento de conferir sentido, tanto 

por parte do público para com as notícias, quanto por parte dos repórteres em 

relação aos acontecimentos. “Tanto a reflexividade quanto a indicatividade são 

componentes integrantes da transformação dos acontecimentos em fatos. São 

componentes do caráter público da notícia e do próprio trabalho informativo”20 

(TUCHMAN, 1983, p. 203, tradução nossa). A reflexividade especifica que os relatos 

(os fatos noticiados) estão embutidos na mesma realidade que caracterizam, 

                                                             
19

 “Pone el acento en las actividades de los informadores y de las organizaciones informativas más 
que en las normas sociales, puesto que no presupone que la estructura social produce normas 
claramente delineadas que definen lo que es noticiable. (...) los informadores invocan y 
simultáneamente aplican las normas, definen esas normas. Es decir,que las nociones de 
noticiabilidad reciben sus definiciones em cada momento”. 

20
 “Tanto la reflexividad como la indicatividad son componentes de la transformación de los sucesos 

em acontecimientos informativos. Son componentes a la vez del carácter público de la notícia y del 
propio trabajo informativo”. 
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registram ou estruturam. As notícias estão molhadas no próprio contexto do qual são 

retiradas. A indicatividade, por sua vez, explica que, quando utilizam relatos, os 

atores sociais podem lhes atribuir significados distintos daqueles do contexto 

original, apesar de os relatos estarem embutidos no contexto – conforme especifica 

a ideia de reflexividade. 

Dentro desse contexto, a definição de Alsina (2009) para a notícia 

contempla a proposta do Jornalismo Construtivista, pois situa as notícias (e o 

jornalismo, por consequência) como uma construção social. Segundo Alsina (2009, 

p. 299), “a notícia é uma representação social da realidade quotidiana, produzida 

institucionalmente e que se manifesta na construção de um mundo possível”, sendo 

este mundo possível o mundo narrado e construído pelo jornalista, considerando o 

mundo “real” e o mundo de referência escolhido. 

O mundo “real” é aquele da vida cotidiana, de onde emergem os 

acontecimentos que serão transformados em notícia; o mundo de referência é uma 

espécie de conjunto de tipificações as quais o jornalista utiliza como baliza para 

conferir sentidos aos acontecimentos. “Os mundos de referência são todos aqueles 

nos quais podemos enquadrar o acontecimento do mundo ‘real’. É imprescindível, 

para a compreensão de um acontecimento, o seu enquadramento no modelo de um 

mundo referencial” (ALSINA, 2009, p. 307-308). É no mundo “real” que podemos 

verificar o mundo possível que foi narrado tendo o mundo de referência como matriz. 

 

3.2 O telejornalismo como forma de conhecimento 

 

Diariamente nos informamos sobre o que acontece no mundo através do 

jornalismo, e na maioria das vezes não questionamos a existência dos fatos 

noticiados; eles são dados como naturais. A partir disso, Vizeu (2005) reflete sobre a 

influência dos telejornais no cotidiano das pessoas e defende que estes se 

apresentam como uma forma de conhecimento e que no Brasil, em especial, 

desempenham papel central na construção da realidade social e do conhecimento 

do mundo do sentido comum. 

Os noticiários televisivos influenciam o dia a dia das pessoas e a forma 

como elas percebem o mundo. “A agenda diária de cobertura dos fatos pelos 

telejornais influencia a agenda pública”, comenta Vizeu (2005, p. 84) ao se referir à 

teoria do agendamento de McCombs e Shaw (1993), segundo a qual a mídia pauta 
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a sociedade e determina, de alguma forma, os temas que serão levados à discussão 

pública, sugerindo não apenas o que pensar, mas como pensar. Nesse sentido, os 

enquadramentos e as representações construídos pelos telejornais direcionam o 

olhar do telespectador, dando a ele conhecer um mundo enquadrado pela TV. No 

caso dos temas de saúde – ainda mais especificamente a questão dos transtornos 

mentais - que nos interessam especialmente nesta dissertação, são assuntos aos 

quais a população leiga raramente tem acesso senão através do jornalismo que, por 

sua vez, toma para si a tarefa de construir uma espécie de “catálogo” com 

categorias e abordagens, como se delimitasse de que forma o público deve pensar 

sobre determinada doença. Com isso não queremos dizer que o agendamento 

implique um determinismo absoluto. O telespectador, como ressalta Wolton (1996, p. 

126), não é parte de uma massa amorfa e passiva chamada de grande público. Ele 

é capaz, e é nisso que acreditamos, de se apropriar do conhecimento do cotidiano 

que advém dos telejornais e utilizá-lo como referência no desenvolvimento de 

posicionamentos críticos. 

Partindo do pressuposto teórico do jornalismo como uma forma de 

conhecimento (PARK, 1976), pensamos que as notícias sobre saúde que adentram 

a casa das pessoas diariamente através dos noticiários televisivos não se tratam de 

informações voláteis que logo serão esquecidas dando lugar ao noticiário seguinte, 

mas sim que representam elementos a serem incorporados ao acervo de 

conhecimento do público. Consideramos, assim, que o jornalismo não apenas 

contribui para a construção social da realidade, quanto produz conhecimento de 

fundamental importância para as sociedades (VIZEU, 2005).  

Nessa perspectiva do jornalismo como uma forma de conhecimento, 

Meditsch (1992 apud VIZEU, 2005, p. 85), compara o conhecimento do jornalismo 

com o conhecimento da ciência e os diferencia, pois 

 
enquanto o primeiro é o modo de conhecimento do mundo explicável, o 
segundo é o modo de conhecimento do mundo sensível. A Ciência trabalha 
com hipóteses, enquanto o Jornalismo trabalha com o universo das notícias 
que diz respeito às aparências do mundo.  
 

Dessa forma, como um conhecimento (do) cotidiano, o jornalismo fornece 

insumos para o acervo de conhecimento de cada leitor, ouvinte ou telespectador, a 

serem posteriormente combinados com a sua situação biográfica. Isso porque, 

segundo Schutz (2003), ainda que o mundo cotidiano seja o cenário de toda a ação 
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humana, nenhuma pessoa se situa na vida da mesma forma que outra, pois a 

situação biográfica de cada um engloba o contexto, as circunstâncias e suas 

experiências pessoais. O autor diz que apreendemos o mundo através de formas 

culturais, históricas, sociais que nos são passadas pela comunidade na qual 

estamos inseridos. Aqui, acrescentamos o jornalismo como uma dessas formas que 

permitem aos indivíduos apreenderem o mundo conferindo-lhe sentido. Tanto o 

público experimenta as notícias, quanto os jornalistas as produzem no mesmo 

mundo da vida diária, um mundo intersubjetivamente experenciado por homens e 

mulheres dentro do que Schutz chama de atitude natural. É possível, por exemplo, 

que a relação entre tristeza profunda e transtornos mentais como depressão e 

transtorno bipolar faça parte do acervo de conhecimento de boa parte dos 

telespectadores do Fantástico que tenham assistido à reportagem sobre tais 

patologias na série do médico Dráuzio Varella, entretanto, informações mais 

detalhadas que a matéria apresente sobre os distúrbios serão apreendidas pelo 

telespectador a partir de tipificações que façam parte da estrutura social à qual ele 

pertença. 

Assim, os telejornais e os programas televisivos - a exemplo do Fantástico 

-, representando um lugar de segurança (SCHUTZ, 2003) e de referência (VIZEU; 

CORREIA, 2008), possibilitam ao telespectador sentir-se, de alguma forma, seguro e 

manter-se em atitude natural. Acreditamos que o Jornalismo contribui para a 

manutenção do estado de atitude natural, um importante conceito de Schutz que 

envolve o processo dialético entre a suspensão da dúvida e a suspensão da crença. 

Dialético porque se ficassem suspensos por muito tempo crença ou dúvida, teríamos 

dificuldade em vivenciar nossas experiências diárias no mundo da vida cotidiana. 

“As pessoas aceitam o mundo como natural, como algo dado. Entendemos que é 

dentro desse contexto que homens e mulheres trabalham para construir significados 

sociais e que o telejornalismo contribui para parte dessa representação diária” 

(VIZEU, 2005, p. 87). 

Um dos primeiros pensadores a trabalhar o jornalismo numa perspectiva 

de forma do conhecimento, Robert Park compartilha visões similares às de Schutz. 

Isso porque ambos bebem da fonte de William James, de quem extraem conceitos 

importantes às suas respectivas teorias: Schutz, com a ideia de realidades múltiplas; 

e Park com os conceitos de “conhecimento de” e “conhecimento acerca de”, 

fundamentais para pensar o jornalismo como uma forma de conhecimento. Melo 
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(2007) pontua que Park usa o termo notícia, e não jornalismo em sua reflexão, o que 

não restringe o uso de suas ideias por pesquisadores contemporâneos; naquele 

momento histórico, a imprensa escrita representava o jornalismo. Em síntese, o 

conhecimento acerca de seria o conhecimento formal, mais preciso e baseado “na 

observação e no fato, mas no fato verificado, rotulado, sistematizado e, finalmente, 

ordenado nesta ou naquela perspectiva, segundo o propósito e o ponto de vista do 

investigador” (PARK, 1976, p. 171). É um conhecimento que pouco advém das 

experiências individuais. Já o conhecimento de pode ser representado pelo senso 

comum, pelo acervo de conhecimento à mão. Trata-se de uma “espécie de 

conhecimento que inevitavelmente adquirimos no curso de nossos encontros 

pessoais e de primeira mão com o mundo que nos rodeia” (PARK, 1976, p. 169). É o 

tipo de conhecimento individual que permite às pessoas sentirem-se à vontade e 

confortáveis no mundo em que vivem. É, segundo Robert Park, o tipo de 

conhecimento que temos sobre as outras pessoas e sobre a natureza humana. Isso 

porque conhecemos a mente do outro assim como a nossa própria: através da 

intuição, do tato; não se trata, portanto, de um conhecer mediante métodos e 

técnicas que assegurem rigor científico. 

Melo (2007) ressalta que tanto o conhecimento de quanto o conhecimento 

acerca de não representam o real absoluto, são formas de interpretá-lo. São dois 

tipos de conhecimento igualmente importantes para a vida das pessoas, tanto em 

nível individual quanto coletivo. E um não se sobrepõe ao outro; pelo contrário, eles 

coexistem harmonicamente (PARK, 1976). Ainda que sejam diferentes, ambos se 

assemelham no caráter e na função que têm de explicar para o homem algo que ele 

não sabe, e que precisa saber para dar sentido às suas próprias vivências. E por se 

assemelharem nesse sentido, é possível dizer que coexistem num “contínuo” onde a 

notícia, o jornalismo tem lugar privilegiado.  

Assim, acreditamos que o jornalismo não espelha o real, mas contribui 

para construir a realidade social a partir de seus enquadramentos e representações. 

Desse modo, o jornalismo se apresenta não como um conhecimento ilimitado, mas 

como uma forma de conhecimento do cotidiano, que permite ao público 

compreender os fenômenos sociais e conferir sentido ao mundo.  
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4 FRAMING: REALIDADE ENQUADRADA 

 

4.1 Enquadramento: teoria, conceito e história 

 

A teoria do enquadramento não é uma teoria exclusiva da Comunicação. 

Suas origens estão na preocupação de psicólogos e sociólogos com os modos de 

conhecimento, com as formas como homens e mulheres dão sentido ao mundo. É 

nessas áreas que a teoria recebe suas primeiras definições, incluindo uma das mais 

importantes contribuições, que foi a do sociólogo Erving Goffman, a partir de 1974, 

com a publicação do clássico Frame Analysis. A partir disso, muitos trabalhos sobre 

enquadramento foram realizados no âmbito das ciências sociais, incluindo análises 

de movimentos sociais e meios de comunicação de massa, onde se pode ver 

concretamente o enquadramento sendo aplicado. O contexto disciplinar que dá 

origem a essa teoria é, portanto, amplo e difuso, e nele se fundem contribuições de 

várias ciências como a Psicologia, a Sociologia e a Filosofia, a partir da influência de 

correntes tais como a Escola de Chicago, a fenomenologia e a etnometodologia. 

Segundo Sádaba (2007), a teoria do enquadramento se origina no 

desenvolvimento da sociologia interpretativa, aquela que concentra sua atenção nos 

processos intersubjetivos de definição da situação. O conceito de definição da 

situação é uma das contribuições mais importantes dessa sociologia e foi introduzido 

em 1923, por William Isaac Thomas. Sua afirmação segundo a qual “as situações 

definidas como reais são reais em suas consequências” apresenta uma importante 

virada cognitiva, de modo que a realidade interpretada passa a se constituir como a 

realidade social por excelência. Thomas explica que, antes de agir, os indivíduos 

têm uma ideia da situação que se apresenta diante de si, pois podem consultar suas 

ações e conhecimentos prévios. Dessa forma, as pessoas não respondem 

diretamente a fatos objetivos, mas sim o fazem com referência à sua própria 

interpretação. 

Incluído em um dos ramos da sociologia interpretativa está o 

interacionismo simbólico da Escola de Chicago, que dominou a ciência norte-

americana durante as três primeiras décadas do século XX e que também está nas 

bases da origem da teoria do enquadramento. Assim, “o Interacionismo Simbólico 

sugere que o homem atua conforme o que as coisas significam para ele, e que esse 

significado surge como consequência de uma interação. Vinculam-se desse modo 
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as definições da situação e a interação”21 (SÁDABA, 2007, p. 27, tradução nossa). A 

interpretação dos indivíduos se realiza, pois, nas relações interpessoais e através 

dos símbolos, que são, nas sociedades, instrumentos que possibilitam a 

comunicação. 

A fenomenologia de Schutz (2003) também coloca a interação entre os 

indivíduos como central para a interpretação do mundo. Para ele, o mundo da vida 

cotidiana se caracteriza pela intersubjetividade. Ele considera esse mundo cotidiano 

como a realidade suprema, ainda que concorde com William James no sentido de 

que existem múltiplas realidades. Berger e Luckmann (1985), por sua vez, afirmam 

que a realidade se constrói socialmente, e, assim, definem uma perspectiva 

construtivista. A realidade social, segundo eles, é produzida tanto por definições 

individuais quanto coletivas, de modo que os indivíduos são constituídos pela 

realidade social ao passo que também contribuem para construí-la. Nesse sentido, o 

enquadramento “não só define e redefine, constitui e reconstitui significados sociais; 

também define e redefine, constitui e reconstitui maneiras de fazer as coisas: os 

processos existentes nas instituições existentes”22 (TUCHMAN, 1983, p. 210, 

tradução nossa). 

Outra corrente importante para o desenvolvimento da teoria do 

enquadramento, a etnometodologia, que tem em Harold Garfinkel seu principal 

representante, se interessa pelas incertezas da realidade socialmente construída. 

Ou seja, se interessa por pensar que as coisas dadas como pressupostas, poderiam 

ser de outro modo, uma vez que são construídas socialmente. Os estudos de 

Garfinkel se centralizam nas circunstâncias e nos contextos que vão conferir sentido 

aos acontecimentos cotidianos, circunstâncias concebidas como produtos que 

mudam conforme as ações dos indivíduos. Assim, os etnometodólogos examinam 

como as pessoas dão sentido ao mundo cotidiano quando operam dentro da atitude 

natural (GARFINKEL, 1967; CICOUREL, 1964; 1973 apud TUCHMAN, 1983). 

Sobre a origem do conceito de framing, Sádaba (2007) destaca as 

contribuições de Gregory Bateson, no campo da Psicologia, e de Erving Goffman, no 

da Sociologia. Bateson, “referindo-se ao processo de recepção das mensagens, 

                                                             
21

 “el Interacionismo Simbólico sugiere que el hombre actúa conforme a lo que las cosas significan 
para él, y que este significado surge como consecuencia de uma interacción”. 

22
 “no sólo define y redefine, constituye y reconstituye significados sociales; también define y redefine, 

constituye e reconstituye maneras de hacer cosas: los procesos existentes en las instituiciones 
existentes”. 
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cunhou o conceito de frame (enquadramento), em 1955, para definir o contexto ou 

quadro de interpretação através do qual a gente se detém em alguns aspectos da 

realidade e desconsidera outros”23 (SÁDABA, 2007, p. 30, tradução nossa). Para 

este autor, os enquadramentos são instrumentos da psique, com os quais 

aprofundamos as diferenças que vemos nas coisas. Seu interesse não reside nas 

coisas em si mesmas, mas no que chama de “circuitos” de formas diferenciais, 

extraídos dos objetos e localizados na mente, ou seja, ele acredita que os indivíduos 

utilizam os enquadramentos que existem em suas próprias mentes para extrair das 

coisas do mundo uma essência que as diferencia de outras coisas. Tais circuitos 

residem na mente, assim como os enquadramentos. Nessa perspectiva, “os 

enquadramentos [...] não passam de elementos que a psique coloca na 

interpretação dos acontecimentos. A mente humana ou a animal recorrem a 

enquadramentos para estabelecer seus padrões de conduta”24 (SÁDABA, 2007, p. 

32, tradução nossa). 

Para Bateson, os frames são gerados por processos psicológicos. Já 

Goffman, os insere nos processos organizativos e sociais. Para ele, frames são 

formas transmitidas e compartilhadas pela sociedade, e através das quais se 

enxerga a realidade. O enquadramento agrega dois níveis: o individual e o social. 

Isso porque uma mesma realidade adquire significações particulares para quem a 

observa, mas também existe um significado comum sobre essa realidade. Goffman 

(2012) define uma primeira organização dos acontecimentos como quadros 

primários, que não se fundamentam em outros anteriores, pois constituem a base 

dos significados. Estes podem ser entendidos como quadros naturais (contribuem 

para separar acontecimentos “puramente físicos”) ou sociais (quadros nos quais 

intervêm vontade e inteligência humanas). Assim como existem os quadros 

primários, existem os “secundários” que advém destes, pois os enquadramentos não 

são definitivos; ao contrário, estão submetidos a uma revisão contínua conforme se 

modifica a realidade. 

 

 

                                                             
23

 “refiriéndose al proceso de recepción de los mensajes, había acuñado el concepto de frame en 
1995 para definir el contexto o marco de interpretación por el que la gente se detiene en unos 
aspectos de la realidad y desestima otros”. 

24
 “los marcos [...] no pasan de ser elementos que la psique coloca en la interpretación de los 

acontecimientos. La mente humana o la animal recurre a los marcos para establecer sus pautas 
de conducta”. 
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4.2 Enquadramento e jornalismo 

 

A ideia de enquadramento ou framing da realidade (e das notícias, em 

consequência) não é uma novidade. A partir do momento em que os indivíduos têm 

consciência de sua própria existência e se reconhecem como parte de um mundo 

dado como pressuposto (SCHUTZ, 2003), mas que carece de significação e sentido, 

passam então a enquadrar tudo à volta, ainda que esse processo não seja 

consciente. 

Na literatura, Abbot Lawrence Lowell, publicou, em 1913, o livro Public 

Opinion and Popular Government no qual analisou o funcionamento dos partidos 

políticos norte-americanos e escreveu que eles enquadram os assuntos a respeito 

dos quais os cidadãos são chamados a opinar. Quem também estudou o 

enquadramento aplicado a análises da política dos Estados Unidos foi George 

Lakoff, em cujo livro Don’t Think of an Elephant (2004) comenta as eleições 

presidenciais daquele país no ano de 2000, atribuindo o fracasso dos democratas ao 

mau uso do enquadramento, o que conferiu a vitória ao republicano George Bush 

contra o democrata Al Gore. 

 A conclusão de Lakoff foi que uma mudança social só surge a partir de 

uma mudança adequada de enquadramentos, conclusão com a qual concordamos, 

uma vez que mudança social implica transformações culturais capazes de modificar 

como a sociedade enxerga a realidade e se localiza nela. Um bom exemplo sobre 

como uma variação de enquadramento é capaz de promover mudanças sociais é a 

cobertura de saúde pela mídia. Nesse caso, o jornalismo especializado em saúde e 

as campanhas de âmbito nacional têm um papel estratégico não apenas de divulgar 

informações sobre a doença, mas também de propor uma mudança de olhar sobre a 

patologia e aqueles por ela acometidos. O papel dos enquadramentos midiáticos no 

caso da AIDS é emblemático. Enquanto na década de 1980 as campanhas de 

prevenção e a cobertura jornalística falavam em “câncer gay” e colocavam a doença 

como condenação à morte, hoje, passadas décadas de pesquisas, o enquadramento 

mudou; não se fala mais em “AIDS mata”, e sim que é melhor viver sem AIDS. Tal 

mudança de enquadramento modificou a forma como a sociedade encara a 

enfermidade e enxerga as pessoas infectadas pelo vírus HIV. 

Tendo em vista a forma como a mídia enquadra as notícias sobre temas 

diversos, Sádaba (2007) afirma que a teoria do enquadramento é, portanto, um lugar 
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comum para todos os profissionais da comunicação, pois, ainda que desconheçam 

os aspectos teóricos do enquadramento, diariamente, jornalistas, em sua prática 

profissional cotidiana, enquadram os acontecimentos e o mundo em forma de 

notícias. E o fazem seja pela pressão do tempo de trabalho, seja pelo espaço que 

têm para dar as notícias, pela busca de um título atrativo ou pela necessidade de 

sistematizar quatro horas de entrevista em meia página de jornal. Assim, os teóricos 

do enquadramento desconstroem a ideia da objetividade jornalística ao afirmarem 

que o jornalista narra e descreve os acontecimentos a partir de um enfoque 

particular, enquadrado. E ao analisar esse enfoque, os estudos do framing 

consideram tanto as influências pessoais (subjetividade do jornalista) quanto 

profissionais (rotinas produtivas) que incidem sobre a produção de uma notícia. São, 

portanto, esses enquadramentos que fazem com que um mesmo fato seja noticiado 

de formas diferentes em veículos distintos. 

O enquadramento é um princípio de organização dos acontecimentos e 

do envolvimento dos indivíduos para com estes. Os enquadramentos direcionam a 

nossa interpretação dos fenômenos cotidianos (GOFFMAN, 1986). Eles são 

capazes de converter em acontecimentos discerníveis aquilo que não seria 

reconhecido ou mesmo passaria despercebido caso não tivesse sido enquadrado 

(TUCHMAN, 1983). O enquadramento, portanto, trabalha com a seleção e a 

saliência de determinados acontecimentos, e, em consequência, com o 

silenciamento de outros, conforme explica Entman (1993, p. 52, grifos do autor, 

tradução nossa): 

 
Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e 
torná-los mais salientes em um texto comunicativo, de modo que se 
promova uma definição particular do problema, uma interpretação causal, 
uma valoração moral e/ou uma recomendação para o tratamento do item 
descrito

25
. 

 
Ainda segundo Entman, em um processo comunicativo – como a 

produção de notícias, por exemplo – os enquadramentos podem aparecer em pelo 

menos quatro “lugares” distintos, quais sejam o comunicador, o texto, o receptor e a 

cultura. O comunicador cria enquadramentos, consciente ou inconsciente, a partir do 

momento em que decide o que dizer, e suas decisões também são influenciadas por 

                                                             
25

 “To frame is to select some aspects of aperceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described”. 
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enquadramentos que preexistem a sua vontade e que orientam seu “sistema de 

crenças”. O texto manifesta enquadramentos através da presença ou ausência de 

palavras e expressões, do uso que se faz delas, das fontes de informação presentes 

no texto etc. Já os enquadramentos que guiam a interpretação do receptor não 

necessariamente refletem o que o texto enquadra e/ou o que o comunicador 

intenciona enquadrar. Por último, a cultura é, segundo Entman (1993), um acervo de 

enquadramentos comuns aos membros de uma sociedade, manifestos no discurso e 

no pensamento. Independentemente do lugar ocupado pelo enquadramento, sua 

função será algo como “selecionar e destacar, e usar os elementos destacados para 

construir um argumento sobre as questões e suas causa, avaliação e/ou solução” 

(ENTMAN, 1993, p. 53, tradução nossa). Nessa perspectiva, vale acrescentar a 

observação de Antunes (2009) de que os enquadramentos trabalham 

interconectados, logo, ao analisá-los, há que se ter em mente as relações existentes 

entre os diversos “níveis” ou “lugares” nos quais se dá o processo de enquadrar. 

Para Carvalho (2000 apud Antunes, 2009), à noção de enquadramento 

correspondem três abordagens gerais. A primeira coloca os enquadramentos como 

ferramentas que ajudam o indivíduo a interpretar o mundo em que vive à medida 

que organizam o entendimento dos fenômenos e experiências sociais. Já a segunda 

abordagem trata os enquadramentos como estruturas que, de certa forma, 

compõem a estrutura do discurso. Por último, a terceira concepção entende o 

enquadramento como semelhante às representações sociais no sentido de modelos 

sócio-culturais que ajudam a dar sentido ao mundo cotidiano. 

Antunes (2009) considera que as notícias são construídas pelos 

jornalistas tendo em vista a presença dos enquadramentos nas matérias e a 

contribuição deles para gerar significados e influenciar a interpretação de leitores, 

telespectadores e ouvintes para que esta coincida com a intenção do jornalista ao 

produzir sua matéria. Assim, tem-se que os efeitos dos frames são importantes 

questões para a teoria do enquadramento. O pesquisador considera os frames como 

“uma espécie de princípio interpretativo que organiza um conjunto de temas” 

(ANTUNES, 2009, p. 96), de modo que, para ele, os news frames tanto podem ser 

enquadramentos genéricos como podem trabalhar com assuntos mais específicos. 

Nos dois casos, não muda o fato de que eles determinam, em alguma medida, 

abordagens dos fatos sociais. Antunes pontua, ainda, que os enquadramentos não 
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necessariamente aparecem explícitos no texto, o que não significa que não estejam 

presentes e que não sejam ativados na interpretação. 

 

4.3 Enquadramento e doença 

 

A doença, a despeito de suas causas orgânicas, é um fenômeno 

construído socialmente. Assim, os sentidos acerca da doença e da experiência de 

estar doente passam pelas representações e pelos enquadramentos que 

circunscrevem a enfermidade. Nesse sentido, Sontag (2007) se detém nas 

metáforas tão comumente responsáveis por enquadrar negativamente a doença; e 

afirma que “é quase impossível fixar residência no reino dos doentes sem ter sido 

previamente influenciado pelas metáforas lúgubres com que esse reino foi pintado” 

(SONTAG, 2007, p. 11). 

No sentido mais básico de enquadramento, que é salientar determinados 

pontos em detrimento de outros, enquadra-se a doença em diferentes graus e 

circunstâncias da vida cotidiana. Em uma consulta médica, por exemplo, ao 

descrever os sintomas que o afetam, o paciente já está – a seu modo – 

enquadrando a enfermidade. Ao cobrir os temas de saúde, especificamente na 

cobertura de patologias, o jornalista também as enquadra, na medida em que 

seleciona fontes, aspectos e abordagens sobre o tema, a partir de critérios prévios, 

como, por exemplo, a linha editorial do veículo. O enquadramento da doença 

também pode se dar de diferentes formas em campanhas governamentais ou 

políticas públicas de saúde. E isso não significa que enquadrar seja algo ruim, mas 

entender que tudo que nos é dado a conhecer sobre a saúde e a doença é parte de 

um processo de construção social que inclui enquadramentos e representações. 

Podemos dizer que o papel, hoje, ocupado pela mídia nessa construção 

de sentidos já fora – em parte – desempenhado pela literatura. No século XIX, 

escritores descreviam a tuberculose como uma enfermidade até certo ponto indolor, 

sofisticada e capaz de beatificar a morte. Tais características, segundo Sontag 

(2007), tornaram-se a mitologia popular da doença, não correspondendo 

necessariamente à realidade; muitos tuberculosos morreram sentindo dores e nem 

todos tossiam. 

Ficou no passado a estetização da morte por tuberculose, assim como a 

“glamourização” da própria doença. Já em relação ao câncer, a morte ainda é um 
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pensamento recorrente, a despeito de todos os avanços no tratamento. George 

Groddeck, em 1923, escrevera em O livro dIsso que apenas uma teoria a respeito 

do câncer sobrevivia à passagem do tempo, que era a ideia de essa enfermidade 

conduzir à morte. A força dessa mitologia persiste. 

Na Grécia Antiga, a doença podia ser considerada resultante de castigos 

sobrenaturais, de possessões por espíritos malignos ou mesmo de causas naturais. 

Ou seja, a enfermidade acometia o indivíduo por merecimento ou por fatalidade. 

Entretanto, a ideia de doença como uma punição é reforçada com o advento do 

cristianismo, da moral e da culpa cristãs, bem como da noção de que o sofrimento é 

parte do caminho para a salvação; “aos poucos se desenvolveu um elo mais íntimo 

entre a doença e a ‘vítima’. A noção da doença como punição gerou a ideia de que a 

doença podia ser um castigo especialmente adequado e justo” (SONTAG, 2007, p.  

42). 

Até o século XIX vigia o pensamento de que as doenças condizem com o 

caráter dos pacientes. Era como se houvesse uma correspondência entre 

determinadas patologias e alguns tipos de caráter, de modo que era aceitável 

acreditar que a personalidades mais liberadas sexualmente, por exemplo, 

condissesse a sífilis. Tal pensamento foi substituído pela ideia de que a doença 

expressa o caráter, sendo, portanto, produzida pela vontade, isto é, o paciente se 

encontra enfermo porque assim o deseja. O filósofo Arthur Shopenhauer 

considerava a existência da vontade doente e da vontade sadia, de modo que a 

saúde seria a expressão de que a vontade saudável conseguira vencer as forças 

rebeldes que adoeciam o corpo (SONTAG, 2007). 

No final da década de 1980, Sontag (2007) escreveu sobre as metáforas 

referentes à AIDS, logo, sobre a forma como essa doença era enquadrada naquele 

momento histórico de epidemia e pouco conhecimento a seu respeito. Para ela, 

conviver passivamente com as previsões mais negativas e pessimistas a respeito da 

AIDS constituía uma violência à humanidade. Contudo, era positivo que uma 

doença, à época, tão temida e letal viesse a ser vista com algo comum. “Até mesmo 

a doença mais carregada de significado pode vir a tornar-se apenas uma doença” 

(SONTAG, 2007, p. 150). Segundo a autora, muita coisa em nível individual e 

coletivo, desde a forma como o paciente vivencia a experiência de estar doente até 

as políticas públicas de saúde e a forma como a sociedade enxerga a doença e o 

doente, estão ligados ao que ela chama de propriedade retórica da doença. Assim, 
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entendemos que “para afastar as metáforas, não basta abster-se delas. É 

necessário desmascará-las, criticá-las, atacá-las, desgastá-las” (SONTAG, 2007, p. 

150). É preciso pensar e olhar a enfermidade a partir de pontos de vista diversos, 

dar voz ao paciente no sentido de construir ideias mais humanas e reais sobre as 

doenças. 

A mídia sempre se interessou por divulgar as questões de saúde e 

doença, o que se modifica são as doenças sobre as quais recaem os holofotes e a 

ideia mesma do que é considerado ser saudável; modificam-se ainda os sentidos 

criados a partir da divulgação midiática de novas descobertas ou informações mais 

gerais sobre as enfermidades. Ferraz e Lerner (2012) ressaltam as epidemias como 

eventos únicos que marcam as sociedades, como calamidades públicas que são, 

por isso, fortemente explorados pela mídia. Dessa forma, a mídia não apenas 

constrói sentidos sobre a doença, mas também produz uma memória sobre ela, uma 

memória que é social e pública. 

Sobre a construção midiática da doença, Ferraz e Lerner (2012) 

entendem que o processo de enquadramento cria significados sobre a enfermidade 

à medida que interpreta os fatos noticiados pela mídia que tenham relação com a 

doença. Também entendem que esses enquadramentos não circunscrevem apenas 

as concepções biomédicas, mas articulam campos do saber diversos, construindo 

uma noção de doença que é também social e cultural, que é mais que um fenômeno 

meramente orgânico.  

Partindo desses pressupostos, os pesquisadores analisaram matérias 

publicadas na revista Veja nos anos de 1968 e 1988, tomando como referência para 

a análise a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição de 

1988, fato que modificou “a lógica baseada exclusivamente na cura de agravos à 

saúde (a doença em si) para uma nova noção centrada na prevenção dos agravos e 

na promoção da saúde e relacionada com a qualidade de vida de uma população” 

(FERRAZ; LERNER, 2012).  

Vale ressaltar que a criação do SUS modificou completamente a noção de 

saúde pública no Brasil. Antes, a assistência à saúde era restrita e centralizada. 

Vinculada ao antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, 

o Inamps, somente tinha acesso a ela os trabalhadores que contribuíam com a 

previdência social. Aos que não correspondessem a esses critérios restava custear 

a saúde com recursos próprios ou ficar à margem dela. O SUS propôs mudar esse 
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quadro oferecendo um novo modelo de saúde pública acessível a todo e qualquer 

cidadão, com uma estrutura de atendimento democrática e descentralizada. Além 

disso, o conceito de saúde tornou-se mais amplo, compreendendo a qualidade de 

vida numa perspectiva macro, e não apenas a ausência de doença. 

Partindo dessas transformações no contexto da saúde, Ferraz e Lerner 

(2012) mostraram, em sua análise, como a doença foi enfocada pela revista Veja 

antes e depois do SUS. Dentre as informações levantadas pela pesquisa, em 1968 

(antes do SUS) o número de matérias específicas sobre doença era maior, 

sobretudo doenças infecciosas transmissíveis, àquela época ainda responsáveis por 

muitas mortes. Essa visão mais restrita da saúde também se evidencia na 

observação dos pesquisadores de que, em 1968, o termo “medicina” constou da 

classificação de todas as matérias sobre doença. Já em 1988 (ano da criação do 

SUS), o termo “medicina” passou a dividir espaço com “saúde”, “comportamento” e 

“AIDS”, “criando uma nova subagenda sobre doença dentro da agenda cotidiana 

definida pelo veículo e ampliando, assim, o esquema de classificação dos 

acontecimentos” (FERRAZ; LERNER, 2012). Outra mudança observada pelos 

pesquisadores refere-se à saúde pública; o tema foi mais enfocado nas matérias 

publicadas em 1988, com críticas ao sistema e ao “descaso do governo”, 

enquadramento que, observa-se, guarda semelhanças com a atualidade.  

Ainda que não tenham analisado um corpus tão extenso que lhes 

permitisse fazer inferências mais incisivas, Ferraz e Lerner conseguem nos dar a 

compreender como a mídia constrói significados da doença a partir das 

interpretações e enquadramentos que faz do fenômeno da enfermidade e dos 

acontecimentos que o cercam. 

Sobre o poder do enquadramento e como ele opera na seleção e 

destaque de aspectos da realidade, Entman (1993) menciona um conhecido 

experimento de Kahneman e Tversky (1984) baseado em uma situação hipotética. A 

hipótese é de que os Estados Unidos estariam prestes a presenciarem um surto de 

uma rara doença asiática que mataria 600 pessoas. Nessas circunstâncias, dois 

programas alternativos de combate à doença foram propostos, ambos com 

consequências. O programa A, se adotado, salvaria 200 pessoas; enquanto o 

programa B ofereceria um terço de probabilidade de que 600 pessoas fossem 

salvas, contra dois terços de que ninguém se salvasse. A pergunta da pesquisa era: 
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Qual dos dois programas você escolheria? O resultado foi que 72% dos pesquisados 

escolheram o programa A, e 28% escolheram o programa B. 

Na segunda parte do experimento, foram oferecidas opções de 

programas com as mesmas características dos anteriores, mas o enquadramento foi 

modificado; ao invés de centrar o foco nas vidas salvas, o destaque foi dado às 

mortes. “Se o programa C for adotado, 400 pessoas morrerão. Se o programa D for 

adotado,  há um terço de probabilidade de que ninguém morra e dois terços de 

probabilidade de que 600 pessoas morram” (KAHNEMAN; TVERSKY, 1984, p. 343 

apud ENTMAN, 1993, p. 53). O programa C foi escolhido por 22% dos pesquisados, 

ainda que fosse idêntico ao programa A, escolhido por 72%. Já o programa D foi 

selecionado por 78% dos entrevistados, mesmo sendo igual ao programa B que 

recebeu 28% dos votos. 

Entman ressalta que essa experiência mostra como o enquadramento 

determina o que boa parte das pessoas entende sobre as coisas, como as avaliam e 

que atitudes tomam em relação a elas, de modo que são consideráveis os efeitos do 

enquadramento sobre as audiências, ainda que ele não atinja a todos da mesma 

forma. Concordamos com o autor e podemos até acrescentar que o experimento de 

Kahneman e Tversky mostra a importância do enquadramento nas questões de 

saúde e doença, sobretudo tendo em mente o quanto tais questões afetam a vida 

dos indivíduos por ser a experiência da doença algo tão individual. 

Entman traz ainda outro exemplo de como a presença ou ausência de 

enquadramentos produz efeitos na opinião pública, influenciando as questões de 

saúde. Ele menciona Sniderman, Brody e Tetlock (1991) os quais afirmam que o 

enquadramento prepara valores e que, sendo assim, a maioria das pessoas irá 

defender os direitos civis das pessoas com AIDS se a doença for enquadrada 

reforçando a questão das liberdades e direitos individuais, assim como apoiaria o 

teste obrigatório de HIV caso o enfoque recaísse sobre as questões de saúde 

pública. 
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5 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

5.1 Representações sociais: do conceito à teoria 

 

Ainda que não tenhamos consciência da presença das representações 

sociais em nosso cotidiano, elas se apresentam nas mais diversas instâncias da 

vida, desde os meios de comunicação até as conversas informais nos pequenos 

círculos sociais. Moscovici (1995) afirma que as conversações são fenômenos 

sociais que nos permitem identificar de forma real as representações sociais e 

trabalhar sobre elas, pois é dentro destas que os saberes populares e o senso 

comum são elaborados. Isso não significa que somente tais saberes e o senso 

comum expressem as representações sociais, “estas podem ser encontradas, sob 

outras formas, nas ciências, nas religiões, nas ideologias e em outras 

circunstâncias” (MOSCOVICI, 1995, p. 10), tal como o jornalismo que cria, recria, 

refuta e cristaliza representações. 

Pedrinho Guareschi e Sandra Jovchelovitch (1995, p. 20) defendem as 

novas possibilidades que a teoria das representações sociais apresenta. Segundo 

eles, um dos méritos dessa teoria é centrar seu olhar na relação entre o sujeito e o 

objeto-mundo, ao invés de concentrar-se em um sujeito ou em um objeto “puros”. 

Assim, nessa relação, o sujeito constrói o mundo e a si próprio. 

 
O modo mesmo de sua produção se encontra nas instituições, nas ruas, 
nos meios de comunicação de massa, nos canais informais de comunicação 
social, nos movimentos sociais, nos atos de resistência e em uma série 
infindável de lugares sociais. É quando as pessoas se encontram para falar, 
argumentar, discutir o cotidiano, ou quando elas estão expostas às 
instituições, aos meios de comunicação, aos mitos e à herança histórico-
cultural de suas sociedades, que as representações sociais são formadas. 
(GUARESCHI; JOVCHELOVITCH, 1995, p. 20, grifo nosso). 

 
Os autores também defendem que a noção de representações sociais 

compreende três dimensões: cognitiva, afetiva e social. Cognitiva porque as 

representações sociais e a teoria que as explica tratam de um processo de 

construção de saberes sociais, logo, envolvem cognição, aprendizagem. Afetiva 

porque o processo de conferir significados e sentido ao mundo demanda não 

apenas conhecimento, mas afetos. E social porque tanto a cognição quanto os 

afetos presentes nas representações encontram bases na realidade social, na 

família, nas instituições sociais, nos meios de comunicação e outros meios. 
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O surgimento da teoria das representações sociais se deu a cargo de um 

desejo de Moscovici de superar a visão positivista nas ciências sociais, de criar uma 

teoria que fosse dinâmica e explicativa e que desse conta de explicar uma dimensão 

mais ampla da realidade, sobretudo uma dimensão histórico-crítica, o que os 

conceitos até então onipresentes na psicologia social não davam conta. Propunha-

se “uma realidade que compreendesse as dimensões físicas, sociais e culturais. E o 

conceito deveria abranger a dimensão cultural e cognitiva; a dimensão dos meios de 

comunicação e das mentes das pessoas; a dimensão objetiva e subjetiva” 

(GUARESCHI, 1995, p. 193). 

Portanto, Moscovici não queria apenas propor um novo campo de estudo, 

mas propor – a partir do fenômeno das representações - um novo olhar sobre os 

conceitos e as práticas até então vigentes na Psicologia Social. Robert Farr, quem 

mais divulgou, em língua inglesa, a nova perspectiva psicossociológica proposta por 

Moscovici, assim a considerou: “Como uma forma explicitamente social de psicologia 

social ela constitui uma importante crítica da natureza individual de muita da, assim 

chamada, psicologia social na América do Norte e Grã-Bretanha” (FARR, 1987, p. 

364 apud SÁ, 2004, p. 20). Em outras palavras, apesar de estar sob o signo do 

social, a tradição norte-americana de psicologia social estava centrada no indivíduo 

e não se mostrava capaz de dar conta das relações mais informais do coletivo, da 

sociedade, coisa que a perspectiva do psicólogo social francês pretendeu dar conta. 

Por entender que era preciso pensar a psicologia social mais voltada para 

o coletivo, é que Moscovici se inspirou em Durkheim e seu conceito de 

representações coletivas. Com esse conceito, o sociólogo buscava dar conta de 

fenômenos tais como a religião, os mitos e a ciência; e foi a partir dele que Durkheim 

estudou a religião de povos ditos primitivos. Suas conclusões, acreditava, poderiam 

também ser aplicadas na análise de religiões mais elaboradas. As representações 

coletivas, segundo Durkheim (1912, 1978, p. 216), são o “produto de uma imensa 

cooperação que se estende não apenas no espaço, mas no tempo; para fazê-las, 

uma multidão de espíritos diversos associaram, misturaram, combinaram suas ideias 

e sentimentos; longas séries de gerações acumularam aqui sua experiência e 

saber”. 

Da própria definição que o autor dá para as suas representações, pode-se 

concluir que elas abarcavam a simplicidade da sociedade da qual emergiram, uma 

formação social menos fluida, na qual tanto a religião quanto outras instituições 



57 
 

sociais eram mais resistentes à mudança, mas não dariam conta de representar os 

fenômenos das sociedades contemporâneas. Por esse motivo, Moscovici manteve a 

ideia de representações, mas substituiu o “coletivo” por “social”. Sobre isso, o autor 

demarca as diferenças entre os fenômenos estudados por Durkheim e as 

representações que lhe interessam e que ele coloca no centro das preocupações da 

psicologia social: 

 
As representações sociais que me interessam não são nem as das 
sociedades primitivas, nem as suas sobreviventes, no subsolo de nossa 
cultura, dos tempos pré-históricos. Elas são as de nossa sociedade atual, 
de nosso solo político, científico, humano, que nem sempre têm tempo 
suficiente para se sedimentar completamente para se tornarem tradições 
imutáveis. E sua importância continua a crescer, em proporção direta com a 
heterogeneidade e flutuação dos sistemas unificadores – as ciências, 
religiões e ideologias oficiais – e com as mudanças que elas devem sofrer 
para penetrar a vida cotidiana e se tornar parte da realidade comum. 
(MOSCOVICI, 2003, p. 48). 

 
Guareschi (1995) argumenta que Sperber (1985) é quem melhor expõe as 

diferenças sutis entre representações coletivas e sociais utilizando para isso uma 

analogia com a medicina que lhe permite responder à questão: Por que algumas 

representações são mais contagiosas que outras? Esclarecendo porque algumas 

representações encontram, em determinadas sociedades, terreno mais fértil que lhe 

possibilite maior capilaridade, o autor “mostra que representações duradouras, 

amplamente distribuídas, são aquilo a que nós primeiramente nos referimos quando 

falamos em cultura” (1995, p. 196-197). 

Segundo Sperber, há representações transmitidas de forma lenta e 

através de gerações, por isso mais perenes: são as tradições. Tais representações, 

de acordo com a analogia com a medicina, corresponderiam à endemia26. Já as 

representações que se espalham mais rapidamente por toda a população e que 

possuem tempo de vida mais curto, característica das sociedades modernas, são 

comparáveis à epidemia. Tomando essa analogia para diferenciar representações 

coletivas e sociais, a ideia de endemia seria correspondente ao conceito de 

Durkheim, e à de epidemia ao de Moscovici. 

Minayo (1995), ao explicar o conceito de representações sociais a partir 

de autores da sociologia clássica, também se detém em Durkheim, contudo, ao 

                                                             
26

 Caracteriza-se endemia quando uma doença se manifesta apenas em um espaço limitado, na 
chamada “faixa endêmica”; sua manifestação nesse local pode durar bastante, mas não se 
espalha para outras regiões. A epidemia, por sua vez, se caracteriza por doenças infecciosas, 
também podendo ser de duração contínua, porém com capacidade para se espalhar rapidamente. 



58 
 

contrário de Guareschi, não se preocupa em marcar diferenças entre o conceito de 

Moscovici e o de representações coletivas, que o originou. A autora, inclusive, utiliza 

ambos os conceitos com o mesmo sentido de “categorias de pensamento através 

das quais determinada sociedade elabora e expressa sua realidade” (MINAYO, 

1995, p. 90). 

Para Durkheim, essas categorias não são dadas a priori, ou seja, são 

construídas; não são universais e conservam a marca da realidade social onde 

nascem. Ademais, há representações capazes de exercer um tipo de coerção, 

levando os indivíduos a agir em determinado sentido, como a religião e a moral. 

Para ele, as representações “constituem objeto de estudo tanto quanto as estruturas 

e as instituições: são todas elas maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao 

indivíduo e dotadas de um poder coercitivo em virtude do qual se lhes impõe” 

(DURKHEIM, 1978, p. 88 apud GUARESCHI, 1995, p. 91). 

Com esse pensamento, Durkheim antecipa o que Moscovici classificou 

em seguida como duas importantes funções das representações sociais: elas 

convencionalizam objetos, pessoas e fenômenos, e são prescritivas. Antes disso, 

porém, o autor, explicando o funcionamento das representações, nos lembra de que 

cada um de nós, individual ou coletivamente, está cercado de palavras, ideias e 

imagens, percebidos o tempo todo por todos os nossos sentidos, num movimento do 

qual não nos damos conta, da mesma forma que as ondas eletromagnéticas 

circulam no ar sem que as vejamos. Entretanto, essa metáfora ainda não é a mais 

adequada, pois entre tais ondas e as representações há uma diferença crucial: 

enquanto aquelas tem sua existência totalmente ignorada pelos indivíduos, estas 

esbarram em alguma autonomia das pessoas, o que determina variações na 

decodificação de cada um. 

Quando se diz que elas convencionalizam sejam objetos, pessoas ou 

acontecimentos significa que elas situam cada um destes elementos em categorias 

determinadas e previamente existentes, e, assim, vão lhes dando formas definitivas, 

transformando-lhes em modelos compartilhados pelas sociedades. “Assim, nós 

passamos a afirmar que a terra é redonda, associamos comunismo com a cor 

vermelha, inflação com o decréscimo do valor do dinheiro” (MOSCOVICI, 2003, p. 

34). E mesmo quando uma pessoa ou objeto não se encaixa exatamente no modelo 

que lhe fora designado, Moscovici afirma que, sob pena de não serem 

compreendidos ou decodificados, eles terminam por adequar-se às categorias. 
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São essas convenções que nos permitem conhecer o que representa o 

quê, como, por exemplo, a cor vermelha representando o comunismo, ou 

determinado sintoma representando alguma doença específica. Além disso, elas nos 

orientam no sentido de sabermos quando devemos interpretar uma mensagem 

como referente a outra, ou quando ela não tem relação de significação com outras 

mensagens. Essa relação, quando existe, depende do que Moscovici (2003) chama 

de convenções preliminares, algo como o que Schutz (2003) classifica como acervo 

de conhecimento à mão, ou seja, um conjunto de conhecimentos baseados nas 

experiências prévias e individuais de cada um e nas tipificações.  

São as convenções que nos permitem distinguir uma doença como a 

depressão de outra patologia mental, o transtorno bipolar. Os pacientes acometidos 

pelas duas doenças manifestam o sintoma da tristeza profunda, denominado 

depressão. Entretanto, naqueles que sofrem de transtorno bipolar o sintoma da 

depressão caracteriza apenas uma fase: a fase depressiva, que se alterna com 

outra fase, a de euforia. Podemos diferenciar os dois transtornos, pois as 

convenções preliminares estabelecidas pela medicina colocam a necessidade 

desses sintomas para caracterizar cada patologia. Além disso, não é qualquer 

tristeza ou qualquer euforia que configura uma ou outra doença. Assim como, no 

exemplo de Moscovici, um braço levantado pode significar saudar um amigo, 

chamar a atenção de alguém ou mostrar impaciência, demonstrar tristeza pode 

significar que a pessoa está apenas passando por um momento ruim, assim como 

pode ser sintoma de uma enfermidade. Esses exemplos ilustram como as 

representações influenciam no nosso entendimento acerca das pessoas, objetos e 

fenômenos. Moscovici (2003, p. 35) explica o alcance dessa influência: 

 
Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que 
lhe são impostos por suas representações, linguagem ou cultura. Nós 
pensamos através de uma linguagem; nós organizamos nosso pensamento, 
de acordo com um sistema que está condicionado, tanto por nossas 
representações, como por nossa cultura. Nós vemos apenas o que as 
convenções subjacentes nos permitem ver e nós permanecemos 
inconscientes dessas convenções. 

 

Apesar de não termos consciência das representações que nos rodeiam, 

podemos, segundo Moscovici, nos tornar – mediante algum esforço - conscientes 

das convenções da realidade, ainda que não possamos nos libertar totalmente delas 

e de todos os preconceitos. 
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Uma segunda função das representações é serem prescritivas, ou seja, 

elas receitam, determinam o que deve ser pensado, como uma força imposta sobre 

as pessoas expostas a elas. “Essa força é uma combinação de uma estrutura que 

está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição que 

decreta o que deve ser pensado” (MOSCOVICI, 2003, p. 36). Assim, o autor afirma 

que quer tenhamos ou não conhecimento da psicanálise, continuaremos sujeitos à 

sua estrutura nos gestos da mãe ou na conversa com os colegas; 

independentemente de nossa vontade, haverá uma explicação psicanalítica que nos 

levará à primeira infância e aos desejos sexuais. Ele toma, portanto, a psicanálise 

como uma representação. 

Podemos dizer que as representações são entidades sociais e que elas 

mudam de acordo com o curso da vida. Desse modo, as representações não 

cessam, elas apenas se modificam, se esvaem para ressurgirem em novas vitrines. 

Para ilustrar como as representações reemergem sob novas aparências, Moscovici 

(2003) menciona que, em 1978, a American Psychiatric Association anunciara a 

intenção de substituir os termos neurótico e neurose por desordens específicas. 

Sobre isso, ele apresenta os argumentos de um jornalista, publicados em um artigo 

intitulado Goodbye Neurosis, do jornal International Herald Tribune, edição de 11 de 

setembro de 1978. O jornalista argumentava que se a medicina não mais aceitasse 

o uso dos termos, restaria ao público leigo apenas fazer o mesmo; e que esta não 

seria apenas uma mudança de nomenclatura, mas de significados. Com a mudança 

das palavras, mudariam também as representações acerca da doença e do doente. 

Segundo ele, “neurótico” e “neurose” conferiam mais condescendência da sociedade 

para com os doentes, como se houvesse maior compreensão de todos com atitudes 

e comportamentos sobre os quais a pessoa neurótica não teria total controle. Já com 

a substituição dos termos “neurose” e “neurótico” por “desordem mental” e 

“mentalmente perturbado”, respectivamente, essa generosidade daria lugar a uma 

cobrança para que aqueles que se mostrassem desajustados viessem a se encaixar 

em padrões socialmente aceitos. 

 
Se a palavra “neurose” desaparecesse e fosse substituída pela palavra 
“desordem”, tal acontecimento teria consequências muito além de seu mero 
significado em uma sentença, ou na psiquiatria. São nossas inter-relações e 
nosso pensamento coletivo que estão implicados nisso e transformados. 
(MOSCOVICI, 2003, p. 39). 
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É interessante considerar esse exemplo de Moscovici, pois no que se 

refere a representações da saúde, a doença mental – em específico – passa por 

ressignificações representativas consideráveis. No século XV – por exemplo, a 

desordem mental padrão era a loucura, e loucos27 eram considerados não apenas 

aqueles que apresentavam sintomas delirantes, mas também bêbados, indigentes e 

outras classes de indivíduos considerados incômodos pela sociedade da época. Na 

atualidade, entretanto, trabalha-se com um amplo espectro de transtornos mentais, e 

não se representa mais o indivíduo que padece de uma dessas doenças como um 

incapaz que deva ser isolado da sociedade. Pelo contrário, as atuais políticas de 

saúde mental trabalham no sentido de (re)socializar esse indivíduo, (re)inseri-lo no 

contexto social, ainda que respeitando suas possíveis limitações. 

Celso Sá (2004) ressalta que as representações sociais compreendem o 

conhecimento mobilizado pelas pessoas comuns, em suas vidas cotidianas, na 

comunicação informal, com o objetivo de significar os objetos e acontecimentos 

sociais. Para exemplificar a quantidade e diversidade de assuntos sobre os quais 

criamos representações, o autor elenca uma série de temas que vão desde as 

desigualdades sociais e educacionais até as questões ecológicas, passando pela 

saúde e a doença. As doenças de maior impacto social e econômico, a doença 

mental, o câncer, a AIDS, os transplantes de órgãos e os avanços da medicina 

tradicional são alguns assuntos que prendem a atenção e despertam a curiosidade 

das pessoas, levando-as a buscar significados para os mesmos. Nesse sentido, os 

indivíduos combinam e/ou articulam “diferentes questões ou objetos, segundo uma 

lógica própria, em uma estrutura globalizante de implicações, para a qual contribuem 

informações e julgamentos valorativos colhidos nas mais variadas fontes e 

experiências pessoais e grupais” (SÁ, 2004, p. 26). Entre essas fontes, sem dúvida, 

se encontra a mídia, o jornalismo. 

Interessado em saber que lugar, dentro das sociedades, ocupam as 

representações sociais, Moscovici (2003) considera que existem dois universos de 

pensamento: os reificados e os consensuais. É nesses últimos que circulam as 

representações, produzidas nas relações intersubjetivas cotidianas. Já naqueles, os 

universos reificados, são tanto produzidas quanto circulam as ciências e o 

                                                             
27

 No século XV, destacava-se a Nau dos Loucos, barcos que serviam como prisões para os 
considerados insanos. As cidades medievais pagavam aos marinheiros destes barcos para isolar 
essas pessoas do convívio social (FOUCAULT, 1978). 
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conhecimento erudito, oriundos de processos especializados e de rigorosa 

metodologia. Assim, nesses universos, a sociedade não representa um acumulado 

de indivíduos iguais, mas sim um sistema onde cada um ocupa papeis distintos, com 

funções e atribuições específicas. “Há um comportamento próprio para cada 

circunstância, um estilo adequado para fazer afirmações em cada ocasião, e, claro, 

informações adequadas para determinados contextos”, compreende Sá (2004, p. 29) 

acerca do pensamento do psicólogo francês. Já nos universos consensuais, local 

onde emergem as representações – o conhecimento do senso comum – os 

indivíduos estão livres para manifestar o pensamento, independentemente de 

qualificação técnica para tal, afinal, como Sá (2004) comenta, quem nunca ouviu 

alguém dizer, em uma discussão: “Eu tenho uma teoria sobre isso”? 

É interessante ressaltar que as representações são criadas nos universos 

consensuais, mas a matéria-prima que permite a sua criação é retirada dos 

universos reificados, do mundo objetivamente circunscrito. E esse processo de 

transformação é realizado pelos divulgadores científicos, entre os quais se 

encontram os jornalistas. É desse modo, portanto, que é possível a um repórter 

apropriar-se do conhecimento técnico da medicina e criar representações sociais 

que apresentará ao público; é dessa forma que um transtorno mental como a 

depressão, por exemplo, emerge de um catálogo de doenças médicas ou de um 

diagnóstico em prontuário, para ser significado em uma representação 

compreensível ao público leigo. 

Às representações cabe a missão primeira de tornar familiar o não 

familiar. Assim, temos a partir das ideias de Moscovici que a razão de as pessoas 

construírem representações é dar sentido ao mundo ao passo que tornam usuais 

coisas, fatos e pessoas estranhas. Transformamos a ciência não usual, traduzimos o 

saber não familiar transpondo-o para o universo consensual do dia a dia. E isso se 

dá a partir de dois mecanismos básicos: ancoragem e objetivação. Ancoragem é o 

processo que converte o estranho em algo familiar, através de comparação com 

algo já conhecido. Objetivar é tornar um conceito real, dando-lhe uma imagem. 

Assim, basta “comparar Deus com um pai e o que era invisível, instantaneamente se 

torna visível em nossas mentes, como uma pessoa a quem nós podemos responder 

como tal” (MOSCOVICI, 2003, p. 72). 

Nem todas as coisas representadas podem ser objetivadas. E embora 

Moscovici coloque o duplo processo de ancoragem e objetivação como geradores 
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de representações sociais, não há uma rígida obrigatoriedade de objetivação na 

gênese das representações. A ancoragem, por outro lado, é um mecanismo de mais 

fácil identificação, pois se trata de classificar e denominar de modo conhecido ao 

público uma ideia que não lhe seja habitual. Diz Moscovici (2003) que as coisas que 

não são ancoradas são, além de estranhas, possivelmente ameaçadoras e podem 

até mesmo ser consideradas inexistentes. Nesse sentido é que estudar as 

representações da doença – e da doença mental, em específico – mostra-se uma 

tarefa tão relevante. 

Considerando o processo de criação de uma representação como a 

articulação dos mecanismos de ancoragem e objetivação, temos que cada 

representação abriga em si uma propriedade figurativa e outra de sentido, ou seja, 

uma qualidade icônica e uma significação para aquilo que está sendo representado 

a fim de que sirva para tornar familiar algo que não o seja, conferindo sentido ao 

objeto. Assim, Moscovici (2012, p. 60) explica a constituição das representações: 

 
No real, a estrutura de cada representação nos aparece desdobrada; ela 
tem duas faces tão pouco dissociáveis quanto a frente e o verso de uma 
folha de papel: a face figurativa e a face simbólica. Escrevemos que:  

 
Representação      figura  
               significação 
 

entendendo com isso que a representação transmite a qualquer figura um 
sentido e a qualquer sentido, uma figura. 

 
Além de transmitir sentidos e figuras, as representações, segundo 

Guareschi (1995), também fazem circular ideologias; o autor parte do princípio de 

que existe uma ideologia agindo para manipular cada representação. Para ele, a 

ideologia está fortemente relacionada às representações e menciona o trabalho de 

Hélène Joffe sobre as representações sociais transculturais da AIDS, mostrando 

como estas estão baseadas em ideologias dominantes, como o individualismo e o 

colonialismo, por exemplo. Guareschi defende que o conceito de ideologia, apesar 

de todas as críticas que se faz a ele, ainda é necessário para pensar as dimensões 

éticas e valorativas nos processos de emancipação das populações subjulgadas. 

Por entender que a ética e a atribuição de valores estão também presentes no 

processo de construção de representações sociais é que o autor considera que 

“perder a dimensão de não neutralidade dos processos e representações é 

empobrecer e mistificar tanto a uns, como a outras” (GUARESCHI, 1995, p. 200). 
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5.2 Representações sociais e jornalismo 

 

Entendemos que as representações contribuem para construir 

socialmente a realidade. A partir desse entendimento recorremos a Vizeu (2006) que 

busca aproximar a teoria das representações sociais dos estudos da notícia 

compreendendo que as práticas diárias dos jornalistas colaboram na construção de 

representações cotidianas, tais como as da política, cultura e economia. O 

pesquisador coloca a centralidade do jornalismo no estudo das representações, 

considerando “que o campo midiático, em particular o de jornalismo televisivo, ocupa 

um lugar central para buscarmos pistas de como o mundo é representado” (VIZEU, 

2006, p. 33). Vivenciada e interpretada por homens e mulheres, ordinariamente, a 

vida cotidiana só passa a fazer sentido quando forma um mundo coerente. E o 

jornalismo é capaz de conferir coerência e sentido ao mundo. 

Considerando as particularidades das representações sociais, aproximá-

las do jornalismo, acredita Vizeu, possibilita compreender como o campo jornalístico 

pode contribuir diariamente para a construção do real, bem como construir 

representações da sociedade. Compartilhamos dessa ideia, entendendo 

representações não como modelos “falsos”, opostos ao real, mas como parte 

constituinte do real socialmente construído. 

As representações ocupam, pois, papel de destaque na configuração do 

discurso midiático, elas estão “nas mentes e na mídia”, como diz a expressão de 

Moscovici destacada por Guareschi (2000), que, por sua vez, enfatiza o caráter 

fundamental dessas representações - pulverizadas pelos meios de comunicação - 

na tomada de decisões dos indivíduos; enquanto saberes populares, funcionam 

como elementos que legitimam e impulsionam ações. 

O autor pontua que, se as pessoas agem movidas por representações, 

faz-se necessário problematizar o processo de representar, de tornar vivo esse 

conjunto de significados criados e compartilhados socialmente que são as 

representações. Ele afirma que os objetos, no movimento de representação, não são 

construídos de uma única maneira, pois “cada um de nós, no processo de 

representar, acrescenta facetas particulares, específicas de cada autor” 

(GUARESCHI, 2000, p. 74-75).  

Os atores sociais, autores de representações, não apenas lhes conferem 

particularidades, como também as criam sobre uma tela previamente rabiscada. O 
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tempo e o espaço históricos exercem forte influência sobre esses agentes. Podemos 

dizer, no contexto do jornalismo, que as representações sociais construídas pelos 

jornalistas expressam e sustentam desde a linha editorial até as condições 

mercadológicas de produção da notícia. Também por esse motivo se apresentam de 

formas diversas, podendo uma mesma informação ser representada de tantos 

modos distintos. Representações, portanto, não são uniformes, nem homogêneas, 

como afirma Moscovici (1988, p. 219 apud Guareschi, 2000, p. 77): 

 
Parece uma aberração... considerar representações como homogêneas e 
partilhadas como tais por toda uma sociedade. O que quisemos enfatizar ao 
abandonarmos a palavra “coletivo” foi essa pluralidade de representações e 
sua diversidade dentro de um grupo. 

 
Em se tratando de representações sociais e mídia, vale ressaltar os 

estudos de Pedrinho Guareschi sobre as estratégias empregadas por 

comunicadores de rádios e TVs gaúchas, na década de 1990, na construção de 

representações de partidos políticos, grupos e movimentos sociais. Ele se detém 

sobre as análises do Movimento dos Sem Terra (MST) e do Partido dos 

Trabalhadores (PT) representados nos programas de Rogério Mendelski e, mais 

precisamente, através dos seus comentários. Além de tais temas favorecerem o 

estudo das representações e da ideologia, correlacionados e simultaneamente, o 

autor frisa que as estratégias utilizadas pelo comunicador, sejam elas conscientes 

ou não, e as ideias nas quais ele ancora tais temas de estudo servem para bem 

exemplificar como representações podem e são criadas e legitimadas pela mídia. 

Guareschi ainda pontua que esses estudos permitem identificar facilmente as várias 

dimensões de uma representação, quais sejam sua materialidade, o que é visível no 

discurso; e suas raízes, ideias e imagens mais profundas nas quais se apoiam a 

representação. 

Em ambas as pesquisas, reitera-se a importância da teoria das 

Representações Sociais na compreensão de como funcionam e se organizam as 

sociedades, com ênfase no diferencial da teoria, que é considerar as dimensões 

afetivas e emocionais. Não raro, as pessoas se guiam até mais por razões místicas, 

religiosas e afetivas do que por informações racionais. É o que buscam demonstrar 

os autores ao dizerem que “se os Sem Terra forem ligados ao ‘Comunismo 

Internacional’, ao Maoismo, ao ódio, à guerra, à baderna etc. dificilmente uma 
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pessoa ‘de bem’, a grande maioria da população, poderá aceitá-los” (GUARESCHI; 

MAYA; POSSAMAI, 2000, p. 202). 

Nesse sentido, também nos chama atenção que dentro do mapa 

representacional do PT segundo Mendelski (GUARESCHI; MAYA, 2000), entre as 

categorias criadas pelos autores, esteja a dimensão psicológica referida à doença 

mental. Eles afirmam que o recurso à questão da saúde mental tem grande 

importância na constituição de uma representação. Nesse caso, em específico, o 

comentarista Rogério Mendelski fundamenta-se na psiquiatria ao dizer que o PT tem 

dupla personalidade, uma clara referência ao transtorno bipolar. Essa observação de 

Guareschi e Maya (2000) quanto à ancoragem de representações na doença mental 

retoma a característica das representações de não se basearem apenas no racional, 

pois “elas se constituem também a partir do simbólico, do mítico, do que é tido pela 

população como saudável e normal” (p. 187). 

  

5.3 Representações sociais e doença 
 

A experiência da doença vai muito além da manifestação de sintomas que 

caracterizam um determinado quadro clínico. Estar doente implica em conviver com 

todas as representações engendradas em torno da doença, seja pelos profissionais 

de saúde, pela mídia ou pela sociedade em geral. Sontag (2007), em seus estudos 

clássicos sobre as metáforas da doença e da AIDS, em específico, não menciona 

diretamente o termo representações sociais, mas acreditamos que tais metáforas 

podem ser consideradas espécies de representações, uma vez que servem ao 

propósito primeiro de tornar familiar algo que nos seja estranho, tal como Moscovici 

estabelece em sua teoria. Com isso, não dizemos que as metáforas são sempre 

positivas, “corretas” e esclarecedoras das patologias; o que dizemos é que Sontag 

mostra, através do panorama que desenha, como o olhar das sociedades sobre as 

doenças está ligado às metáforas que as explicam, ou seja, às representações. 

Desse modo, modificando a forma de representar a doença, modifica-se como as 

pessoas a veem e, consequentemente, a experiência do doente para com 

determinada enfermidade. 

No final da década de 1970, o câncer, à época considerado uma doença 

misteriosa, revestia-se do mesmo assombro que circundara a tuberculose no século 

XIX, sendo até mesmo visto como contagioso. Na França e na Itália, era costume 
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que os médicos comunicassem um diagnóstico de câncer apenas aos familiares, 

privando o próprio paciente de informações sobre seu estado de saúde. Nos 

Estados Unidos, os pacientes recebiam o diagnóstico, mas este não era 

compartilhado com a comunidade, sequer com as pessoas mais próximas, pois ser 

acometido de câncer podia por em risco desde a vida amorosa até as questões 

profissionais do paciente. “Mentem para os pacientes de câncer não só porque a 

enfermidade é (ou se supõe ser) uma sentença de morte, mas porque é considerada 

algo obsceno – no sentido original da palavra: de mau agouro, abominável, 

repugnante aos sentidos” (SONTAG, 2007, p. 15). 

O psiquiatra norte-americano Karl Menninger, em sua obra The vital 

balance, observa que a representação do câncer era tão negativa que a própria 

palavra “câncer” seria capaz de piorar o estado de alguns doentes. Isso porque, para 

o doente, o termo não designa apenas a enfermidade que o acomete, mas toda uma 

carga de significados, como Menninger diz: uma etiqueta que é quase um sinal de 

maldição. Diante disso, Sontag afirma que o problema não está em nomear as 

doenças, que os nomes por si só não são pejorativos ou condenatórios, mas que é 

preciso uma mudança de representação, uma correção dos conceitos e 

desmistificação das doenças. 

A autora pontua que no século XX é a loucura, e não o câncer, que se 

assemelha à tuberculose como representação de uma sensibilidade exacerbada (a 

tuberculose foi, durante muito tempo, associada às paixões). As duas enfermidades 

representavam uma espécie de exílio, não apenas no sentido denotativo de asilos e 

sanatórios para onde os doentes acometidos por essas patologias eram enviados, 

mas um exílio objetivado na imagem de uma viagem, “a metáfora mais comum para 

uma experiência psicológica radical vista de maneira positiva – produzida por drogas 

ou por psicose” (SONTAG, 2007, p. 36). 

As metáforas militares e referentes a guerra também são recorrentes nas 

referências a doenças. A metáfora militar, segundo Sontag, começou a ser 

empregada largamente a partir de 1880, quando se identificou as bactérias como 

causadoras de doenças, como invasoras que se infiltravam nos corpos sadios. O 

câncer talvez seja a enfermidade que mais reúne metáforas desse tipo (“a luta 

contra o câncer”, “a radioterapia bombardeia o paciente com raios tóxicos”, “células 

cancerosas são invasivas” etc.), contudo a doença de uma forma geral é, ainda hoje, 

representada como um evento disruptivo, que quebra a normalidade que é ser 
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saudável, algo que precisa ser enfrentado, o que explica que “vencer a doença” seja 

uma expressão comumente utilizada. “A doença age como um fator de ruptura de 

um fluxo cotidiano, fazendo com que a pessoa enferma e seus familiares necessitem 

de nova reorganização das suas atividades diárias” (GOMES; MENDONÇA; 

PONTES, 2002, p. 6). 

A respeito da metáfora, Marcuschi (2000) tem a preocupação de pensá-la 

como algo além de um fenômeno linguístico de natureza semântica, como da esfera 

do conhecimento. Ele afirma que a metáfora é “um modo específico de conhecer o 

mundo, que, ao lado do conhecimento lógico-racional, tem sua razão de ser e 

instaura uma série de valores de outra maneira perdidos ou não encontrados” 

(MARCUSCHI, 2000, p. 75, grifo do autor). Dessa forma, mais do que uma figura de 

linguagem que designa uma transferência de significado, a metáfora cria “novos 

universos de conhecimento”, realidades novas que não são falsas e opostas ao real, 

mas que são socialmente construídas assim como o são as representações sociais. 

Com isso, Marcuschi não quer dizer que as metáforas não trabalham 

através de comparações, mas sim que elas não se reduzem a isso. À medida que 

fundem campos semânticos diversos, as metáforas criam realidades novas que não 

são explicáveis por relações puramente linguísticas, nem lógicas. “De fato, 

expressões metafóricas sugerem aspectos que as palavras com seu significado 

literal não podem apresentar. [...] É possível, no entanto, que uma expressão 

metafórica não tenha significado literal [...]” (MARCUSCHI, 2000, p. 81, grifo do 

autor). 

Nesse sentido, podemos observar na própria série Males da Alma, 

analisada neste trabalho, o uso da metáfora na construção de sentidos e de 

representações da doença. Na reportagem sobre o transtorno de déficit de atenção 

e hiperatividade (TDAH), por exemplo, a pessoa acometida pelo transtorno define a 

experiência com a doença comparando seus pensamentos a um cavalo sem sela; e 

explica que o tratamento com medicamentos e psicoterapia não param o cavalo, 

apenas permite selá-lo e direcioná-lo no rumo desejado. Por sua vez, a pessoa que 

sofre de síndrome do pânico explica uma crise de pânico comparando-a ao susto 

que se leva quando estoura um balão (“O que você sente é exatamente aquele 

‘Aaahn’, só que chega a durar 40 minutos.”). Entretanto, transtornos não são cavalos 

nem balões estourando com o mesmo sentido de animais e objetos. Daí não se 

limitar a explicar a metáfora como transposição automática de sentido, mas sim 
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como uma fusão de campos semânticos. Como representações sociais, as 

metáforas também contribuem para tornar familiar o que é estranho na vida 

cotidiana. 

Assinala-se que há um número de estudos sobre representações da 

doença e da saúde que utilizam as representações sociais, do ponto de vista de 

Moscovici, como referencial teórico-metodológico, entretanto, há pesquisas não 

situadas na psicologia social, a exemplo do trabalho de Byron J. Good (1994), citado 

por Gomes, Mendonça e Pontes (2002), que discute essas representações sociais 

sob o olhar da antropologia médica. Nesse sentido, ele ressalta quatro abordagens 

das representações da doença. A primeira segue o paradigma da tradição empirista, 

buscando a compreensão das doenças no conhecimento do senso comum. Esse 

sentido sugere que a patologia não é positiva nem negativamente um evento político 

ou psicológico, mas sim algo natural, parte da vida. Já a segunda abordagem se 

refere a uma visão da antropologia cognitiva, segundo a qual a percepção que se 

tem da doença é estruturada pela linguagem e pela cultura. A terceira, denominada 

de interpretativa, compreende as doenças como culturalmente construídas, com foco 

no que elas significam. Assim, a doença abordada a partir de estudos interpretativos 

não é vista como um evento natural, mas como um modelo explicativo. Por fim, a 

abordagem crítica, que, segundo Good, baseia-se no pensamento neomarxista, 

mistifica a doença entendendo as questões de saúde por um viés de 

tensionamentos políticos e econômicos. Desse modo, deixa-se de pensar a 

enfermidade como um fenômeno construído culturalmente para pensá-la como um 

produto social. 

Alves (1994) também situa seus estudos na antropologia médica, mais 

especificamente na etnopsiquiatria, que busca compreender o papel da cultura na 

doença mental, considerando que “é através das descobertas e descrições culturais 

que podemos compreender os processos cognitivos e sociais que organizam as 

interpretações e respostas para os eventos de enfermidade” (ALVES, 1994, p. 92). 

Entendemos, desse modo, que a antropologia médica se presta a observar como, no 

âmbito da cultura, se criam as representações da doença. A crítica do autor a essa 

proposta transdisciplinar recai sobre o fato de que o objetivo central da 

etnopsiquiatria – compreender as estruturas cognitivas que subjazem os significados 

acerca da psicopatologia – não contempla a observação crítica dessas estruturas 

como resultados de processos sociais. Diferentemente, o estudo das representações 
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sociais da doença a partir da teoria de Moscovici (psicologia social) considera as 

dimensões cognitiva, social e afetiva. 

No campo da psicologia social, Denise Jodelet (2005) realizou um 

extenso estudo sobre as representações sociais da loucura, remontando a uma 

história que começa no início do século XX, no centro da França com a criação das 

colônias familiares. Uma colônia familiar era uma instituição psiquiátrica aberta, onde 

os doentes mentais que até então eram confinados aos chamados sanatórios 

retornavam ao tecido social, passando a viver livres nas comunidades. À autora 

interessava saber, entre outros pontos, como representações da loucura construídas 

ao longo de séculos explicavam e interferiam na relação dos hospedeiros com os 

doentes, e isso, de início, se mostra evidente. 

 
O que vemos? De um lado, as pessoas da região, de todas as profissões, 
cidadãos de pleno direito, que se dizem civis, como o leitor e eu. Do outro 
lado os bredins, ‘malucos’, os loucos no antigo dialeto dessa região da 
França. Pouco importa que eles vivam livres e em pé de igualdade na 
comunidade rural subordinados à Colônia Familiar; são ditos não-civis: 
marcados por sua pertinência psiquiátrica, eles são outros. (JODELET, 
2005, p. 33-34). 

 
Na questão da representação da doença e do doente, a partir da qual se 

constrói o status social dos doentes, reside o verdadeiro problema da relação com 

essas pessoas portadoras de transtornos mentais. Em que pesem as mudanças nas 

práticas psiquiátricas e terapêuticas, as quais têm papel importante na 

transformação do olhar lançado sobre a psicopatologia, a raiz do problema está mais 

ligada ao âmbito social do que ao médico. 

Na Colônia Familiar de Ainey-le-Château, onde Jodelet desenvolveu sua 

pesquisa durante quatro anos, viviam mais de mil pacientes de um hospital 

psiquiátrico, instalados em cerca de 500 casas de habitantes locais, divididos em 

treze comunas. Essa colônia e a de Dun-sur-Auron, àquela época únicos casos na 

França, seguiam o modelo exitoso da Colônia Familiar de Ghell, na Bélgica. A autora 

observou que as representações da doença mental entre os hospedeiros sofreram 

mudanças ao longo da história da colônia, mas o fato de os pensionistas, como 

eram chamados os doentes assumidos por particulares, serem vistos e tratados 

como diferentes não mudou. 

No começo, os hospedeiros eram tratados com consideração. A 

desconfiança que precedia sua chegada dava lugar à surpresa ao vê-los diferentes 
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das imagens mentais que se tinha dos loucos. “Parece gente de bem”, “São pessoas 

de respeito”, era o que se dizia na Colônia. Quatro anos depois, esse 

comportamento amigável deixou de existir e os doentes passaram a ser vistos, 

sobretudo, como fonte de lucro, pois cada hospedeiro recebia uma dada quantia em 

dinheiro para fornecer cuidados básicos como alimentação, alojamento e roupa 

lavada para o seu pensionista. Além disso, muitos doentes ainda realizavam 

pequenos trabalhos. 

No ato de construir representações da doença (e do doente) mental, a 

população estudada por Jodelet enfatizava que nem todas as instalações – como 

eram chamadas as casas que hospedavam doentes – eram iguais, assim como nem 

todos os doentes eram iguais. Diante disso, foi criada uma espécie de sistema 

classificatório para enquadrar os pensionistas, um catálogo que desmembrou a 

categoria-base “maluco” em: o inocente, o doido, o epilético, o louco mental e o 

transviado.  

O inocente era o paciente chamado de retardado, sua mente ainda se 

encontrava no estágio infantil e, portanto, ele não oferecia perigo. O doido, “quando 

não é o primeiro insulto, lançado a toda pessoa tachada de loucura” (JODELET, 

2005, p. 222), tinha um emprego discreto e até preservava certa pureza quando 

empregado por idosos. Doido, portanto, era a pessoa que se percebia ter doença 

mental por seus gestos, tiques e modo de andar. O epilético, assim com o doido, era 

um termo mais arcaico, com a diferença de que a sua imagem possuía uma força 

negativa; “só se guarda dele o paroxismo de uma crise, dando o espetáculo de 

horror do descontrole nervoso” (JODELET, 2005, p. 223). Já o louco mental e o 

transviado eram categorias mais atuais à época da pesquisa de Jodelet. Tinham em 

comum o fato de serem perfis de pacientes psiquiátricos que causavam inquietação 

na população da Colônia; o louco mental por apresentar uma ambiguidade que 

confundia (sua doença se revelava em detalhes pouco perceptíveis), e o transviado 

por ser tido como perigoso, já que ele não necessariamente era acometido de 

desordens mentais, podendo ter sido enviado para a Colônia apenas para não ser 

punido por eventual delito cometido. Categorizar dessa forma a doença faz parte do 

processo de construção de representações sociais da loucura empreendido pela 

comunidade estudada. Classificar e dar nomes são, pois, duas faces do mecanismo 

de ancoragem das representações (MOSCOVICI, 2003).  
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6 METODOLOGIA E ANÁLISE DO CORPUS 

 

Considerando que o jornalismo contribui para a construção social da 

realidade e que é também responsável pela construção de sentidos em torno da 

doença, observamos que há doenças com visibilidade midiática menor que outras, 

como acreditamos ser o caso da doença mental. A partir daí e buscando responder 

à nossa pergunta inicial “Como são representados socialmente os transtornos 

mentais na série Males da Alma?”, empreendemos uma análise de 

representações, com base no método de análise de imagens em movimento, 

desenvolvido por Diana Rose (2002) especificamente para investigar representações 

da loucura na televisão, adaptando o método para as nossas necessidades. 

Justificamos a escolha metodológica não apenas pelas similaridades entre o estudo 

de Rose e esta pesquisa – tanto em relação à temática da doença mental, quanto 

aos fundamentos teóricos, ou seja, as representações sociais – mas, sobretudo, 

porque tal método nos deu a possibilidade de abarcar os diversos aspectos das 

reportagens telejornalísticas que compõem o corpus. Concordamos com Rose 

(2002, p. 343) no sentido de que “os meios audiovisuais são um amálgama 

complexo de sentidos, imagens, técnicas, composição de cenas, sequência de 

cenas e muito mais”, e, por isso, ao analisar representações sociais de doenças 

mentais em reportagens de televisão não podemos nos deter somente ao texto, ou à 

imagem. A complexidade do meio reside na articulação entre imagem, som e texto. 

Diante de tais especificidades dos meios audiovisuais, analisá-los requer 

atos obrigatórios de transladar, ou seja, transformar linguagens a fim de possibilitar a 

análise do material selecionado, como, por exemplo, fazemos ao transcrever o texto 

das sonoras. Cada translado implica escolhas, e, por isso, não há uma análise que 

capte uma verdade única do texto, assim como também não há um único modo 

correto de transcrever e codificar o texto original (ROSE, 2002). Importa ser claro e 

específico na justificativa das escolhas teóricas e metodológicas empreendidas. Por 

isso, descrevemos detalhadamente as etapas percorridas no processo de análise 

para, em seguida, apresentar nossa leitura do corpus, com base na teoria das 

representações sociais, que fundamenta o método. 

O fato de eleger os transtornos mentais como objeto de estudo tem, em 

alguma medida, uma dimensão ética, assim como fora a escolha de Rose (2002) em 

estudar a loucura. No entanto, optamos por ampliar o leque de patologias dentro da 
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questão da doença mental, por observarmos uma centralidade histórica da loucura 

nos estudos dessa natureza, incluindo pesquisas extensas como a de Foucault e 

estudos da área da comunicação e do jornalismo que se dedicaram a compreender 

abordagens na cobertura midiática da loucura. Se a maneira como a mídia 

representa pessoas com patologias mentais graves, como formas severas de 

esquizofrenia, por exemplo, pode afetar sua (não) inclusão na sociedade, o mesmo 

ocorre com pessoas acometidas por transtornos mais “leves”, como a depressão e a 

síndrome do pânico. A representação midiática dessas doenças pode contribuir na 

difusão de informações a respeito delas, na desmistificação da patologia e até no 

combate ao preconceito contra o doente. 

Uma observação geral em telejornais e programas jornalísticos permite 

perceber que esses distúrbios mentais “leves” não têm a mesma visibilidade 

midiática de doenças como o câncer e a AIDS, ou perceber ainda que as questões 

de desordem mental também aparecem em notícias sobre crimes ou tragédias 

causados por pessoas em condição de perturbação mental. Para esta pesquisa, no 

entanto, não queríamos nos deter nesse tipo de notícia. Queríamos sim “descolar” a 

imagem da doença mental de sua histórica associação com a loucura, buscando 

mostrar de alguma forma a amplitude do espectro de doenças mentais e 

problematizar a cobertura midiática dessas doenças a partir de uma análise de 

representações sociais. 

Desse modo, escolhemos a série Males da Alma, exibida na revista 

eletrônica dominical Fantástico, da Rede Globo, no período de 17 de fevereiro a 24 

de março de 2013, e apresentada pelo médico oncologista Dráuzio Varella, que nas 

reportagens assume o papel de repórter. A série compreende seis reportagens 

sobre as seguintes patologias: depressão, síndrome do pânico e transtorno de 

ansiedade generalizada (TAG), transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), transtorno de imagem28 (anorexia, bulimia e vigorexia) e 

transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), conforme quadro seguinte. 

 

 

 

 

                                                             
28 Distúrbio caracterizado por uma distorção da autoimagem, o que causa ou ajuda a manter 

transtornos alimentares como a anorexia e a bulimia. 
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Quadro 1 – Corpus da pesquisa 

 Série: Males da Alma 

 VT – Tema Veiculação Tempo 

1. Depressão 17/02/2013 13’30’’ 

2. Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) 24/02/2013 14’58’’ 

3. Síndrome do pânico/ Transtorno de ansiedade 
generalizada (TAG) 

04/03/2013 12’29’’ 

4. Transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH) 

10/03/2013 12’23’’ 

5. Transtorno de imagem (anorexia, bulimia e 
vigorexia) 

17/03/2013 12’37’’ 

6. Transtorno bipolar 24/03/2013 12’37’’ 

 Tempo total  1h18’34’’ 

Fonte: Elaborado pela autora 
Relação das matérias analisadas, com os respectivos dias em que foram veiculadas no programa 
Fantástico e seu tempo de duração. 

 

A escolha também se justifica pela tradição do Fantástico e pelo sucesso 

das séries de Dráuzio Varella exibidas no programa desde o ano 2000. O programa 

dominical, que tem o formato de uma revista eletrônica de variedades, está no ar 

desde agosto de 1973, desde então com cerca de duas horas de duração, reunindo 

jornalismo e entretenimento29. É importante ressaltar que a saúde é uma pauta 

frequente no programa; reportagens especiais sobre as deficiências do sistema 

público de saúde são exibidas com destaque e, inclusive, costumam ser replicadas 

nos telejornais da emissora no dia seguinte. Apesar da concorrência das mídias 

digitais, que tem, até certo ponto, refletido na audiência da televisão30, a última 

pesquisa brasileira de mídia, aponta o Fantástico como o segundo programa de TV 

aberta ou paga mais citado pelos pesquisados dentre as atrações mais assistidas 

nos fins de semana (BRASIL, 2014). Em relação a Dráuzio Varella31, o sucesso da 

série Viagem ao Corpo Humano, primeira aparição dele no Fantástico, em 2000, fez 

com que suas séries passassem a integrar o quadro de atrações da revista 

eletrônica global. Desde então, o médico já apresentou séries sobre os mais 

                                                             
29

  Sobre o Fantástico: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/fantastico/fantastico-
show-da-vida.htm. Acesso em: 27 jul. 2014. 

30
   Essa pesquisa atestou que a televisão ainda é o meio de comunicação mais usado pelos 

brasileiros (BRASIL, 2014). 
31

   A saúde por Dráuzio Varella: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-
jornalisticos/fantastico/drauzio-varella.htm.  Acesso em: 29 jul. 2014. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/fantastico/fantastico-show-da-vida.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/fantastico/fantastico-show-da-vida.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/fantastico/drauzio-varella.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/fantastico/drauzio-varella.htm
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diversos assuntos referentes à saúde, tais como gestação, tabagismo, transplante 

de órgãos, câncer, autismo e envelhecimento. Sendo médico, mas naquele 

momento assumindo uma posição de repórter, Dráuzio Varella “empresta” seus 

conhecimentos médicos para a reportagem, simplificando o discurso médico-

científico para a linguagem jornalística. Desse modo, “a transferência é efetivada 

pela separação de conceitos e percepções normalmente interligados e pela sua 

colocação em um contexto onde o incomum se torna comum, onde o desconhecido 

pode ser incluído em uma categoria conhecida”, conforme Moscovici (2003, p. 57). 

Ainda que as seis matérias analisadas possam parecer um corpus pouco 

extenso para uma pesquisa de mestrado, acreditamos que atendem à regra de 

pertinência (BARDIN, 2009), considerando que o objeto é adequado como fonte de 

informação e corresponde ao objetivo de nossa análise. Ressaltamos, ainda, o 

tamanho das reportagens, uma média de 13 minutos cada uma, o que em televisão 

é um tempo grande, sobretudo se considerarmos que nossa análise se pretende 

minuciosa, levando em conta as dimensões visual e verbal das matérias. 

A etapa seguinte à seleção do material de análise, à escolha da série 

Males da Alma, foi a transcrição das matérias. Transcrever significa gerar um 

conjunto de dados para codificação e posterior análise. “Ela [a transcrição] translada 

e simplifica a imagem complexa da tela” (ROSE, 2002, p. 348). Segundo Diana 

Rose, são as orientações teóricas que nos levam a diferentes escolhas tanto na 

seleção das unidades de análise, quanto na transcrição ou codificação. Para 

delimitar a unidade de análise levamos em consideração os elementos da estrutura 

do VT (off, sonora e passagem). Por motivos práticos, dividimos cada reportagem 

em espécies de “blocos” de sentido; por exemplo, um bloco marcando a 

contextualização da doença da personagem da matéria, outro(s) apresentando a voz 

do especialista, seguido de outra unidade apresentando a superação, e assim 

sucessivamente. Desse modo, foi possível cobrir toda a extensão do VT mostrando 

a forma como a doença é representada nos diversos momentos da narrativa 

jornalística. 

A transcrição foi feita em duas dimensões: uma relativa à dimensão 

verbal, onde transcrevemos literalmente o material verbal, destacando, inclusive, 

algumas pausas e hesitações; e outra relativa à dimensão visual, onde tentamos 

descrever com alguma fidelidade as imagens exibidas na tela, atentando para as 
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dificuldades de descrever textualmente elementos visuais que mobilizam nossas 

emoções ao serem interpretados. 

Em seguida, estabelecemos um referencial de codificação a partir dos 

mecanismos de ancoragem e objetivação que, segundo Moscovici, criam as 

representações sociais. A ancoragem como um procedimento que converte objetos 

incomuns em familiares a partir de sua alocação em paradigmas já conhecidos, e a 

objetivação como uma operação que confere uma qualidade imagética a esses 

objetos incomuns. Assim, criamos códigos relativos a ambos os mecanismos 

construtores de representações, a partir dos quais interpretamos as unidades de 

análise. É possível que uma mesma unidade seja ancorada e/ou objetivada em mais 

de uma categoria, assim como também é possível que a uma unidade não 

correspondam nenhum indicador de representações. Buscamos criar categorias, 

conforme quadro abaixo, que conseguissem dar conta do conteúdo das seis 

reportagens analisadas; e o que observamos nessa tarefa é que as diferentes 

psicopatologias, bem como as personagens por elas acometidas, foram 

representadas seguindo uma espécie de “roteiro narrativo”, que se inicia na 

exposição do sofrimento e se encerra no exemplo de superação. 

 

Quadro 2 – Referencial de codificação 
Mecanismos de produção de representações sociais 

Ancoragem Objetivação 

Sofrimento Luta 

Estranho Prisão 

Fracasso Diagnóstico médico 

Solidão Vítima 

Medicação Saúde (bem) x Doença (mal) 

Superação  

Fonte: Elaborado pela autora. 
Categorias utilizadas para explicar como são construídas as representações sociais de transtornos 
mentais na série analisada. 

 

O método proposto por Diana Rose inclui, ainda, a etapa de validação 

quantitativa, que, segundo Souza Filho (2004), permite distinguir, com segurança, as 

representações de um grupo em relação às de outro. Entretanto, nosso objetivo não 

é estabelecer comparações entre as representações das pessoas com transtornos 
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mentais e daquelas não acometidas por patologias dessa natureza, por exemplo, 

mas sim delinear um mapa das representações dessas psicopatologias construídas 

pela série Males da Alma. Por isso, ao adaptarmos o método para as nossas 

necessidades, consideramos desnecessário quantificar a frequência com que cada 

categoria de representação aparece no material analisado. A análise qualitativa das 

representações dá conta de responder à nossa pergunta inicial. 

  

a) Depressão  

 
Na primeira reportagem da série Males da Alma, Dráuzio Varella trata da 

depressão. As fontes consultadas na matéria são: duas personagens e dois 

especialistas. A primeira personagem, Neilde Nogueira, é o fio condutor da matéria; 

a doença é contada na série a partir de uma pessoa, o que é uma característica das 

séries de Dráuzio Varella exibidas no Fantástico, e não apenas uma peculiaridade 

desta aqui analisada. Essa personalização da história representa, segundo Burkett 

(1990), uma maneira de aumentar a atenção do público, pois pessoas gostam de 

ouvir sobre outras pessoas, principalmente quando são famosas ou incomuns. Aqui, 

o médico Dráuzio Varella, assumindo o papel de repórter, adquire o status do que 

poderíamos chamar de “repórter-especialista”. Ele costura, por exemplo, os sintomas 

que a personagem descreve sentir com informações gerais sobre a doença, assim 

como Burkett (1990, p. 128) sugere que repórteres que cobrem ciência podem 

“trançar informações a respeito da ciência que elas [as fontes] praticam” com outros 

dados sobre o assunto. Apesar de estar na posição de repórter, Dráuzio Varella 

mescla o discurso jornalístico com o médico não apenas pelo uso eventual de 

termos próprios do léxico especializado, mas por ocupar o lugar de referência do 

jornalismo carregando consigo o capital científico (BOURDIEU, 1983) inerente à 

“autoridade médica”. 

A matéria narra, cronologicamente, a história de Neilde com a doença, 

descrevendo a sua trajetória que se inicia com o sofrimento e termina na superação. 

A equipe de reportagem acompanhou a personagem durante 40 dias e documentou 

esse processo de recuperação. Logo nas primeiras imagens, a sensação de 

fracasso ancora representações da pessoa doente. Tanto a sonora de Neilde quanto 

as imagens dela usadas no acompanhamento encontram reconhecimento na ideia 

de que o doente se sente fracassado diante da enfermidade. Há imagens de Neilde 
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ao acordar, seguida de close da câmera em seu rosto chorando. Enquanto isso, na 

sonora, ela diz: “Hoje eu acordei com aquela sensação de que o dia vai ser como 

todos os outros. Eu não queria sair da cama... Eu fico me perguntando até quando 

eu vou suportar isso”. Em seguida, ela afirma que diante da traição do primeiro 

marido – situação que desencadeou seu quadro depressivo – ela se sentiu como se 

o mundo tivesse desabado e o chão tivesse lhe faltado.  

Quando questionada por Dráuzio Varella sobre o fato mais chocante da 

separação, a entrevistada ressalta que flagrar o ex-marido com outra mulher em sua 

casa era uma imagem que nunca lhe sairia da cabeça. Esse episódio também afetou 

sua vida profissional: “Eu fui perdendo a concentração no trabalho, a vontade 

também de estar ali... e após três meses, o meu gerente me chamou... ele falou ‘Nós 

estamos dispensando você’”. Ao mesmo tempo, no plano visual, vemos uma 

sequência de close-ups no olhar perdido da personagem, na boca tragando um 

cigarro e na mão que o segura; vê-se também Neilde deitada no sofá, com 

expressão desanimada e olhar perdido, como se não prestasse atenção à televisão 

ligada. O som ambiente e o bg (background) dão um tom emotivo, e esses “recortes” 

do VT objetivam a pessoa doente em uma imagem de vítima, no sentido de pessoa 

à qual ocorrem desgraças. Aqui, a depressão também é ancorada no conceito de 

solidão; a personagem diz sentir-se sozinha, assim como ficara com a separação e 

com o casamento da filha que ocorrera logo depois (“... então eu fiquei sozinha”). A 

depressão implica, pois, uma profunda solidão. 

Na sequência, Dráuzio Varella, que estava em contraplano de entrevista 

durante a sonora da personagem, é enfocado pela câmera e diz a Neilde que ela 

precisa de ajuda, assumindo, naquele momento, uma postura de conselheiro. Ao 

dizer: “O ideal é que você tivesse uma consulta com o especialista que pudesse 

fazer um diagnóstico e, a partir daí, um tratamento, porque sozinha... você vê 

quantos anos passaram, e você não conseguiu reagir”, ele não apenas apresenta 

um modelo de conduta a ser seguido pela pessoa doente, como objetiva a doença 

em uma imagem de luta. Isto é, ao dizer que a entrevistada não reagiu, o médico 

atribui à depressão uma qualidade icônica (MOSCOVICI, 2003), uma imagem de 

combate no qual cabe ao lutador reagir, vencer em vez de entregar-se e perder. 

Objetivando a doença em uma imagem circunscrita a um diagnóstico 

médico está o off de Dráuzio Varella no qual ele elenca sintomas da depressão. 

Aqui, o que pode ser desconhecido e/ou estranho, “o que é a depressão?”, é 
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aclarado ao ser aproximado da ideia de que a depressão é uma doença que se 

manifesta em sintomas específicos. Enquanto ele diz, no off, que  

 
quem sofre de depressão apresenta pelo menos um de dois sintomas 
principais. Primeiro, humor deprimido, perda de interesse em atividades que 
antes davam prazer. Segundo, a pessoa quase todos os dias está triste e 
sem esperança. [...] além de outros secundários, como falta de sono e 
perda de apetite,  

 
na dimensão visual, uma arte (caracteres) mostra uma lista de sintomas da 

depressão que vão aparecendo à proporção que o texto os menciona. Durante 

alguns segundos, vemos, ainda, uma imagem da personagem Neilde parada na 

calçada de uma rua movimentada; o close da câmera enquadra seu rosto e o cigarro 

sendo levado à boca (o cigarro, em vários momentos da reportagem, denotando 

ansiedade). Assim, o texto e as imagens objetivam uma representação mental de 

diagnóstico médico, uma vez que ao público é possível associar a imagem que se 

tem de um diagnóstico (conhecimento que se tem de uma doença por seus sintomas 

e/ou exames) a este trecho da reportagem em que são listadas manifestações da 

patologia. 

O diagnóstico médico também aparece - dessa vez explicitamente - no 

trecho da matéria em que Neilde procura tratamento em uma universidade pública. 

No consultório, é atendida pelo psiquiatra André Luiz Gadelha, segundo 

especialista32 ouvido na matéria, que mostra as receitas enquanto explica a 

prescrição feita à paciente: 

 
A Neilde, ela tem uma síndrome depressiva e tá no que a gente chama de 
um quadro crônico. Eu encaminhei uma medicação que ela conseguisse 
pegar na rede pública. Encaminhei a Neilde pra fazer alguns exames e 
também pra psicoterapia, pra poder consolidar a melhora que vai vir pela 
frente. 

  
À personagem Neilde se opõe a segunda personagem da matéria, Érika 

Mantovani, como um contraponto à doença e à pessoa doente, no caso, a 

depressão e Neilde, respectivamente. A matéria mostra Érika como uma pessoa 

saudável, apesar de eventuais tristezas e contratempos presentes na vida de 

qualquer um. A ideia dessa comparação é diferenciar o normal e o patológico ao 

passo em que a matéria explica até que ponto a tristeza é “normal” e a partir de 

onde ultrapassa a fronteira da normalidade, tornando-se algo patológico, “anormal”. 

                                                             
32

 O primeiro especialista que aparece como fonte especializada na matéria é o psicanalista Christian 
Dunker. 
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Aqui, a depressão aparece em oposição a uma tristeza saudável, conforme se 

observa no off de Dráuzio Varella: “Nem sempre é fácil enxergar a diferença entre a 

tristeza que faz parte da vida e a depressão”; e essa comparação está objetivada na 

dicotomia entre saúde (bem) e doença (mal). 

Tal conflito maniqueísta do bem contra o mal (BUENO, 1996) 

representando imageticamente a saúde e a doença, respectivamente, também é 

observado nas representações sociais da depressão construídas pelos 

especialistas: nas passagens de Dráuzio Varella, que exerce o papel de repórter, 

mas preserva o status que lhe confere a autoridade médica; e nas sonoras do 

psicanalista Christian Dunker. Na primeira passagem do médico, ele explica que o 

objetivo da série Males da Alma é “mostrar quando esses comportamentos [ficar 

deprimido, repetir rituais etc.] começam a fugir do controle e se transformam em 

transtornos psiquiátricos que precisam ser reconhecidos logo e tratados”. Em outra 

passagem, ele não apenas coloca a depressão como um mal oposto ao bem que é a 

saúde, como também lhe imprime a imagem de luta (“não deixe para mais tarde”, 

“não descuide da sua saúde mental”), significando o corpo e a mente como uma 

arena na qual se dá o conflito, onde se barganha para garantir a própria saúde. 

Ainda aqui, Varella ancora a depressão no paradigma do sofrimento, tornando 

familiar o não familiar: 

 
No ano 2030, a depressão será considerada a doença mais incapacitante 
de todas. Quando a tristeza toma conta de tudo e a vida vira um fardo 
insuportável, procure ajuda psiquiátrica para saber se há necessidade de 
psicoterapia e medicamentos. Esses tratamentos podem ser encontrados 
nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, espalhados em 1500 
municípios brasileiros. Infelizmente, muitas vezes, a única alternativa é ir 
atrás de atendimento em outra cidade. Não deixe para mais tarde. Não 
descuide da sua saúde mental. 

  
A depressão ainda aparece ligada ao sofrimento na fala do psicanalista, 

que também sugere uma imagem de prisão, uma vez que explica um quadro de 

depressão clínica mais grave comparando-o a uma situação em que o paciente não 

consegue sair da cama, literalmente aprisionado pela doença, pela falta de vontade 

de exercer suas atividades diárias e se relacionar intersubjetivamente com outras 

pessoas e com o mundo. A dualidade saúde x doença é observada logo no início da 

sonora, quando a explicação do especialista se apoia em diferenciar o que é normal 

do que não o é, do que é patológico, do que configura doença. 

 



81 
 

A diferença entre o normal e o patológico não é uma diferença de qualidade, 
né, a gente muda de uma coisa para outra. Mas é uma diferença de 
quantidade... A coisa passou do limite quando a gente não consegue mais 
amar ou trabalhar. [...] Então a gente diz que diante de uma depressão 
maior, uma depressão que deixa a pessoa na cama, chega a segunda-feira 
e ela não consegue nem pensar em sair, essa pessoa precisa ser medicada 
pra conseguir dar um primeiro passo. 

 
Ainda nessa mesma unidade de análise, aparece a ideia da medicação 

associada ao transtorno mental. O psicanalista enfatiza que diante de uma 

depressão mais grave a pessoa precisa ser medicada; ele não apresenta alternativa. 

O fenômeno da medicação aparece ligado ao da medicalização, que – grosso modo 

– consiste em converter em doenças questões não necessariamente da ordem do 

patológico. Avoglia, Brandão e Postigo (2013) pontuam que a medicalização não se 

refere apenas a receitar remédios, tampouco se trata de uma crítica à medicação, 

imprescindível a muitos tratamentos de saúde. A crítica é dirigida ao processo de 

medicalizar a vida, estabelecendo parâmetros aceitáveis de comportamento, 

desconsiderando a complexidade dos processos mentais e normatizando as 

emoções. 

A reportagem mostra que Neilde começa o tratamento com 

antidepressivos, mas continua aguardando uma vaga no atendimento público de 

psicologia. Na tela, caracteres mostram a passagem dos dias enquanto a 

entrevistada descreve as reações do seu corpo à medicação; ela diz ter sentido 

calafrios, ânsia de vômito e falta de ar nos primeiros dias, mas ter conseguido 

estabilizar o sono com o passar do tempo. Em seguida, Neilde valoriza os efeitos 

positivos do medicamento, ao afirmar que o estresse e a correria de marcações e 

realizações de exames a fazem ter vontade de chorar, “mas... é... devido ao controle 

do remédio, eu tô conseguindo me controlar”.  

A ideia de um processo que começa na luta contra a doença, passa pela 

medicação e culmina na superação do paciente subjaz as representações que a 

série Males da Alma constrói da depressão. E, para além do texto verbal, isso fica 

claro na própria representação visual da personagem central. Entretanto, o mesmo 

especialista que apresentamos aqui ancorando a doença na medicação apresenta 

um contraponto: “A gente vê muitos pacientes que se tornam dependentes da 

medicação, às vezes tão tomando antidepressivo há dez anos... uma dose 

inadequada, a medicalização feita por não especialistas...”. Segundo ele, “tudo isso 

tem contribuído pra um estado, vamos dizer, caótico de relação com as medicações, 
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principalmente as mais recentes”. E acrescenta que “nenhum antidepressivo vai 

estabilizar um quadro de depressão antes de alguns meses. Então o sujeito precisa 

saber que ele está entrando em uma jornada que é mais ou menos de médio prazo”. 

Contudo, a recuperação de Neilde durante os 40 dias em que a equipe de 

reportagem do Fantástico a acompanhou, de certa forma, contradiz essa fala do 

psicanalista. Ao final, a matéria mostra a superação da personagem através de 

imagens de momentos felizes, de sua participação em uma entrevista de emprego 

(“Neilde, quando nós conversamos da última vez, você naquela tristeza que não 

tinha fim, você imaginou que um mês depois estivesse procurando emprego?”, 

questiona Dráuzio Varella) e de trechos de depoimentos seus, tais como: 

 
Esse prazer de viver, de recomeçar vem vindo aos pouquinhos. Eu fui 
percebendo aos poucos, e as pessoas comentando “Cê tá diferente, seu 
rosto tá diferente”... 
 
Eu me sinto bem melhor, mais disposta pra fazer as coisas em casa, é... 
sinto vontade de sair, passear, fazer alguma coisa... [...] Eu sinto vontade de 
me cuidar. 
 
Eu passei a sentir vontade de viver. 

 

b) Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) 

 

Desordem mental caracterizada por pensamentos obsessivos e 

compulsões ou rituais, popularmente conhecidos como manias, o transtorno 

obsessivo-compulsivo (TOC) foi abordado na segunda reportagem da série Males da 

Alma. Diferentemente de outras reportagens33 que compõem nosso corpus, essa 

matéria não traz um especialista como fonte. Como entrevistados, aparecem dois 

personagens, Benício Gomes e Caio Manço, além da esposa daquele, que, em 

determinados momentos da matéria, também relata a sua experiência com a 

doença. Na ausência de um profissional da saúde mental (em geral, psiquiatra, 

psicólogo ou psicanalista), ocorre um reforço da autoridade médica discursiva de 

Dráuzio Varella, ainda que este esteja, naquele momento, no papel de repórter. 

Percebe-se que as fontes se reportam ao médico, como no momento em que 

Valquíria Gomes, esposa de Benício, é questionada por Dráuzio Varella sobre sua 

expectativa em mudar para a casa que a família comprara anos atrás, mas que 

                                                             
33

  A matéria sobre síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada (TAG) também não 
têm um especialista da saúde mental entre suas fontes. 
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continuava em reforma permanente devido ao TOC do marido que impedia a 

conclusão da obra. “Você tem alguma esperança de mudar pra cá, depois de cinco 

anos, toda essa confusão...?”, pergunta Varella. Ao que ela responde: 

“Sinceramente? Não, doutor, eu não tenho. Não tenho”. 

Foucault (1975), em seu livro Doença mental e psicologia, menciona a 

obsessão a qual classifica no grupo das neuroses34. Ele afirma que nesses 

distúrbios somente um setor da personalidade do doente é atingido; no caso dos 

acometidos por obsessões, se trata do ritualismo com respeito a objetos. O seu fluxo 

de consciência, entretanto, permanece inalterado. Ou seja, ainda que apresentem 

impulsos incontroláveis como as obsessões, essas pessoas permanecem lúcidas em 

relação ao que Foucault chama de fenômenos mórbidos, que no contexto do TOC 

seriam os pensamentos intrusivos. 

Benício, o personagem que abre a matéria, tem essa consciência de que 

suas compulsões, seus rituais são decorrentes da doença, e não correspondem a 

um padrão saudável de comportamento. A matéria tem início com ele explicando 

como seu TOC se manifesta na forma como lava o carro. No plano visual, vemos 

imagens do passo a passo da lavagem, com closes da câmera ilustrando os 

detalhes da sonora na narração (o ato de lavar parte por parte, de passar a mão em 

todo o carro antes de ensaboá-lo etc.). Essa “ilustração” do transtorno está ancorada 

em uma ideia de algo que é estranho; Benício deixa claro que reconhece a 

estranheza do seu ritual para lavar o carro. “Quando eu pego ele pra lavar, eu gasto 

muito tempo, porque não é uma lavagem de meia hora. [...] Pra eu poder ter a 

certeza que ele vai tá limpo, vai me consumir muito tempo, mais de seis horas. Mais 

de seis horas só no carro!”. Ao mesmo tempo, esse ritual objetiva-se na imagem de 

uma prisão, como um local de onde o doente não pode sair. Os rituais do TOC, de 

modo geral, são objetivados nessa imagem, pois assim como basta comparar Deus 

a um pai para torná-lo “palpável” (MOSCOVICI, 2003), basta comparar um ritual ou 

um pensamento obsessivo a uma prisão para visualizar um cenário de clausura. 

Também observamos essa face figurativa do transtorno em outros 

momentos da reportagem, como, por exemplo, na passagem de Dráuzio Varella, na 

qual ele afirma que 3% da população sofre de TOC e reforça a ideia da doença 

                                                             
34 São chamados de neuroses os transtornos mais “leves”, tais como obsessões, neurose de angústia 

e fobia. Do outro lado, estão as psicoses, transtornos nos quais ocorrem eventuais rompimentos 
com a realidade, como na paranoia e na esquizofrenia (FOUCAULT, 1975). 
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como prisão ao enfatizar que milhões de brasileiros “passam a vida aprisionados 

pela doença” e que “a libertação não é fácil”. Os personagens da matéria, Benício e 

Caio, também descrevem a experiência com a doença nesse sentido. Este, 

aprisionado num infindável ciclo de rituais, conta como - ainda na infância - 

escovava os dentes vinte e cinco vezes por dia, lavava as mãos e guardava recortes 

de jornais. O diagnóstico veio apenas aos 27 anos, depois de uma experiência que 

também simboliza um cativeiro da mente: “Eu tava dirigindo pela marginal Tietê aqui 

em São Paulo e teve uma das pontes que eu precisei ficar quase três horas subindo 

e descendo, subindo e descendo, porque eu tinha a impressão que eu tinha 

machucado alguém”. Benício, por sua vez, também representa a doença como um 

cárcere: “Da hora que eu levanto à hora que eu vou dormir, eu vou tá pensando, 

alinhando as coisas, fazendo ritual de limpeza, tudo, o dia inteiro. Eu só tenho paz 

mesmo na hora que eu adormeço, só nesse momento é que eu tenho paz”.  

Nos depoimentos dos personagens, ter o transtorno representa – além de 

uma prisão - uma luta. Lembrando as metáforas militares às quais se refere Sontag 

(2007), aqui, é a mente a arena de conflitos. Desse modo, padecer de tal doença 

significa viver em constante embate contra os pensamentos incontroláveis e as 

consequentes compulsões compensatórias. O TOC também aparece ancorado no 

sofrimento, como evidencia Caio Manço: “As pessoas têm costume de dizer que 

qualquer mania é TOC. O TOC é uma coisa que traz sofrimento, uma coisa que faz 

a gente parar e enquanto a gente não fizer aquilo, a gente não consegue fazer uma 

outra atividade”. Acometido de uma psicopatologia, o doente, em sua experiência 

com a doença, se vê como um indivíduo doente, anormal e sofredor (FOUCAULT, 

1975). Tal ideia de sofrimento transparece no estado descrito por Benício Gomes em 

relação ao fato de o seu TOC não permitir a conclusão das obras da casa comprada 

pela família havia cinco anos. “Eu me sinto muito mal, muito mal mesmo por tá 

causando esse transtorno pra minha esposa, pra minha filha, né”. E embora ele diga 

a Dráuzio Varella que tem esperanças de concluir a obra e se mudar para o imóvel, 

desde a sua entonação até a sua postura corporal, o olhar de decepção da esposa, 

as imagens das paredes quebradas e fiações elétricas expostas, representam, ali, a 

doença como fracasso, como uma reafirmação de que Benício é impotente perante 

a enfermidade. 

A reportagem também aproxima o transtorno obsessivo-compulsivo da 

ideia de solidão. Percebe-se essa articulação da ancoragem, entre outros 
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momentos, na passagem de Varella quando ele explica que as manifestações do 

distúrbio podem começar na infância, assim como podem aparecer na adolescência 

ou vida adulta. Ele enfatiza que “é um transtorno guardado em segredo” e que os 

portadores sofrem calados e sozinhos. Ainda nessa passagem, aborda 

características da doença e frisa a necessidade de o paciente procurar um 

especialista; em outro momento, menciona alguns sintomas, rituais mais comuns 

causados pelo transtorno que aparecem na tela, em caracteres cobrindo o texto em 

off. Limpeza, colecionismo, contagem etc. objetivam uma imagem de diagnóstico 

médico; a determinado sintoma corresponde determinada patologia, conforme os 

manuais médicos. 

O “barco” do TOC também é ancorado no porto da superação, conforme 

se observa na última sonora de Caio Manço: “O TOC, a gente sabe que ele não tem 

cura. [...] Mas eu me sinto muito melhor hoje. O TOC não me controla, eu controlo o 

TOC”. O que se observa também é que a ideia de superar a doença aparece ligada, 

ainda que indiretamente, à medicação, que, nessa matéria, não aparece de forma 

muito evidente, como, por exemplo, na reportagem sobre depressão. Entretanto, 

podemos dizer que é um paradigma colocado sutilmente tanto nas entradas de 

Dráuzio Varella, em suas explicações sobre tratamento medicamentoso e 

terapêutico quanto no estado de saúde dos personagens apresentados. Caio, 

aquele que está em tratamento há sete anos, que afirma tomar remédios, além de 

fazer psicoterapia, é quem traz a superação, quem mostra que apesar de toda a 

dificuldade em lidar com a doença, ele está bem e controla o TOC. Já Benício, o 

personagem atormentado por rituais e que não consegue finalizar uma obra há cinco 

anos, em decorrência de pensamentos obsessivos, não passa por tratamento, por 

acompanhamento psicológico, nem toma medicação. Dráuzio Varella explica que o 

caso de Benício é classificado pelos especialistas como TOC refratário, que é 

quando o paciente não responde satisfatoriamente aos medicamentos nem à terapia 

cognitiva comportamental; outras possibilidades terapêuticas como terapias 

alternativas, entretanto, não são mencionadas. 

 

c) Síndrome do pânico/ Transtorno de ansiedade generalizada (TAG)  

 

Na terceira reportagem da série, o programa abordou dois distúrbios 

pertencentes à mesma “família”, à classe dos transtornos de ansiedade, conforme 
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classificação da psiquiatria: são a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade 

generalizada. Para representar e enquadrar essas doenças, a matéria apresentou 

dois personagens: Ladislau Lajtavary e Débora Lopes; e assim como na matéria 

sobre o TOC, não há entrevista com um especialista de saúde mental, ficando o 

discurso de autoridade médica a cargo de Dráuzio Varella, médico oncologista e ali 

também repórter. O VT segue uma estrutura narrativa: expor o sofrimento da pessoa 

com o transtorno  mostrar o enfretamento da doença como uma luta  finalizar 

com a superação. E isso acontece com os dois personagens e suas patologias, 

respectivamente. 

Assim como em outras matérias da série, usa-se o recurso de contar a 

história do paciente com a doença através de fotografias; à proporção que as 

imagens passam na tela, a personagem vai narrando como ocorreram 

manifestações da enfermidade em dado momento de sua vida. No início do VT, 

fotos de Ladislau na praia cobrem a sonora em que ele descreve a imagem, 

afirmando que se tratava de uma viagem ocorrida em 1992, ocasião em que 

apareceram os primeiros sintomas. “Essa era uma época que eu tinha crises, que eu 

não sabia o quê que eu tinha, uma época em que eu tava ruim e que eu não 

acompanhei algumas coisas importantes pro meu filho”, conta Ladislau. 

Aqui e em outras unidades de análise a síndrome do pânico é ancorada 

na ideia de algo estranho. A doença é comparada a algo esquisito; o paciente sente 

manifestações clínicas diferentes, mas não consegue explicá-las, enquanto os 

médicos também têm dificuldade de diagnosticar o transtorno, o que, em geral, só 

acontece anos após a primeira crise de pânico (“Como nas crises a pessoa chega 

no pronto-socorro pálida, trêmula, com o coração disparado e a sensação de que vai 

morrer, os médicos costumam confundir esse quadro com pressão alta, infarto e 

outros problemas cardiológicos”, explica Dráuzio Varella) 

A síndrome do pânico, que é caracterizada por acessos de pânico 

inesperados e recorrentes só foi classificada oficialmente em 1980, com a 

publicação da terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-III). Até então era confundida (e tratada) com outras manifestações 

de ansiedade e até com loucura (SCARPATO, 2001). Trata-se, portanto, de um 

transtorno historicamente estranho ao paciente e à própria medicina. Aqui, 

transcrevemos outros trechos da reportagem em que se percebe o distúrbio 
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ancorado nesse significado, inclusive o personagem Ladislau descreve como 

“estranho” o modo como ele se sentiu em sua primeira crise de pânico: 

  
Eu tava na minha casa, era o dia do meu aniversário. No começo da tarde, 
eu já comecei a me sentir um pouco estranho. Eu deitei... e sei que eu fui 
me sentindo cada vez mais estranho, cada vez mais estranho até que uma 
hora eu não conseguia respirar direito. Aí eu pedi pra minha esposa na 
época me levar pra um pronto-socorro. 

 
Eu começava a suar, começava a tremer, o coração batia forte, não 
conseguia respirar direito e, consequentemente, não conseguia andar. A 
perna chega a tremer a tal ponto que fica difícil de ficar de pé. Várias vezes, 
eu sentei no chão, só que não sabia o quê que era. 

 
Nessa “apresentação” da doença de Ladislau, observamos também que a 

dimensão visual, incluindo a própria figura do entrevistado que já remete a uma 

pessoa frágil, contribui para a construção de uma imagem do paciente de síndrome 

do pânico como vítima. Em contrapartida, essa vítima precisa reagir ao transtorno 

para ser reabsorvida ao tecido social da “normalidade”, por isso a doença também é 

objetivada em uma representação mental de luta. Enquanto Dráuzio Varella afirma: 

“Ladislau está em tratamento para transtorno do pânico. Sair de casa a pé ainda é 

um desafio, mesmo para ir até a padaria que fica a 500 metros de casa”, o 

entrevistado, como um guerreiro que se prepara para uma batalha, lista suas armas 

para o confronto: água para aliviar a secura da boca em decorrência da ansiedade 

(“é um conforto a mais você conseguir dar um golinho de água”); celular para o caso 

de algo acontecer; e ansiolítico (“se eu começar a sentir essa ansiedade do jeito que 

eu tô agora, eu tomo”). 

Na unidade de análise em que Ladislau conta como convive com a 

síndrome, podemos dizer que esta é ancorada nas ideias de sofrimento e solidão, 

além de personificada na imagem de uma prisão. Esse claustro é representado pelo 

quarto que o entrevistado descreve como sendo o seu “único cantinho de 

segurança” durante as crises de pânico: “Eu devo tá há 15 anos aqui na casa da 

minha mãe, e eu montei um bunker pra mim. Tinha épocas que eu só me sentia 

seguro lá”. Dráuzio Varella o questiona sobre a bagunça do ambiente e a janela 

fechada, reforçando a clausura como uma representação da doença. O médico 

também pergunta quais são as limitações que ainda o prendem apesar do 

tratamento, ao que ele responde que suas principais restrições estão ligadas a 

lugares grandes e com muitas pessoas. Esse momento da entrevista relaciona a 

síndrome do pânico com algo que causa sofrimento e que provoca solidão. 
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Dráuzio: Então você ir a um jogo de futebol, a um cinema, a um teatro é 
difícil... 
Ladislau: Difícil não, é impossível. Eu nem vou, eu nem vou. Assim, eu 
gosto de assistir um futebolzinho, inclusive gosto de assistir sozinho, em 
casa. 

 
A ancoragem do transtorno do pânico no conflito entre saúde (bem) e 

doença (mal) aparece, nessa matéria, de modo mais sutil e pode ser observada nas 

falas de Dráuzio Varella, quando ele delimita a "quantidade/intensidade" de 

ansiedade que diferencia o normal do patológico, enfatizando a necessidade de se 

combater a doença. As imagens da rotina e dos conflitos que as pessoas 

entrevistadas, tanto a pessoa com síndrome do pânico quanto a com transtorno de 

ansiedade generalizada (TAG), vivenciam no tratamento contra a doença 

complementam o texto verbal do médico. 

Na segunda parte da reportagem, Dráuzio Varella apresenta o transtorno 

de ansiedade generalizada (TAG), caso da entrevistada Débora Lopes, e passa a 

discorrer sobre a doença através da experiência dela. O tempo dedicado a abordar 

essa enfermidade é inferior ao dedicado à síndrome do pânico, o que podemos 

entender como uma escala de gravidade dentro do leque de transtornos de 

ansiedade.  

“Foi passando a ficar corriqueiro... qualquer situação e eu começar a 

sentir tremor, taquicardia... A falta de sono era demais, assim ou de passar horas 

dormindo e acordando. Daí a fala difícil, eu gaguejo... vontade nem de sair de casa”, 

conta Débora a respeito das primeiras manifestações do transtorno. Em decorrência 

desses sintomas, ela diz ter procurado diversos médicos, como especialistas em 

endocrinologia e cardiologia, até chegar a um psiquiatra. Percebe-se que a luta de 

Débora com a doença já começa antes mesmo do diagnóstico de TAG, começa com 

a busca pela nomeação do que lhe afligia e era estranho. “Dar nome, dizer que algo 

é isso ou aquilo – se necessário, inventar palavras para esse fim – nos possibilita 

construir uma malha que seja suficientemente pequena para impedir que o peixe 

escape e desse modo nos dá a possibilidade de representar essa realidade”, 

escreve Moscovici (2003, p. 66-67). A objetivação da enfermidade em um paradigma 

de luta prossegue articulado na ancoragem do distúrbio nas ideias de medicação e 

superação, esta decorrendo daquela, conforme se pode observar no diálogo entre 

Dráuzio Varella e Débora Lopes: 
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Débora: [...] Então até eu ter a consciência de que era preciso ir num 
psiquiatra, demorou bastante. 
Dráuzio: E aí você foi medicada adequadamente? Você se deu bem com o 
tratamento? 
Débora: Eu continuo tendo, né, ansiedade, mas de uma maneira que eu 
consiga ter ferramentas pra lidar com ela. E hoje em dia eu não posso ficar 
mais sem terapia. Só consigo mesmo obter o resultado positivo com as... 
combinando a terapia com medicamento. Por indicação de psicólogo, eu 
corro atrás de atividades que me trazem conforto. Por exemplo, eu faço 
alongamento logo que eu acordo; faço caminhada... diversão, lazer, senão 
eu não aguento... 
Dráuzio: Eu acho exercício físico fundamental. Você libera substâncias 
químicas na circulação, e essas substâncias dão uma sensação de paz, de 
repouso, de tranquilidade, que é justamente o que o ansioso precisa, não é? 

 
Em relação à medicação, é interessante perceber que o médico logo 

questiona a entrevistada sobre a eficácia do tratamento que esta realizara, 

considerando apenas o fator medicamentoso (“E aí você foi medicada 

adequadamente?”). É a personagem quem levanta a importância da abordagem 

psicoterapêutica e de procedimentos alternativos como a prática de exercícios 

físicos e atividades manuais (em dado momento, vemos a imagem de Débora 

fazendo artesanato); então Dráuzio defende a prática de exercícios como aliada no 

tratamento do transtorno de ansiedade (“Eu acho exercício físico fundamental...”), o 

que pouco se vê na cobertura midiática de psicopatologias, inclusive na série Males 

da Alma. Ferraz (2013) observa que a ideia do cuidado do indivíduo para com sua 

própria saúde está cada vez mais atrelada à lógica da medicalização no sentido de 

consumo de medicamentos, priorizando o uso de remédios na prevenção da saúde, 

e, acrescentamos, no tratamento. 

Foucault (1975) afirma que na maioria dos transtornos obsessivos, o 

doente, ao ver-se confrontado com a enfermidade, reencontra na sua história, nos 

seus conflitos possíveis “causas” que justifiquem a doença; “ao mesmo tempo, vê no 

começo da doença a explosão de uma existência nova que altera profundamente o 

sentido de sua vida” (FOUCAULT, 1975, p. 41). Débora e Ladislau não localizam em 

suas histórias eventos que acreditem possivelmente ter desencadeado os 

transtornos de ansiedade e pânico, entretanto sinalizam uma nova jornada marcada 

pela experiência da doença e pela sua superação. Eles mostram como conseguem 

lidar com os transtornos que representam não mais limitações, mas obstáculos a 

serem constantemente enfrentados e transpostos, conforme se pode observar nas 

imagens de Débora se preparando para o casamento, evento que lhe causa 
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ansiedade; e de Ladislau dirigindo através de um túnel e caminhando até a padaria. 

Abaixo, trechos que exemplificam esse movimento de superação: 

 
Dráuzio: Muita gente que tem pânico fica apavorada quando entra em túnel. 
Você teve esse tipo de problema também? 
Ladislau: Algum tempo atrás, me surgiu uma oportunidade e que eu tinha 
que passar dentro de um túnel. No ato, eu comecei a passar mal e suar, 
não sei que... mas aí eu olhei pro túnel, o túnel olhou pra mim... aí eu virei 
pra mim e falei “Meu, se cê não entrar nesse túnel agora, cê nunca mais vai 
entrar num túnel na tua vida”. Daí, fui embora, entrei... 

 
Dráuzio/Off: Débora tem dois filhos e mora com o marido há 20 anos, mas 
só agora farão uma cerimônia para oficializar o casamento. Os preparativos 
estão deixando Débora muito ansiosa. 
Débora: Eu fico toda tensa, aquela ansiedade, aquela coisa... daí eu tento 
mudar o foco do meu pensando pra não ficar... 
Dráuzio: Só pensar na cerimônia que te dispara o coração? 
Débora: É uma coisa diferente, uma coisa que eu sempre esperei... tá me 
deixando nervosa sim, ansiosa. 

 
Dráuzio/Off: A vida é repleta de situações que geram ansiedade. O 
casamento é mais um teste no tratamento de Débora. Assim como ela, 
Ladislau encara os pequenos desafios do dia a dia para conviver melhor 
com o transtorno do pânico. A caminhada até a padaria foi mais um 
obstáculo vencido. 
Ladislau: Missão cumprida! Agora foi mais tranquilo e com certeza será 
mais tranquilo. 

 

d) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 

 

A quarta reportagem da série Males da Alma difere das demais, pois se 

preocupa não apenas em apresentar a doença, mas também em problematizar seu 

diagnóstico, coisa que não ocorre em nenhuma das outras matérias. Pelo contrário, 

o telespectador é sempre levado a acreditar e confiar no saber médico sem 

questionar. Essa problematização é enfatizada nas diversas passagens de Dráuzio 

Varella e é legitimada pela voz do especialista – o psicanalista Christian Dunker, que 

também é fonte consultada em outras reportagens da série. E toda a discussão em 

torno de diagnósticos precoces e errados de transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade é ilustrada pelos casos do menino Matheus Pamplona, erroneamente 

diagnosticado com TDAH, e de Maurício Araújo, cujo diagnóstico – este sim correto 

– chegou apenas na fase adulta. A matéria é estruturada de modo a comparar os 

dois casos: enquanto um não possuía o transtorno, mas fora diagnosticado e 

medicado para tal; o outro manifestou sintomas desde a infância, mas somente 

recebeu o diagnóstico e passou a ser medicado já adulto. Costurando as duas 

histórias, Varella vai alertando para os riscos da medicalização (e da medicação), ao 
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mesmo tempo em que ressalta a importância dos medicamentos no tratamento do 

transtorno. Assim, vai construindo representações da patologia. 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é 

caracterizado por um conjunto de sintomas de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade, que incluem comportamentos como não prestar atenção nos 

detalhes, dificuldade de organizar tarefas e atividades, inquietação e inabilidade de 

permanecer sentado em situações nas quais deveria fazê-lo. O DSM-5, quinta 

edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, editado pela 

American Psychiatric Association35, estabelece uma lista de 18 sintomas, dos quais 

crianças devem apresentar pelo menos seis; adolescentes e adultos devem 

manifestar pelo menos cinco para que se faça o diagnóstico. É preciso, ainda, que 

esses comportamentos afetem a vida do paciente, causando-lhe prejuízos em pelo 

menos dois ambientes, como em casa e na escola, por exemplo.  

Na reportagem, o médico e ali repórter Dráuzio Varella objetiva o 

transtorno na imagem de um diagnóstico médico quando elenca tais sintomas: “A 

criança não para quieta, não se concentra nas aulas, vive no mundo da lua. Quando 

a falta de atenção e a hiperatividade persistem até a vida adulta, os prejuízos se 

acumulam. [...]”, da forma como o manual psiquiátrico estabelece. 

Há toda uma discussão em torno dos critérios do DSM, considerado a 

“bíblia da psiquiatria”, e da autoridade médica em ditar o que/quem é “normal”. 

Discute-se a forma como se classificam as doenças, como se enquadram os 

doentes, como se quantifica e objetiva a subjetividade humana, levando, 

inevitavelmente, à medicalização da vida. As reportagens da série não levantam 

discussões dessa natureza (a cobertura de saúde, em geral, não toca nesses 

pontos), contudo, especificamente a matéria sobre o TDAH alerta para a medicação 

e medicalização de crianças que ganhou proporções tão grandes quanto o número 

de diagnósticos, crescente nos últimos anos. Acreditamos que tal exceção se 

explique por se tratar de um transtorno frequentemente diagnosticado na infância, 

daí um cuidado maior em esclarecer o telespectador para que este não se apresse, 

por exemplo, em sentenciar como hiperativa uma criança apenas agitada, pois os 

                                                             
35

 Publicação Americana de Psiquiatria. Informações sobre o TDAH presentes no DSM-5 e 
disponibilizadas pela Associação Americana de Psiquiatria, no site da entidade. Disponível em: 
http://www.dsm5.org/Documents/ADHD%20Fact%20Sheet.pdf. Acesso em: 19 nov. 2014. 

 

http://www.dsm5.org/Documents/ADHD%20Fact%20Sheet.pdf
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remédios “não são água com açúcar, e têm efeitos colaterais”, conforme enfatiza 

Dráuzio Varella. 

A matéria sobre o TDAH tem início com a apresentação do personagem 

Maurício, o que antecede a vinheta da série. Na tela, vemos fotografias de arquivo 

do entrevistado enquanto ele as descreve; são imagens que documentam os 

diversos cursos feitos por ele na tentativa de solucionar problemas que, na verdade, 

eram decorrentes do transtorno. Maurício conta sua experiência com a doença antes 

do diagnóstico:  

 
Eu não me sentia como alguém que tinha conseguido completar alguma 
coisa, aí eu comecei a fazer esse monte de cursos, todos de motivação, 
desenvolvimento humano etc. 
Essa é uma dinâmica de superação. Eu estou... eu pulo de uma altura de 
uns dois metros pras pessoas me segurarem. É uma dinâmica que 
trabalhou motivação, coragem... como se o meu problema fosse esse. 
E pra que ninguém duvide da minha busca, essa foto aí eu tô fazendo uma 
terapia de andar na brasa. E andei. O pior de tudo é que era um esforço 
vão, porque o TDAH é um problema neurológico, e não adianta andar na 
brasa ou voar que dali a uma semana o problema volta, não tem jeito.  

 
O TDAH é, então, ancorado em ideias de (algo que é) estranho, de 

sofrimento e de fracasso, além de ser objetivado – isto é, de receber uma qualidade 

icônica – em uma imagem de luta. Ao dizer que não se sentia como alguém que 

conseguia completar as coisas, Maurício sugere que a pessoa com déficit de 

atenção é estranha se comparada às outras ditas normais, que, em geral, 

conseguem iniciar e concluir projetos e atividades. Percebe-se também o sofrimento 

implicado em sentir-se diferente e, apesar da busca e da luta contra os sintomas, 

não conseguir solucionar o problema. 

Também vemos o TDAH sendo ancorado nas categorias estranho, 

sofrimento e fracasso na unidade de análise em que Maurício, em entrevista a 

Dráuzio Varella, conta sua experiência com a doença, retomando o que dissera na 

abertura da matéria. O médico pergunta ao entrevistado que tipo de problema o 

levou a suspeitar “de que tinha alguma coisa que não caminhava bem”, já 

representando a doença como algo que foge à normalidade, aos padrões de 

conduta. Maurício fala da sua dificuldade em continuar longos projetos e explica que 

“é como se o interesse desaparecesse”. Em seu discurso, ele cria a imagem de um 

ciclo de desinteresse em que a pessoa com déficit de atenção se encontra 

enredada, e, assim, objetiva a doença na imagem de uma prisão.  
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Dráuzio: Quando você parava [os projetos], depois não ficava com uma 
sensação de frustração? 
Maurício: Essa sensação de frustração, ela é sempre muito forte. Foi ela 
que me fez buscar algum tipo de tratamento. Essa foi a primeira fase da 
minha busca por ajuda, que durou aí alguns anos gastando dinheiro em 
cursos de motivação, desenvolvimento pessoal. [...] 

 
Aqui, vemos claramente o transtorno sendo ancorado no fracasso e no 

sofrimento, inclusive pelo uso do termo “frustração”.  A própria entonação de 

Maurício denota que a incapacidade de controlar a própria vida o fazia sofrer. 

Entretanto, o personagem mostra ao longo de toda a matéria uma postura muito 

ativa diante da doença, objetivando o TDAH como uma luta: a busca por ajuda, a 

busca por tratamento. 

Seguindo a estrutura doença sofrimento luta medicação 

superação, temos unidades de análise em que Maurício conta como a sua vida 

mudou após o diagnóstico (e o tratamento) e apresenta o seu “final feliz”. Uma 

dessas unidades mostra a esposa de Maurício ao telefone marcando para ele uma 

consulta com um neurologista (o som ambiente nos dá essa informação); enquanto 

isso, ele acrescenta o horário marcado em seu quadro de atividades. 

Posteriormente, ele explica para Dráuzio Varella a função do quadro na sua 

recuperação. 

 
Dráuzio: Maurício, você tá tomando remédio há quanto tempo? 
Maurício: Desde o diagnóstico, há dois meses mais ou menos, quase três. 
Dráuzio: E você sente que o tratamento tem te ajudado? 
Maurício: O remédio, o tratamento me ajuda a planejar melhor a semana. 
Eu descobri que deixando as coisas visíveis, a possibilidade de esquecer é 
menor, aí eu organizo as tarefas aqui. 
Dráuzio: Vamos ver que tipo de tarefa você relacionou aqui... Pagar a luz... 
Maurício: Pagar a luz, revelar fotos, visitar minha vó e outras coisas mais. 
Dráuzio: Uma medida simples como essa provoca uma mudança grande... 

 
Aqui, o mecanismo de ancoragem, que situa o desconhecido em um 

paradigma já familiar, aproxima o transtorno da ideia de superação, pois 

observamos no discurso verbal e não verbal (a imagem do quadro de atividades, as 

expressões de Maurício etc.) que a doença é superada através da medicação. O 

entrevistado também apresenta ao médico seu novo projeto pós-diagnóstico: um site 

de redação, português e literatura, com aulas e conteúdo abertos e gratuitos. “E 

você confia que vai levar esse site adiante, que não vai abandonar pela metade?”, 

questiona Varella. “Pois é, eu... O sentimento é confiança mesmo”, enfatiza 

Maurício. 
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A superação também ancora a patologia no trecho da matéria que mostra 

Maurício bem sucedido em seu trabalho, como professor de cursinho pré-vestibular, 

denotando que seu sucesso está ligado ao tratamento (“Apesar do transtorno, foi 

eleito pelos alunos o melhor professor. Os atrasos, que antes eram constantes, têm 

sido raros”, diz o off de Dráuzio Varella cobrindo as imagens da sala de aula). Para 

explicar o que, para ele, é o TDAH, Maurício compara seus pensamentos a um 

cavalo sem sela: desordenados, rápidos, desatentos. “Eu subia nele, e ele ia pra 

onde fosse. O tratamento não fez parar o cavalo. Ele me fez selá-lo. Ou seja, eu 

coloco a sela no cavalo, e ele vai na direção que eu desejo”, explica. Aqui, o 

transtorno é objetivado no conflito maniqueísta do bem contra o mal; sendo a 

doença, manifestada através de seus sintomas, um mal que se opõe à saúde, à 

ausência de sintomas, o que leva à felicidade. 

Maurício afirma não se sentir confortável dependendo de um remédio 

para controlar o transtorno. Ele não explica o porquê desse desconforto, mas 

podemos supor que haja relação com o preconceito que ainda existe na sociedade 

no que se refere à doença mental e à medicação de uso psiquiátrico. Apesar do 

incômodo relatado, o discurso de Maurício evidencia a superação como uma 

consequência da medicação, conforme se observa: 

 
Maurício: Na verdade, saber que tem que tomar um medicamento que é 
controlado, isso me deixa muito desconfortável mesmo. Mas é a primeira 
vez nesses anos todos que eu consigo mudar consideravelmente a minha 
rotina. Posso dizer, diagnosticado e em tratamento, minha vida melhorou 
muito. 

 
Sobre medicalização, Eliane Brum (2013), em seu artigo O doping das 

crianças, comenta um estudo divulgado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), o qual revela que entre 2009 e 2011 houve, no Brasil, um 

aumento de 75% no consumo de metilfenidato entre crianças e adolescentes de 6 a 

16 anos. Essa é a principal droga utilizada no tratamento do TDAH, comercializada 

com o nome de Ritalina. Apesar de afirmar que o déficit de atenção é uma “patologia 

controversa” e questionar se não estaria ocorrendo uma hipermedicação das 

crianças, Brum não põe em xeque a existência da doença, mas sim propõe um 

debate a respeito da medicalização e do papel da escola nesse contexto. “A escola, 

em vez de olhar cada aluno a partir da sua história e de sua singularidade, está 

sendo agente de um processo de homogeneização e silenciamento de crianças e 

adolescentes considerados ‘diferentes’?” (BRUM, 2013), questiona. Ela também não 
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advoga contra o uso de medicamentos, mas defende que sejam usados como 

coadjuvantes, aliados a medidas de outras ordens, como educacionais e 

psicológicas; pontua, ainda, a necessidade de maior cuidado e rigor nos 

diagnósticos. 

Especialistas enfatizam que o processo de medicalização vai muito além 

do ato de medicar; ele resulta em converter questões sociais e humanas em 

aspectos biológicos, transformando particularidades e dificuldades da subjetividade 

de cada indivíduo em transtornos mentais que precisam ser tratados, produzindo 

uma sociedade homogênea e, em tese, livre de conflitos. 

Nesse sentido, a matéria apresenta a história de Matheus, diagnosticado 

erroneamente com TDAH. No plano visual, aparecem imagens do garoto em sala de 

aula; pelo som ambiente, ouve-se a professora fazendo perguntas aos alunos, e 

apenas Matheus dá uma resposta errada e diferente dos demais. No off, Dráuzio 

Varella afirma: “Assim como Maurício, Matheus teve problemas na escola. Falta de 

interesse, dispersão, dificuldade para aprender a ler e escrever”. Em seguida, a 

sonora da mãe narra o processo de diagnóstico, medicação e insucesso do garoto. 

 
Adriana Pamplona (mãe de Matheus): O Matheus, ele não tinha 
concentração em sala de aula, né, não conseguia concluir as atividades, e 
ele não conseguia ler, né, não conseguia acompanhar a sala. Foi aí que a 
professora pediu pra que eu procurasse ajuda, né. A gente procurou a 
neuropediatra e aí foi falado que ele tinha TDAH... Foi muito prematuro. Foi 
numa única consulta. Como mãe, leiga no assunto, eu aceitei o diagnóstico 
e mediquei, e a medicação, ao invés de fazer bem, passou a fazer mal. Fez 
quatro meses de medicação, e não teve nenhum sucesso. 

 
Na sequência, em off, Dráuzio Varella  conta que devido a Matheus não 

ter reagido ao tratamento, a mãe o levou a outro especialista, uma psicopedagoga 

que concluiu o erro no diagnóstico. “Ela investigou melhor o que Matheus tinha e 

descobriu que ele teve uma pré-escola fraca e por isso não conseguia acompanhar 

o ritmo da classe atual. O trabalho agora é levantar a autoestima do garoto”, narra 

Varella. Enquanto isso, vemos imagens do menino sendo atendido pela profissional; 

as imagens e o som ambiente nos permitem perceber que ele está sendo estimulado 

com brinquedos educativos que incluem reconhecimento de letras e formação de 

palavras. 

Ao contrário de Maurício, primeiro personagem apresentado na matéria, a 

superação de Matheus vem da ausência de medicação. Quando Dráuzio Varella 

pergunta à mãe do garoto em qual das duas fases (“o Matheus medicado e o 
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Matheus sem medicação, só com o acompanhamento psicológico”) ele aparenta 

estar melhor, ela enfatiza sua preocupação com a hipermedicação infantil: 

 
Fiquei mais, assim, segura, feliz, na verdade... que era o que eu queria; eu 
não queria dar o remédio. E aí ele foi melhorando cada vez mais [...] Não tá 
à base de medicamento pra poder tirar a alegria que ele tem de brincar bem 
assim agitado, bem menino mesmo. 
 

Em outro momento da matéria, o transtorno é ancorado na medicação 

quando Dráuzio Varella traz para o debate a voz do especialista, e é essa voz 

autorizada que ratifica e legitima toda a problematização que o médico faz ao longo 

da reportagem no que se refere à questão farmacológica da patologia, conforme se 

observa abaixo: 

 
Dráuzio: Acho que uma das áreas que se discute mais o exagero das 
medicações e medicamentos talvez seja o transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade. Você acha que existe mesmo esse exagero? 
Christian Dunker (psicanalista): Sim, e não só no Brasil. É uma tendência 
mundial de que a criança está sendo supermedicada. Então essa ideia de 
diagnosticar rápido, tratar rápido, tratar o quanto antes, criar uma criança de 
alto desempenho, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado em 
relação a isso. 

 
Varella levanta o debate sobre o exagero de medicações nos casos de 

TDAH sem especificar a idade das pessoas com o transtorno. Entretanto, a resposta 

do psicanalista já se detém sobre uma tendência mundial de supermedicar crianças, 

de “criar uma criança de alto desempenho”, reforçando a nossa hipótese de que a 

medica(liza)ção só é relativizada nessa matéria por se tratar de uma patologia 

“típica” da infância. 

 

e) Transtorno de imagem (anorexia, bulimia e vigorexia) 
 

Nessa matéria, a série Males da Alma aborda o transtorno de imagem, 

caracterizado como uma distorção na autoimagem, acarretando em constante 

insatisfação com o corpo. A pessoa acometida por esse transtorno tem a sua 

percepção do real alterada, de modo que, para ela, a imagem refletida no espelho, 

carregada de imperfeições insuportáveis, corresponde de fato à realidade. Também 

é comum haver uma excessiva preocupação com os defeitos físicos e com o 

julgamento que as outras pessoas farão sobre seu corpo, o que leva o paciente a 

evitar locais públicos, por “experienciar o corpo como um estranho (numa forma de 
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despersonalização) e [ter] uma atitude extremamente negativa a respeito do corpo e 

da aparência” (CAMPANA, A.; CAMPANA, M.; TAVARES, 2009). 

O DSM-IV denomina esse distúrbio como transtorno dismórfico corporal e 

a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) o classifica como dismorfofobia, 

um subtipo do transtorno hipocondríaco. Alguns especialistas, ainda, o denominam 

de transtorno da imagem corporal. Independentemente da nomenclatura, as 

características que o definem permanecem as mesmas. 

No caso da matéria que analisamos, são apresentadas duas 

personagens: a comerciante Renata Rossi e a recepcionista Vivian Barbieri. A 

primeira está em tratamento para anorexia, já tendo sofrido também de bulimia; a 

segunda se recupera de um quadro de vigorexia, já tendo sido acometida por 

anorexia. Vale explicar que anorexia e bulimia são patologias que constam no 

capítulo de transtornos alimentares do DSM-5, e que a vigorexia ainda não está 

catalogada nos manuais de saúde, provavelmente por ser um fenômeno recente. 

Consideramos que a matéria não deixa suficientemente claro para o telespectador a 

associação entre os diversos transtornos que aborda; há uma “confusão” entre 

transtorno de imagem e transtornos alimentares, ainda que todos estejam sob o 

mesmo “guarda-chuva” dos transtornos mentais. 

Campana, A.; Campana, M. e Tavares (2009) defendem que o transtorno 

de imagem pode ser um fator de predisposição ao aparecimento de transtornos 

alimentares, assim como pode servir, posteriormente, para mantê-los. Nesse 

sentido, Bruch (1962 apud Campana, A.; Campana, M.; Tavares, 2009) afirmou que 

o tratamento de distúrbios alimentares deve passar por uma mudança da imagem 

corporal, do contrário, melhoras em quadros anoréxicos ou bulímicos seriam apenas 

temporárias. 

Na primeira unidade de análise da reportagem, na qual o telespectador é 

apresentado a Renata Rossi e sua experiência com a anorexia, um trecho de sua 

fala remete à ideia de Bruch (1962 apud Campana, A.; Campana, M.; Tavares, 

2009) no que se refere à importância de tratar o transtorno de imagem tanto quanto 

o alimentar: 

 
Eles falam no tratamento que vai mudar, que você vai começar a comer, no 
início você vai se sentir super gorda e tal não sei quê, mas você vai 
continuar comendo e a sua cabeça vai mudar. Só que não mudou. Eu já tô 
há dois anos em tratamento, mas, sinceramente, eu não vejo uma cura tão 
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próxima assim. Quanto tempo mais eu vou ficar dedicando a minha vida a 
curar de uma doença? 

 
Nesse trecho, observamos, também, os transtornos sendo ancorados na 

ideia de fracasso, quando a entrevistada afirma que, apesar de estar há dois anos 

em tratamento, não consegue ver possibilidade próxima de cura, pois sua 

autoimagem continuava distorcida. A categoria estranho também ancora a unidade 

de análise em questão, contudo, essa representação surge do contraste, do 

paradoxo entre imagem e texto. Na tela, são exibidas fotografias de Renata 

extremamente magra, em momentos críticos da anorexia, ao mesmo tempo em que 

ela afirma se sentir muito bonita nestas fotos e acrescenta que gostaria de se ver 

sempre daquele jeito. Já o sofrimento, nessa unidade, não aparece ligado à doença, 

mas ao período que a antecede, à gordura (“Com 12 anos... essa [foto] foi no início 

da adolescência, né... você gosta de algum menininho na escola, qualquer coisa do 

gênero... ‘Ai, você é super legal, mas você só é a amiga’... Sempre você é só amiga 

porque você é gorda”, ressente-se Renata). Na associação entre transtorno de 

imagem e anorexia, o momento em que a paciente está mais debilitada, é 

exatamente quando ela não se vê em sofrimento; ao contrário, vivenciando a 

doença, é quando ela se sente bonita e realizada porque excessivamente magra. 

Ainda nesse primeiro momento de apresentação da história de Renata, os 

transtornos são objetivados – ou seja, ganham qualidades icônicas, o que cristaliza 

a representação -, nas imagens de prisão e de luta. Assim, o transtorno representa 

não apenas um cárcere que priva a pessoa doente de sua liberdade, mas também 

um embate constante do doente para consigo mesmo. 

Na unidade de análise seguinte, Dráuzio Varella faz uma passagem em 

que introduz uma explicação sobre o transtorno de imagem. O cenário é um salão 

de beleza, repleto de espelhos, por onde ele caminha enquanto afirma que muitas 

vezes a imagem que enxergamos no espelho não condiz com a realidade, pois 

gostaríamos de ser fisicamente diferentes. Esse desejo de ser diferente é, 

entretanto, situado dentro dos limites da normalidade. Fica claro que é normal, é 

saudável desejar ter alguma característica diferente do que temos. Entretanto, 

“quando esse desejo é levado ao extremo, há uma distorção da imagem que 

fazemos de nós mesmos. A autoimagem distorcida é causa de transtornos como 

anorexia, bulimia e vigorexia, condições que sem tratamento colocam a vida em 

perigo”, finaliza Varella. Aqui, julgamos que o transtorno é objetivado em duas 
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imagens mentais: na de diagnóstico, uma vez que o médico introduz características 

da doença; e na de saúde x doença como elementos de um conflito, como o bem e o 

mal. 

Consideramos que embora Dráuzio Varella mencione a autoimagem 

distorcida como causa de transtornos alimentares, não fica suficientemente claro 

para o telespectador que se tratam de transtornos distintos e que podem pedir 

tratamentos distintos. A anorexia, um dos transtornos alimentares citados, é 

objetivada na imagem do diagnóstico em outra unidade de análise, quando Varella 

explica as características clínicas de uma pessoa anoréxica com base no cálculo do 

IMC – índice de massa corpórea. Seu texto é narrado em off enquanto na tela 

vemos uma arte (caracteres) representando visualmente o que é dito. Não há 

explicação sobre o que é o IMC, nem sobre como é calculado. 

Em outra passagem, Dráuzio Varella segue falando sobre anorexia. O 

cenário é um buffet de comida a quilo; ele se move em direção à câmera enquanto 

explica a prevalência da doença em mulheres e como, em geral, ela costuma 

aparecer: “A menina acha que está acima do peso e começa uma dieta para 

emagrecer, mas perde o controle e passa a comer cada vez menos. O quadro pode 

ser gravíssimo. Uma em cada cinco pacientes morre de anorexia”, relata. Com isso, 

o médico enquadra o transtorno em imagens, objetivando-o no que podemos 

visualizar como uma prisão; a paciente, por sua vez, é objetivada na imagem de 

vítima. Enclausurada pelo transtorno, a paciente não consegue mais controlar a 

evitação pela comida, chegando a deixar de comer. O próprio arquivo de imagens 

mentais que temos de pessoas anoréxicas já nos remete à imagem de vítima pela 

própria fragilidade aparente, quadro complementado pelo dado fornecido por 

Dráuzio Varella, segundo o qual “uma em cada cinco pacientes morre de anorexia”. 

A luta contra a doença também aparece como qualidade icônica da 

anorexia na unidade de análise em que vemos a personagem Renata fazendo uma 

refeição. No prato, a câmera foca na pequena porção de comida. Enquanto isso, no 

off de Dráuzio Varella ouvimos a explicação de que “Renata está em tratamento 

para anorexia. A nutricionista recomendou uma dieta de 1500 calorias por dia. Ela 

tem ingerido apenas 600”. Nesse momento, a personagem afirma ter consciência de 

que come pouco e abaixo do recomendado em seu tratamento, mas, segundo ela, a 

sua sensação física é de saciedade. Nesse sentido, percebemos que, apesar de 

ainda não conseguir obedecer rigorosamente às recomendações nutricionais, 
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Renata manifesta aí o seu enfretamento à doença, objetivando a enfermidade em 

um campo de batalha, onde o doente se vê frente às suas próprias limitações e aos 

fantasmas da sua mente. 

Essa mesma imagem mental de luta é percebida na unidade de análise 

em que Renata explica a Varella sobre o início de sua anorexia e do tratamento. 

Antes, ela sofria de bulimia, e foi nesse momento em que ela começou a se tratar. 

“Eu fui levada ao tratamento mais pelos meus pais, não foi eu... não foi de livre e 

espontânea vontade, mas... Eu comecei a parar de ter a compulsões, eu comecei a 

parar de ter os vômitos e também comecei a parar de comer”, relata. Assim, a luta 

aparece na busca da pessoa doente, ainda que não voluntária, por tratamento. A 

patologia é, ainda, ancorada na ideia de sofrimento, sobretudo pelos recursos de 

imagem e som. Com uma câmera, Renata registra o número que a balança exibe, 

indicando seu baixo peso. Há um padrão diferente de imagens para identificar que 

aquelas imagens foram captadas pela própria personagem com uma câmera dada a 

ela pela equipe do programa, logo, que não foram feitas por um repórter 

cinematográfico durante a gravação da reportagem. Enquanto vemos closes que 

enfatizam sua magreza, o bg (background) que ouvimos remete à tristeza. Quando 

Dráuzio Varella pergunta à Renata se ela não considera que come pouco quando se 

compara a outras pessoas, sua resposta, a entonação de sua voz, sua postura 

corporal convergem para ancorar a doença no sofrimento. “Eu tenho consciência 

que eu como pouco, e mesmo assim eu ainda tô assim”, responde, apontando para 

o próprio corpo e enfatizando o “assim”, que significa, nesse caso, estar “gorda”. E 

ela continua: “Eu acho que se eu comer como uma pessoa normal, como uma amiga 

minha, aí eu vou ficar muito gorda e eu não vou suportar. Já é difícil suportar esse 

corpo...”, reforçando não apenas a ideia de sofrimento, como também objetivando a 

pessoa doente, a si própria como uma vítima. 

A segunda personagem da matéria, Vivian Barbieri sofre de vigorexia, 

transtorno ainda não catalogado nos manuais de saúde, mas que parece ser 

agravado por e diretamente ligado ao transtorno de imagem. Na primeira unidade 

em que o telespectador é apresentado ao caso de Vivian, a vigorexia é ancorada 

nas ideias de sofrimento e estranho, além de ser objetivada nas imagens mentais da 

prisão e da saúde como bem x doença como mal. Consideramos que as categorias 

de sofrimento e prisão estão muito relacionadas no processo de criação de 

representações sociais da enfermidade, pois parte do sofrimento da pessoa 
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acometida por transtornos mentais advém do fato de ela não conseguir controlar a 

própria mente, ficando, assim, presa em suas obsessões e neuroses. Podemos 

observar essas representações nas imagens de Vivian na academia, malhando e 

analisando cada parte do próprio corpo em frente ao espelho. Complementando o 

plano visual, ela afirma a Dráuzio Varella: “O tempo todo, o tempo todo eu me vejo 

com o corpo feio... eu me vejo mal, me vejo cheia de defeitos. Essa obsessão muito 

forte... Na verdade, eu não vivo em paz”.  

Antes, entretanto, de Vivian expor sua vivência com o transtorno, Varella 

explica o que é a vigorexia, ancorando aí a patologia na ideia de estranho. “O medo 

de Vivian é de emagrecer, ficar fraca e sem músculos definidos. A musculação e os 

exercícios físicos se tornaram uma ideia fixa. É o que os especialistas chamam de 

vigorexia”, esclarece. O transtorno soa como algo estranho não apenas por Vivian 

ser aparentemente saudável, mas por estar inserida em padrões e contexto sociais 

em que o bem estar e a saúde estão fortemente ligados à ideia de corpos malhados 

e à prática de atividade física. Ainda nessa unidade, o transtorno é objetivado no 

conflito maniqueísta da saúde contra a doença, uma representando o bem e a outra 

o mal, respectivamente, quando Varella questiona o marido de Vivian sobre os 

limites entre o normal e o patológico no que refere à vaidade feminina. “Wagner, as 

mulheres são, geralmente, vaidosas, não é? Como você diferencia assim, vendo o 

comportamento das outras mulheres e vendo o comportamento da Vivian?”, 

pergunta. Apesar de leigo, Wagner coloca o pensamento obsessivo como esse 

diferencial, limite entre o cuidado de si saudável e a preocupação patológica: “É a 

obsessão dela pelo corpo o que ela tem. Sempre teve, né? Ela nunca se vê bem. 

Ela se convence, mas não se aceita”. 

A autoridade do discurso científico fica a cargo da sonora do psicanalista 

Contardo Calligaris. Embora Dráuzio Varella tenha, em alguns momentos, 

mencionado a questão da autoimagem distorcida, é o psicanalista quem explica 

como se processa o transtorno de imagem na mente humana, enfatizando que se 

trata de uma questão de saúde, pois a distorção “tem uma origem que não é ótica, é 

uma origem realmente mental”. Calligaris afirma que: 

  
O que a gente vê no espelho não é um simples efeito ótico. Na verdade, o 
que a gente vê no espelho é o que a gente imagina que os outros veem 
quando eles olham para nós. O espelho não é feito de duas coisas, não tem 
um cara que se olha e a imagem que aparece. Tem o cara que se olha e a 
imagem que aparece e o que ele imagina que uma terceira pessoa veria se 
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olhasse no espelho no momento que ele está se olhando no espelho. Então 
aquilo pode ser realmente muito diferente do que realmente aparece no 
espelho. Você tem a mesma coisa, por exemplo, em pessoas que recorrem 
a cirurgia plástica extensivamente. Dez, quinze, vinte cirurgias em um 
espaço de poucos anos... Essas pessoas realmente veem no espelho outra 
coisa, e essa outra coisa tem uma origem que não é ótica, é uma origem 
realmente mental. 

 
Em outra unidade da matéria, Varella discute com Renata a questão da 

autoimagem. Ambos se encontram no quarto da entrevistada, em frente a um 

espelho que, para ela, é o que de pior há no quarto. O médico pergunta se em 

nenhum momento ela pensa que pode estar tendo uma distorção da autoimagem, 

“quer dizer, olhando no espelho e vendo um corpo que não corresponde ao da 

realidade, não corresponde ao corpo que você tem”. Aqui, o transtorno é tanto 

ancorado no sofrimento, quanto objetivado nas imagens de prisão e de vítima, 

quando Renata enfatiza sua incapacidade de visualizar a doença e suas insistentes 

tentativas em fazê-lo. “As pessoas falam que você tá magra, e você quer enxergar 

essa magreza, mas não enxerga, então você começa a bater foto, tirar fotos do 

próprio corpo procurando uma... osso mesmo, menos gordura...”. No plano visual, 

somos confrontados com essas fotos que exibem a extrema magreza de Renata. O 

contraste entre as imagens e o texto reforçam as representações. 

Na unidade seguinte, o telespectador é apresentado à experiência de 

Vivian com a sua doença, a vigorexia. As imagens e o som ambiente revelam que 

naquele momento o marido e a filha tentavam ajudar Vivian a escolher uma roupa 

para, juntos, irem ao parque de diversões, mas ela não se satisfazia com as peças 

experimentadas. No off, Varella afirma: “Ter vida social é um sofrimento para Vivian. 

Ela tem pavor de imaginar o que as pessoas vão achar de seu corpo, por isso mal 

sai de casa para passear com a família. Hoje ela vai fazer uma nova tentativa. [...]”. 

Aqui, o transtorno é não somente ancorado na ideia de sofrimento, como também 

esse sentimento é verbalizado no discurso do médico. Objetivando a vigorexia como 

uma prisão, o marido da personagem relata que “se ela colocar na cabeça que ela 

não tá bem com aquela roupa, ela não sai mais de casa, aí acaba cancelando tudo” 

e afirma que ela estende a própria “obsessão” a toda a família.  

Apesar de vermos a pessoa doente como refém, prisioneira da própria 

mente, ainda nesse trecho da matéria, o transtorno é objetivado na imagem mental 

de luta, além de ancorado nas ideias de medicação e superação. Isso porque do 

discurso de Varella, depreendemos que o enfrentamento da doença, bem como sua 
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superação passa por um processo de medicação. A recuperação da personagem 

está atrelada ao conhecimento médico-científico de um especialista (“É, eu tô me 

tratando com um psiquiatra e vou começar a fazer a psicoterapia”), o que também é 

reforçado pelo questionamento do médico acerca dos seus cuidados com a saúde 

(Nesse momento, você tá fazendo o tratamento?). Ele ainda pergunta a Vivian se ela 

tem esperança de ficar livre de tantos rituais. Ao que ela responde, reforçando a sua 

caminhada rumo à superação: “Apesar de tudo, de toda essa jornada, né, de todo 

esse tempo desde adolescente, eu tenho esperança que sim”. 

A ideia de superação atrelada à medicação, assim como a “superioridade” 

de terapias medicamentosas em comparação à psicoterapia também aparece no 

trecho seguinte, na passagem de Dráuzio Varella. O cenário é uma academia de 

ginástica, e ele se movimenta em direção à câmera enquanto afirma que “o 

tratamento quase sempre é feito com antidepressivos e medicamentos para 

combater a compulsão e a ansiedade. A psicoterapia pode ajudar a mudar os 

hábitos alimentares”, e acrescenta que, em casos mais graves de anorexia e 

bulimia, a única alternativa é a internação hospitalar. A psicoterapia, como uma 

abordagem que considera a subjetividade de cada indivíduo, é posta em segundo 

plano, como um tratamento auxiliar. 

Por último, a superação também ancora os transtornos abordados na 

matéria quando vemos as imagens de Renata comendo, praticando natação e de 

Vivian se divertindo com a família. A sensação de bem estar que as imagens 

suscitam, aliadas a um bg (background) que sugere serenidade, denotam a 

recuperação das personagens e ainda objetivam as enfermidades na imagem da 

oposição saúde/doença, pois mostram a saúde como um bem, que se opõe a um 

mal, que é a doença e contra o qual elas lutam, conforme podemos perceber no 

discurso de Renata: “A doença não pode ser maior que a gente, não pode, não 

pode... Porque senão a doença leva nosso trabalho, nosso estudo, nossa 

juventude... Não deixa a doença te levar embora”, finaliza, em tom motivacional. 

 

f) Transtorno bipolar 
 

A última reportagem da série abordou o transtorno afetivo bipolar, 

distúrbio cuja principal característica é a alternância entre as fases de depressão e 

euforia (mania e hipomania), com períodos intercalados em que ocorre ausência de 
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ambos os sintomas. A pessoa acometida por esse transtorno vivencia crises, 

depressivas ou eufóricas, que podem variar de intensidade, frequência e duração. 

Segundo os manuais de classificações de doenças, há dois tipos principais desse 

distúrbio: o transtorno bipolar tipo I e o transtorno bipolar tipo II. O que os diferencia, 

basicamente, é a intensidade dos sintomas e o consequente prejuízo social para o 

paciente. No transtorno de tipo I, os episódios depressivos e maníacos tendem a 

durar mais tempo e serem mais intensos. Por isso, ocorrem profundas mudanças no 

comportamento e nas atitudes da pessoa doente, comprometendo suas relações 

sociais, sua vida profissional e financeira. Já no transtorno bipolar de tipo II, a 

alternância de estados, depressão e hipomania (euforia e excitação mais leves), 

ocorrem em menor grau, de modo que a doença não gera prejuízos à vida do 

paciente, que consegue conviver com ela sem grandes dificuldades (VARELLA, 

[201-?a]; MICHELON; VALLADA, 2005). Essas diferenciações do próprio transtorno 

não são levantadas na matéria aqui analisada. 

Para representar a patologia, a matéria apresenta as histórias de duas 

portadoras do transtorno, a estudante Ana Cláudia Dutra e a jornalista Isadora 

Soares. As mães de ambas também figuram na matéria; o discurso delas levanta 

questões sobre a convivência da família com um membro acometido pelo transtorno. 

Outra fonte da matéria é o psiquiatra Beny Lafer, a quem cabe a voz da autoridade 

médica. Como nas outras reportagens, Dráuzio Varella vai alinhavando as vozes de 

pacientes e especialista, e, assim, construindo representações do transtorno bipolar. 

Na abertura da matéria, anterior à vinheta da série, o telespectador é 

apresentado a Ana Cláudia, que relata como foram as primeiras manifestações da 

doença com a qual ela fora diagnosticada havia sete anos. Assim como em matérias 

anteriores, a narrativa é conduzida por fotografias que aparecem na tela à medida 

que a personagem vai narrando os momentos correspondentes a cada imagem. 

Nessa unidade de análise, o transtorno bipolar é ancorado preponderantemente na 

ideia de estranho, de algo incomum e não compreendido. Ao mostrar fotos da 

república onde morou, em Porto Alegre, quando se manifestaram os primeiros 

sintomas da doença, Ana Cláudia conta:  

 
“Eu não tinha nem ideia de que pudesse ter transtorno bipolar. Alguma 
coisa foi mudando. Eu ficava muito tempo deitada, mas... tinha alguns 
momentos em que eu ficava muito animada, então era tudo muito confuso, 
eu oscilava muito”. 
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Ainda nessa unidade, o transtorno também é ancorado nas categorias de 

sofrimento, solidão e fracasso. Mesmo que a ideia de estranho seja forte na 

representação, observamos nas fotografias mostradas, na expressão facial da 

personagem enquadrada em close e na entonação de sua voz que a experiência 

com a doença implica em sofrer e em sentir-se sozinha porque incompreendida. A 

ideia de fracasso toma corpo no relato de que o transtorno ocasionara o término do 

casamento de Ana Cláudia. Todas essas categorias que ancoram a patologia nessa 

unidade de análise complementam a objetivação do doente na imagem de vítima, de 

pessoa vitimada, prejudicada pela doença. 

 
Um momento de excitação, que foi quando eu me casei, era um momento 
de mudar de vida, de começar de novo... 
Aí [nessa foto] em Campos do Jordão, na lua de mel. Aí eu tava bem 
depressiva. 
Com o passar dos meses, isso foi ficando muito difícil. Isso ocasionou o fim 
do relacionamento. Fica um pouco de culpa, um pouco de frustração, um 
pouco de mágoa. Fica uma mistura desses sentimentos ao ver essas fotos. 

 

Em outra unidade de análise, o transtorno segue representado através da 

experiência de Ana Cláudia como portadora de transtorno bipolar. Assim como na 

unidade anterior, aqui as categorias fracasso, sofrimento e estranho também 

ancoram a patologia, assim como a imagem mental de prisão a objetiva. O fracasso 

novamente remete ao término do casamento e acrescenta o abandono da faculdade 

(“Ana Cláudia recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar há sete anos. Por causa 

das crises, ela se separou do marido e abandonou a faculdade duas vezes”, introduz 

Dráuzio Varella em seu off). A ideia de sofrimento não aparece explícita no texto 

verbal, mas subjaz toda a unidade; o depoimento da personagem gera no 

telespectador essa sensação, a de que ser acometido desse transtorno implica 

sofrer, e sofrer sozinho. A ideia de estranho, de certa forma, complementa a de 

sofrimento, pois a pessoa doente sofre e sente-se desamparada com todas as 

sensações e sentimentos que não sabe explicar (“É difícil lidar com a sensação na 

hora [da crise], com esses sentimentos todos... é difícil”, desabafa Ana Cláudia). No 

plano visual, vemos imagens da personagem e de Dráuzio Varella em plano e 

contraplano de entrevista, além de imagens dela dirigindo o carro adquirido em uma 

das crises de mania - descontada em compras - um sintoma bastante comum em 

pacientes com transtorno bipolar. E explica ter comprado o carro mesmo sabendo 

não ter condições financeiras para fazê-lo. Varella, então, questiona a atitude, pois é 
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de fato estranha uma doença que leva o indivíduo a cometer tal ato. Da explicação 

de Ana Cláudia, apreende-se o transtorno objetivado na imagem de prisão, pois é 

possível visualizar o paciente realmente preso num ciclo interminável de depressão, 

euforia (com as compras, por exemplo) e posterior depressão (com as dívidas ou 

outras consequências geradas pelo comportamento maníaco). 

 
Dráuzio Varella: Houve algum fato que te fez tomar consciência de que a 
situação que você tava vivendo era prejudicial? 
Ana Cláudia: Na verdade, eu sentia uma dor que eu não sabia explicar. 
Dráuzio: Você ficou só deprimida ou também alternava as fases de 
depressão com excitação? 
Ana Cláudia: Eu alternava também. Ficava muito tempo agitada, dormia 
pouco... Então eu comecei a descontar isso em compras, em gastos, e foi 
quando eu saí pra comprar uma coisa pra minha mãe e voltei com um carro. 
[...] 
Dráuzio: Que euforia é essa que faz a pessoa comprar um carro sem ter 
nenhuma condição financeira pra isso? 
Ana Cláudia: Na verdade, é um sentimento de que você pode fazer 
qualquer coisa, porque você se vê tanto tempo depressivo que um momento 
você se vê alegre demais com o carro, com o celular, com o computador... e 
depois com várias dívidas. 

 
Em outra unidade, Ana Cláudia fala sobre preconceito, abordagem que 

consideramos positiva, pois nenhuma outra reportagem da série levanta a questão 

da discriminação sofrida pelas pessoas que possuem transtornos mentais leves, 

como os abordados na série Males da Alma. Podemos perceber apenas o 

desconforto de alguns personagens diante do uso de medicação controlada. Em 

geral, sabemos que pessoas acometidas de transtornos mentais graves, 

enfermidades que implicam certa desconexão com a realidade, são muito 

discriminadas, mas pouco se fala disso em casos de depressão ou síndrome do 

pânico, por exemplo, daí a importância da observação de Ana Cláudia. “Ainda existe 

muito preconceito, e eu tenho sentido isso na pele. Pessoas que não acreditam, que 

acham que é simplesmente uma frescura, que é simplesmente uma mudança de 

humor repentina que todas as pessoas do mundo têm”, diz. E acrescenta os 

prejuízos sociais que o transtorno lhe traz: “Acho que o medo de me relacionar, o 

medo que as pessoas têm se relacionar comigo... Isso tem atrapalhado muito a 

minha vida”. Esse discurso, conjugado com o close do rosto da entrevistada e com 

um padrão diferente de imagens (tipo fotografia em sépia), ancoram o transtorno nas 

ideias de sofrimento e solidão, além de objetivar a paciente na imagem de vítima. 

Assim, entende-se o transtorno bipolar como uma doença que vitima o paciente, o 

isola do convívio social, causando sofrimento. 
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Sobre esse preconceito, Eliana Marcolino (2007), em sua tese de 

doutorado, aborda a questão da comunicação e saúde mental, e uma de suas 

constatações é a de que o preconceito - hoje mais ameno, mas ainda existente - da 

sociedade para com pacientes acometidos por psicopatologias constitui-se em 

dificuldade encontrada por essas pessoas na conquista de espaços de comunicação 

na sociedade. Nesse sentido, a mídia tem um papel fundamental no esclarecimento 

da sociedade sobre tais doenças; sua atuação na formação da opinião pública tanto 

pode colaborar para desconstruir estigmas quanto para reforçar preconceitos. 

Em outra unidade de análise, Varella faz uma passagem em que explica 

as características do transtorno bipolar, descrevendo os sintomas da fase de 

depressão e da fase de mania. Nesse trecho, ele objetiva o transtorno na imagem do 

diagnóstico, à medida que lista sintomas que configuram determinada doença tal 

qual fazem os manuais de diagnósticos médicos. No cenário da passagem, o 

médico aparece em um fundo preto com efeitos luminosos em uma espécie de “linha 

do horizonte”; as cores vão sendo modificadas de acordo com os sintomas descritos. 

Por exemplo, quando Varella fala sobre a fase de depressão, aparecem cores frias, 

como tons de azul; enquanto que ao falar da fase de euforia, aparecem cores 

quentes, como laranja e vermelho. 

Apesar de Dráuzio Varella listar sintomas da doença e afirmar que 

transtorno bipolar não é a mesma coisa que mudanças de humor que todas as 

pessoas têm, a voz da autoridade médica é, nessa matéria, representada por um 

psiquiatra, que confirma o que Varella já dissera e objetiva a patologia nas imagens 

do diagnóstico e do conflito saúde (bem) x doença (mal). O diagnóstico vem da 

listagem de sintomas que, inclusive, aparecem na tela, didaticamente, em uma arte 

(caracteres) enquanto o especialista os menciona. Já a dualidade saúde/doença, 

fica a cargo da diferenciação entre o “normal” e o patológico, explicitada na pergunta 

de Dráuzio Varella (“Eu, às vezes, também fico triste, deprimido... Aí em outras 

fases, eu tô alegre, tô disposto, acho que vou resolver todos os problemas que 

aparecerem pela frente. Como é que eu sei se isso é transtorno bipolar?”) e na 

resposta do psiquiatra: 

 
Tanto a tristeza quanto a euforia são sentimentos que nós temos quando 
alguma coisa boa ou ruim acontece na nossa vida. Isso é muito diferente do 
que nós chamamos de depressão e mania. A depressão é um conjunto de 
sintomas: as alterações de humor, alteração de apetite, alteração de sono e 
aquela tristeza e a baixa autoestima que ocorrem ao longo de semanas. A 
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mania, a mesma coisa. São episódios, e a pessoa precisa ter quase todos 
esses sintomas: euforia, irritabilidade, diminuição da necessidade de sono, 
alteração do apetite, agitação motora. Ou seja, eu diria que a intensidade e 
a duração e a quantidade de sintomas é que fazem a diferença entre esses 
sentimentos normais que todos nós temos do que nós chamamos de 
transtorno bipolar. 

 
Há outra unidade em que Dráuzio Varella explica a diferença entre 

transtorno bipolar e depressão e as implicações de confundi-los. Ele afirma que, 

embora comum, este é um erro grave, pois os tratamentos são diferentes, o que faz 

com que pessoas “bipolares” demorem, em média, 13 anos para receber o 

diagnóstico correto. “Nesse período, sofrem com a medicação inadequada. Não é 

raro procurar refúgio no álcool e nas drogas proibidas. Mas a consequência mais 

triste é a solidão. Sem entender o que se passa, a pessoa se afasta dos amigos e da 

família”, explica Varella. Aqui, o transtorno aparece ancorado nos sentidos de 

solidão, explicitado verbalmente no discurso do médico; e no de medicação, uma 

vez que fica subentendido que o único caminho possível para tratar a patologia é a 

medicina tradicional e suas terapias medicamentosas. 

Representações do transtorno bipolar também são construídas, na 

reportagem, a partir da história de Isadora Soares, que, à época, estava com 23 

anos, recém-diagnosticada, e sofria do transtorno desde os 12 anos. No texto do off, 

Varella menciona essas informações sobre a personagem e frisa que suas variações 

de humor são constantes. Em seguida, ela aparece em três momentos distintos, 

como que exemplificando a alternância de estados característicos do transtorno. 

Nesses trechos, há um estilo de imagem diferente (o mesmo padrão de fotografia 

sépia que conferiu certo tom confessional ao relato de Ana Cláudia sobre o 

preconceito que sofria). Num primeiro momento, Isadora aparece com uma 

expressão de desânimo, tédio e se dirige à câmera, dizendo: “Cansada, cansada 

disso tudo...”. Logo em seguida, mantendo o mesmo padrão de imagem, vemos uma 

Isadora sorridente, animada e novamente se reportando ao telespectador: “Oi, 

gente. Tô super bem, tô indo pro curso, arrumei meu cabelo. Hoje é sexta-feira...”. 

Ao fim dessa sequência, seu estado é de ansiedade: “Tô nervosa, ansiosa... Não 

vou usar o remédio tarja preta hoje, porque se eu usar e misturar com a bebida não 

dá certo. Vamo lá”. 

Essas passagens, a nosso ver, ancoram o transtorno no sentido de algo 

estranho. Ao mesmo tempo, acreditamos que os sintomas da doença, nesse caso, 
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tenham sido expostos nessa configuração imagética e textual para tentar mostrar, de 

alguma forma, para o telespectador como se processa o transtorno bipolar.  

O sentido de sofrimento ancora o transtorno à medida que subjaz a 

experiência de Isadora com a doença. Antes do diagnóstico, sem ter uma explicação 

que justificasse seu comportamento incomum, ela fez da bebida alcoólica uma 

espécie de remédio que combatesse os sintomas. Entretanto, mesmo tentando, de 

algum modo, fugir da doença, ela continuou a lhe trazer sofrimento, na medida em 

que o álcool prejudicou suas relações afetivas e sociais. Assim, também objetiva-se 

o transtorno enquadrando a figura da pessoa doente como uma vítima. 

 
Dráuzio/Off: Como foi diagnosticada há apenas seis meses, Isadora passou 
esse tempo todo, desde a sua adolescência, sem saber o que tinha. O 
álcool era seu único refúgio. 
Dráuzio: Na fase de depressão, você bebia pra ficar alegre ou pra esquecer. 
Na fase de excitação, você bebia por quê? Você já tava alegre e excitada. 
Isadora: Você quer ainda mais ir além daquilo, ir além, sabe? Ultrapassar 
aquele limite... Essa questão principalmente do álcool atrapalhou demais 
todos os tipos de relacionamento que eu tive na minha vida, principalmente 
com a minha família e com o meu namorado. 

 
Na sequência seguinte, outra situação reforça os prejuízos sociais que o 

transtorno pode provocar. Novamente Isadora aparece com expressão tediosa, 

dirigindo-se ao telespectador: “Meu humor agora tá péssimo. Graças a Deus, não 

tem ninguém em casa... Com certeza que se minha mãe tivesse aqui, eu ia brigar 

com ela novamente. Todo dia de manhã a gente dá um jeito de brigar... E é isso”, 

diz. Logo depois, vemos Isadora e a mãe Fátima na cozinha, num momento de 

manifestação de um “pico de transtorno”. As imagens seguintes se alternam entre 

cenas da cozinha e da sala, onde Fátima e Varella se encontram, em posição de 

entrevista. Ela enfatiza as dificuldades enfrentadas no convívio familiar em 

decorrência do transtorno bipolar: 

 
Fátima Soares (mãe de Isadora): Pra quem não tá acostumado com a 
situação, é assustador. Uma palavra pode desencadear uma crise, e essa 
crise pode durar uma semana. 
Dráuzio: Quer dizer, a reação pode ser muito desproporcional... 
Fátima: Em todos os aspectos, tanto na alegria quanto na tristeza. Cozinhar 
entre nós duas pode desencadear um pico do transtorno.  

  
Como que exemplificando o anteriormente dito, na tela aparece cena de 

mãe e filha cozinhando. Em pouco tempo elas se desentendem; o humor de Isadora 

muda inesperadamente diante da câmera. A mãe, então, se dirige à câmera e 

afirma: “Ela fica estressada. Você tá vendo, já? Muda totalmente”. 
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A questão da importância do apoio da família também é evidenciada na 

unidade de sentido que mostra que num ponto extremo, pacientes bipolares podem 

cometer suicídio; o psiquiatra Beny Lafer afirma que “[...] o risco chega até 15%. Se 

nós pensarmos que a taxa de mortalidade por suicídio na população é 0,5%, isso 

significa um risco 30 vezes maior nos portadores de transtorno bipolar”. Em seguida, 

aparecem Ana Cláudia e sua mãe, visivelmente emocionadas, paradas à margem de 

uma avenida movimentada. Ali, fica subentendido que Ana Cláudia chegou a tentar 

suicídio; ela olha para a avenida e relembra: “Eu fiquei um certo tempo esperando... 

e fui pro meio da avenida...”. A mãe também relembra o episódio, aparentemente 

revivendo o sofrimento, e, em seguida, abraça a filha: “Aí eles foram em casa levar 

ela. Ela tava em estado de choque. E aí eu fico pensando assim, agora, aqui nesse 

lugar, relembrando tudo aquilo que ela passou. Ninguém tem ideia do que significa 

isso pra gente”. 

Na unidade de análise subsequente, Dráuzio Varella faz uma passagem; 

em seu discurso, ancora o transtorno bipolar na ideia de medicação e o objetiva na 

imagem de luta. Assim o consideramos, pois ele enfatiza a obrigatoriedade do uso 

de medicamentos no tratamento do distúrbio, não relativizando em medida alguma o 

contexto e a subjetividade de cada paciente em específico. E, uma vez iniciado o 

tratamento, o paciente precisa, ainda, lutar, insistir e esperar o tempo que as 

medicações exigem para surtir bons resultados, além de persistir em seu uso, para 

garantir uma vida “normal”, conforme Varella: 

  
Com o tratamento adequado, o risco de um paciente chegar a essa situação 
extrema pode ser reduzido em 80%. O tratamento do transtorno bipolar é 
feito com medicamentos estabilizadores de humor e psicoterapia. 
Infelizmente, pelo menos metade dos pacientes interrompe a medicação. 
Primeiro porque os remédios exigem tempo para que as doses sejam 
ajustadas; segundo porque na fase de excitação a pessoa acha que ficou 
curada. Os medicamentos não curam o transtorno bipolar, mas o tratamento 
ininterrupto, acompanhado de psicoterapia, é a garantia de uma vida mais 
tranquila, sem sobressaltos. 

 

Essa mesma imagem de luta também objetiva o transtorno na última 

unidade de análise, quando Dráuzio Varella apresenta a recuperação das duas 

personagens através das quais ele explora a doença, aí também ancorada na ideia 

de superação. Outra categoria na qual a patologia é objetivada é o antagonismo 

saúde (bem) x doença (mal). Isso porque o médico menciona (e até enfatiza) que 

ambas estão em tratamento - uma buscando estabilizar o quadro e outra com o 
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transtorno já controlado - mostrando que o ser saudável, apresentar um 

comportamento socialmente aceitável está ligado ao fato de elas estarem em 

acompanhamento médico. O tratamento, afirma Varella em off, estabilizou o quadro 

de Ana Cláudia, que, com o apoio da família retornou aos estudos e pretende se 

formar em Jornalismo. Enquanto ouvimos seu texto em off, vemos imagens da 

estudante, com a mãe, em um parque, fotografando paisagens. A câmera retorna 

para o ambiente interno de sua casa, e ela aparece em plano de entrevista. “O meu 

sonho é terminar a faculdade, não ter que parar por crise ou por nada. Hoje eu já 

consigo perceber quando estou tendo uma crise depressiva ou eufórica”, diz. Varella 

então lhe pergunta o que ela faz para evitar um aprofundamento das crises; ela diz 

ter dificuldades para falar sobre os sentimentos, por isso, começou a escrever sobre 

eles. “O que eu não consigo passar pro papel, eu passo pra fotografia. É um hobby 

que me ajuda. Em alguns momentos, as fotografias são um pouco o que eu sinto”, 

completa. Enquanto fala, a câmera corta para o parque e passamos a ver Ana 

Cláudia fotografando.  

A superação de Isadora também aparece ligada à medicação e à ideia de 

que é preciso lutar constantemente para combater o transtorno, que é um mal, para, 

assim, conquistar o bem, que é a saúde. Esse combate se dá pela persistência no 

tratamento, única e obrigatoriamente pelo uso de medicamentos, conforme 

depreendemos pelo discurso de Isadora: 

 
Na primeira consulta que eu tive com a minha psiquiatra, eu perguntei pra 
ela assim: “Doutora, eu vou ter que tomar remédio pra sempre?”. Aí ela 
falou assim: “Vai. É igual uma diabetes. Você vai ter que tomar remédio pra 
sempre. Infelizmente, não tem jeito. Mas você vai levar uma vida normal. 
Você vai se cuidar e vai levar uma vida normal”. 

 

Acreditamos que a comparação do transtorno bipolar com o diabetes 

termina por cumprir uma função de tornar mais familiar a doença, assim como de 

conferir uma imagem mais positiva aos medicamentos controlados, os chamados 

“tarja preta”, contra os quais ainda persiste certo preconceito. Nesse contexto, 

Varella questiona: “E como é que você vê o futuro, Isadora?”. Ao que ela responde: 

“...e eu vejo o meu futuro dessa forma, levando minha vida do jeito que eu levo, 

trabalhando, estudando e sempre seguindo em frente”. 

 

 

 



112 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As representações sociais que circulam nas sociedades 

contemporâneas, muitas vezes, não têm tempo para se sedimentar ao ponto de se 

tornarem visões mais difíceis de serem modificadas e até mesmo tradições 

(MOSCOVICI, 2003). Na cobertura jornalística dos temas de saúde, essa 

característica é percebida, por exemplo, quando, a cada dia, somos apresentados a 

novidades, tratamentos e abordagens diferentes sobre as doenças. Contudo, isso 

não significa que representações da saúde e da doença não tenham força para se 

enraizar na mente do público, mesmo porque, ainda que uma nova representação 

“tome o lugar” da anterior, àquela primeira caberá um espaço no acervo de 

conhecimento dos que por ela tiverem sido atingidos. Talvez isso deva sugerir uma 

maior responsabilidade do jornalista, do comunicador e até do médico – no caso de 

Dráuzio Varella, apresentando séries sobre a temática -, na divulgação de 

informações sobre a saúde e a doença ou mesmo um maior cuidado no trato delas. 

Nesse sentido, pretendemos que este trabalho seja um ponto de partida para 

discussões acerca da forma como o jornalismo, a mídia (re)tratam as 

psicopatologias. 

Acreditamos que o jornalismo e as representações por ele produzidas 

contribuem para a construção social da realidade. Acreditamos, também, que os 

sentidos acerca da saúde e da doença absorvidos e compartilhados pelos indivíduos 

em uma sociedade passam por essas construções, de onde concluímos a 

importância de estudar as representações sociais construídas pela série Males da 

Alma, exibida no Fantástico. Desse modo, podemos pensar na forma como os 

transtornos mentais são representados, o que nos permitirá refletir sobre as 

possibilidades dessas representações influenciarem nos modos de o público 

enxergar os transtornos mentais e mesmo nos modos de os pacientes 

experenciarem a doença mental. 

Nessa perspectiva, compreendemos, a partir de nossa análise, que a 

série trata todos os transtornos abordados a partir de um mesmo formato de 

reportagem: explorar a doença com base na história de um ou mais personagens. 

Assim, Dráuzio Varella vai tecendo a narrativa a partir dos depoimentos e da voz 

autorizada de especialistas consultados em algumas matérias. Há matérias que não 

contam com a participação de profissionais de saúde mental, e, nesse caso, é o 



113 
 

próprio Varella quem detém a posse do capital científico; é ele quem, de certa forma, 

passa ao telespectador a garantia de que pode confiar nas informações acerca de 

determinada doença ali transmitidas, enquadradas e representadas, pois estas são 

avalizadas pelo conhecimento médico-científico. Em matérias telejornalísticas sobre 

doenças, entrevistas com médicos garantem credibilidade ao programa e/ou 

telejornal (GOUVÊA; COUTINHO, 2013), que se constitui em lugar de referência e 

de segurança para o telespectador (VIZEU; CORREIA, 2008). 

Em nossa análise, criamos espécies de categorias correspondentes aos 

mecanismos de ancoragem e objetivação que, segundo Moscovici (2003, 2012) 

trabalham na construção de representações sociais. E, assim, localizamos tais 

mecanismos dentro das unidades de análise, ou seja, mapeamos em quais 

momentos da reportagem determinado transtorno foi ancorado e/ou objetivado nas 

categorias de nosso referencial de codificação. 

Além de seguirem um mesmo formato, as matérias da série constroem 

uma espécie de “representação padrão” que se evidencia por uma estrutura 

narrativa, por uma forma de contar as histórias de cada personagem e das doenças 

que os acometem. Assim, as reportagens representam os transtornos mentais como 

ciclos que vão do sofrimento à superação. Em geral, inicia-se representando a 

doença como algo que é estranho ao paciente, causando desconforto e interferindo 

no modo como este vinha levando sua vida até a ocorrência da doença. Nesse 

contexto, o transtorno também se aproxima das ideias de fracasso e solidão, 

sensações constituintes do ato de experenciar a psicopatologia. No plano da 

objetivação, os transtornos são identificados com as qualidades icônicas de luta e 

prisão, uma vez que a doença é colocada tanto como uma arena onde a pessoa 

doente precisa enfrentar um mal que lhe ameaça a saúde, quanto como um claustro 

que aprisiona o doente, se constituindo, ao mesmo tempo, em obstáculo e impulso 

para essa luta em busca da saúde. Uma das categorias de objetivação é a de vítima, 

que, se refere, na verdade, ao doente, e não necessariamente à doença. Isso 

porque a doença pressupõe a existência do doente, e, dessa forma, representá-la 

passa por representar também o doente e sua experiência como tal. 

Ainda em relação ao “mapa representacional” dos transtornos mentais, 

estes também são representados como um diagnóstico médico, o que ocorre 

quando, nas matérias, os sintomas das enfermidades são didaticamente descritos, 

muitas vezes exibidos na tela em uma arte (caracteres), o que denota o 
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enquadramento da doença no que a psiquiatria e os manuais de saúde consideram 

como tal. Ou seja, é preciso haver um conjunto de sintomas específicos para 

configurar determinada doença, desconsiderando-se o contexto social, ambiental, 

econômico e cultural de emergência da enfermidade. 

Outra categoria que também serve a representações dos transtornos é a 

de saúde (bem) x doença (mal), correspondendo, inclusive, a uma de nossas 

hipóteses, segundo a qual as representações construídas pela série reforçam o 

conflito maniqueísta da saúde contra a doença, como polos diametralmente opostos. 

Ocorre como que uma “humanização” da doença, como um ente mau a ser vencido 

pelos bons, como o médico e os medicamentos (LEFÈVRE, 1995). 

Seguindo o “roteiro narrativo” que se inicia no sofrimento, os transtornos, 

ao fim das matérias, terminam sendo representados nas categorias de medicação  e 

superação. Esta última significa o momento em que a doença representa uma virada 

na vida do paciente, que passa a viver sob outra perspectiva após a experiência de 

estar doente, ainda que se trate de uma enfermidade para a qual não há cura, como 

é enfatizado no caso do transtorno bipolar. Ademais, fica evidente nas reportagens 

da série que a medicação, outra categoria que representa os transtornos, é o único 

caminho possível para a superação. O tratamento médico e a terapia 

medicamentosa são colocados como itens indispensáveis no caminho que leva à 

saúde; as práticas psicoterapêuticas são enquadradas como tratamentos auxiliares, 

utilizados para consolidar as melhoras obtidas pelo uso de remédios. 

Houve unidades de análise, por exemplo, em que não consideramos que 

o transtorno tenha sido objetivado em alguma imagem mental, assim como houve 

outras em que não consideramos ter havido ancoragem. Para que seja construída 

uma representação social não é necessário haver, obrigatoriamente, os dois 

mecanismos agindo em simultâneo sobre a coisa representada. A análise de 

representações sociais, por vezes, pode parecer fluida, o que nos levou a questionar 

se, de fato, o telespectador absorveu, em alguma medida, as representações da 

mesma forma como nós as consideramos em nossa análise. O telespectador não é 

um ser inerte (WOLTON, 1996), mero repositório de informações absorvidas 

segundo as intenções de quem comunica; sua subjetividade irriga o terreno das 

interpretações. Nesse sentido, quanto ao nosso questionamento, refletimos e 

acreditamos: que as representações dos transtornos mentais da forma como as 

percebemos em nossa análise influenciam, de algum modo, um olhar do 
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telespectador sobre tais patologias, ainda que este possa não fazer uma leitura 

igualmente sistematizada; e que as representações, ao atingirem-no, misturem-se 

aos seus conhecimentos e experiências prévias. 

Confrontando nossas ideias iniciais acerca de como são representados 

socialmente os transtornos mentais na série Males da Alma com os dados 

resultantes de nossa análise, confirmamos que as reportagens reforçam o discurso 

de autoridade médica, uma vez que esta, quando não representada pela presença 

de um especialista, é exercida e reforçada pela figura de Dráuzio Varella. Este, em 

todas as reportagens da série, enfatiza a relação desses transtornos com a 

psiquiatria, seguindo as determinações da ciência. Supúnhamos, ainda, que as 

representações construídas na série tinham como centro o foco na doença, 

definindo-a como ausência de patologia, o que reforçaria o conflito maniqueísta da 

saúde contra a doença, entendidas como o bem e o mal, respectivamente. Em 

relação a essa ideia, a pesquisa nos mostrou que, embora os transtornos sejam 

explorados a partir de histórias de pessoas doentes, o foco continua sendo a 

doença, situada numa relação opositiva e conflituosa com a saúde. 

Alcançamos nosso objetivo principal, analisar as representações sociais 

dos transtornos mentais na série Males da Alma, no Fantástico, e, de modo mais 

específico, também nos detemos nos enquadramentos das matérias, à medida que 

ao longo de nossa análise fomos pontuando a dinâmica de vozes das fontes, 

personagens e especialistas, ouvidas. Observamos que não raro o discurso dos 

especialistas serve para legitimar algo que Dráuzio Varella já dissera anteriormente, 

também confirmando o percurso de construção da doença que vai sendo traçado ao 

longo da reportagem. Assim, embora, na série, a voz do doente tenha muito mais 

proeminência do que, em geral, ocorre em matérias de telejornais-padrão, essa voz 

não é suficiente para construir a doença. O médico Dráuzio Varella, a série Males da 

Alma e o programa Fantástico são os construtores de espécies de modelos de 

manifestação da doença, sem relativizar que tais psicopatologias podem se 

manifestar de formas um pouco diversas a depender dos contextos do doente e da 

doença. 

Observamos, ainda, que, embora Dráuzio Varella enfatize a necessidade 

de as pessoas cuidarem de sua saúde mental, ele não toca em pontos relativos à 

promoção da saúde. É possível evitar a ocorrência de transtornos mentais? De que 

forma? Apenas na reportagem que trata da síndrome do pânico e do transtorno de 
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ansiedade generalizada (TAG) menciona-se a prática de esportes como um 

importante fator de qualidade de vida; quando a entrevistada, portadora de TAG, 

conta que por indicação de psicólogos, ela busca atividades que lhe tragam prazer, 

a exemplos de corridas e caminhadas. Nesse momento, Varella afirma “Eu acho 

exercício físico fundamental. Você libera substâncias químicas na circulação, e 

essas substâncias dão uma sensação de paz, de repouso, de tranquilidade, que é 

justamente o que o ansioso precisa, não é?”. É o único momento da série em que 

alternativas não medicamentosas e/ou psicoterapêuticas são valorizadas no 

tratamento dos transtornos. 

Rose (2002), em cujo método nos baseamos para a análise de nosso 

corpus, concluiu, ao final de sua pesquisa sobre representações da loucura na 

televisão britânica, que a loucura continuava não familiar. Aqui, nos questionamos se 

os transtornos mentais que analisamos também continuaram não familiares ou se as 

representações sociais construídas pela série conseguiram torná-los familiares, o 

que, afinal, é, segundo Moscovici (2003), a função primeira das representações. 

Ainda que não tenhamos realizado um estudo de recepção que nos permitisse aferir 

a percepção pública de tais doenças, acreditamos, com base nos resultados da 

análise, que as matérias da série apresentada por Dráuzio Varella tenham 

contribuído fortemente para tornar mais conhecidas do público doenças que não têm 

tanta visibilidade midiática; acreditamos, ainda, que a série, em alguma medida, 

contribuiu para desmistificar ideias e imagens talvez equivocadas sobre as pessoas 

acometidas por essas patologias. 

Por último, somos cientes das limitações dos meios jornalísticos e 

sabemos que, em televisão, o tempo pode não ser suficiente para elucidar questões 

delicadas como são as de saúde e doenças. Acreditamos que o formato híbrido do 

Fantástico seja interessante nesse sentido, pois permite dedicar um tempo maior às 

reportagens, o que os telejornais não têm condições de fazer; concordamos que 

abordar a saúde em séries apresentadas por Dráuzio Varella é positivo, pois o seu 

capital científico agrega credibilidade junto ao público e constrói uma dinâmica 

interessante para com as fontes. Contudo, consideramos dois pontos que poderiam 

melhorar tanto coberturas de psicopatologias por eventuais séries de Dráuzio Varella 

quanto por grandes reportagens do Fantástico de modo geral: a diversificação das 

fontes e uma abordagem mais macro dos aspectos da doença. Uma maior 

multiplicidade de vozes enriquece o debate em torno da doença e reconhece que as 
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questões de saúde não concernem apenas aos profissionais desse campo. Grupos 

de apoio a pacientes, por exemplo, se constituem em boas fontes de informação, 

sendo capazes de mostrar as diversas faces de uma mesma doença. Nessa 

perspectiva, ampliar o cenário da doença também se constitui em tarefa importante, 

pois não basta apenas mostrar que determinado transtorno levou a paciente 

entrevistada a perder o emprego, ou que outro distúrbio dificulta as relações 

familiares do portador. Como o mercado de trabalho enxerga e absorve esses 

trabalhadores acometidos por psicopatologias? Como as famílias devem lidar com 

um familiar nessa condição de saúde? Em que medida pesam carga genética e 

estilo de vida na ocorrência desses transtornos? Há algo que possa ser feito para 

evitá-los? Como combater o preconceito que ainda existe na sociedade em relação 

a pessoas acometidas por transtornos dessa natureza? O próprio nome “doença 

mental” ainda carrega um estigma muito negativo, o que talvez justifique o nome da 

série Males da Alma, referindo à “alma”, e não à “mente”. É preciso, portanto, 

problematizar a doença mental em seus diversos aspectos, tornando-a familiar não 

apenas no sentido de conhecida e, assim, não mais estranha, mas de usual, 

corriqueira, que não assusta, nem causa medo. 
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