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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo a compreensão de quais são as concepções dadas 
à ideia de loucura nas canções de Ozzy Osbourne, ou seja, sob quais aspectos 
conceituais, ideológicos ou de senso comum ela é apresentada pelo sujeito lírico de 
cada canção. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, por meio da qual 
três músicas escolhidas para análise foram codificadas em unidades menores de 
significado, ou seja, versos, palavras ou expressões que fazem referência à loucura 
ou ao sujeito considerado louco. Os resultados obtidos mostraram que a loucura é 
referenciada à luz de conceitos distintos, resultantes de aspectos sociohistóricos, 
culturais e científico-acadêmicos, fornecendo-nos um panorama de como a 
insanidade é entendida pela sociedade, desde a época em que tais canções foram 
criadas, até os dias atuais.  
 

Palavras-chave: História da Loucura. A loucura nas canções de Ozzy Osbourne. 
Perspectivas teóricas e ideológicas da loucura. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to understand what are the conceptions given to the idea of madness 
in the songs of Ozzy Osbourne, in other words, under what conceptual, ideological or 
common sense aspects is presented by the lyrical subject of each song. The 
methodology used was content analysis, whereby three songs chosen for analysis 
were coded into smaller units of meaning, that is, verses, words or expressions that 
refer to madness or the subject considered crazy. The results obtained showed that 
madness is referenced in the light of different concepts, resulting from socio-
historical, cultural and scientific-academic aspects, providing us with an overview of 
how insanity is understood by society, since the time these songs were created, until 
nowadays. 
 

Keywords: History of Madness. The madness in the songs of Ozzy Osbourne. 
Theoretical and ideological perspectives of madness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Diante do desejo de unir psicologia, arte e aspetos culturais, este trabalho 

surgira, a princípio, como uma protoideia para um estudo de campo sobre as 

representações da loucura no universo do Heavy Metal. Pretendia-se, mais 

especificamente, entender como os fãs de Ozzy Osbourne concebem a ideia de 

loucura associada à imagem do cantor, e se esta teria alguma relação com a loucura 

“real”, cotidiana. Tal interesse surgiu pelo contato mais estreito com a temática 

durante a vida acadêmica, sobretudo pela vivência com trabalhos de campo em um 

Centro de Atenção Psicossocial. 

 Outro fator determinante para a escolha deste tema foi o gosto pessoal pelo 

gênero musical e pelos elementos estético-culturais que o compõe, sobretudo 

aqueles referentes ao universo gótico e à sua antiestética. A atração pelo alternativo, 

pelo incomum e pelo “estranhamente” belo surgiu como uma tentativa inconsciente 

(ou nem tanto) de resistir às imposições vindas do ambiente externo, sobretudo 

aquelas relacionadas aos dogmatismos das mais diversas espécies, fossem estes 

religiosos, comportamentais ou até mesmo relativos ao gênero.  

 Ser mulher em um meio predominantemente masculino, e ouvir um estilo de 

música supostamente feita para homens, permitiu, de certa forma, que um processo 

de empoderamento começasse a acontecer. Gostar de um som considerado 

agressivo, barulhento e sombrio, é contrariar tudo aquilo que se espera ou que a 

sociedade deduz ser “adequado” a uma mulher.  É resistir às estereotipações e às 

medíocres expectativas a respeito do que uma “fêmea” deva ser. É viver uma 

realidade ao avesso, e na maior parte das vezes, nutrir um sentimento de 

inadequação ao mundo e ao próprio gênero, e depois se dar conta de que está tudo 

bem não ser nada daquilo do que esperavam que você fosse. 
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 O culto à antiestética e a feição pelo “sombrio” surgem também como uma 

atração pelo “não dito”, pelo aspecto trágico da existência e pelo gosto por quase 

tudo que se opõe ao que é tido como normal. A face negada da vida, o sofrimento, a 

morte, os desejos mais profanos, são alimento à alma de todo aquele que não se 

contenta apenas com o que vê ou com o que lhe é dito, mas sim, que busca sentido 

nas profundezas obscuras da alma humana.  

 

1.1 A HISTÓRIA DA LOUCURA NO OCIDENTE 

 

Muitos foram os males os quais assombraram a humanidade ao longo de sua 

história, e a partir dos quais o homem se viu impelido a enfrentar os seus medos 

diante do sobrenatural. Um destes males foi a lepra, doença que devastou a Europa 

a partir da alta Idade Média e que, até o final das Cruzadas, fez com que se 

multiplicassem os leprosários por todo o território europeu (FOUCAULT, 1972). Na 

intenção de afastar das cidades as pessoas acometidas pela moléstia, criaram-se 

espaços de segregação, os quais tornaram claros os limites entre a vida e a morte, a 

salvação e a condenação e entre a misericórdia e a fúria de Deus. Sob os aspectos 

da cristandade, desenvolve-se a crença de que estas pessoas seriam instrumentos 

para a manifestação da divindade, uma vez que, em seu conjunto, a doença 

representaria simultaneamente, a cólera e a bondade de Deus, além da 

oportunidade para o homem de boa-fé praticar a caridade (FOUCAULT, 1972). 

Com este processo de segregação e ruptura com os focos orientais da 

doença, desaparecem aos poucos, a lepra e suas vítimas, e os leprosários se 

tornaram espaços obsoletos, vazios geográficos impregnados de significações, os 

quais serão utilizados mais tarde com a mesma intenção de isolamento e de 

exclusão. Não será mais o leproso a padecer neste infeliz recinto, mas sim, todos 
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aqueles que representam aquilo que a cidade não deseja abrigar e que os indivíduos 

não desejam ver. Formar-se-á uma nova massa de excluídos, seres considerados 

inúteis e dispensáveis à sociedade, os quais ocuparão o lugar e as desgraças que 

outrora pertenciam ao enfermo vitimado pela lepra (FOUCAULT, 1972).  

Pobres, vagabundos, presidiários e “cabeças alienadas “assumirão o papel 
abandonado pelo lazarento, e veremos que salvação se espera dessa 
exclusão, para eles e para aqueles que os excluem.  om um sentido 
inteiramente novo, e numa cultura bem diferente, as formas subsistirão   
essencialmente, essa forma maior de uma partilha rigorosa que é a exclusão 
social, mas reintegração espiritual (FOUCAULT, 1972, p.7). 

 

Desaparece a lepra e o medo do sobrenatural que a cercava, porém os 

mistérios relativos às questões da morte, da finitude e da desordem continuam a 

circundar a vida dos indivíduos e a povoar o seu imaginário, até que, a partir da 

segunda metade do século XV, uma nova inquietação começa a invadir a sociedade 

e a ressignificar a ideia que se tinha sobre o “nada”, a morte e o caos (FOU AULT, 

1972). 

 Instaura-se aos poucos, um novo pensamento em relação aos mistérios da 

vida e da sua finitude, e a morte deixa de ser vista como um algoz à espreita de sua 

vítima, calculando a hora certa para atacar. A loucura toma para si o lugar de 

destaque no imaginário coletivo, tornando-se uma representação do vazio 

circundante, o sinal iminente da morte, a qual não iria chegar apocalipticamente, 

mas sim, que estaria intrínseca e inseparavelmente ligada à existência (FOUCAULT, 

1972). 

Se a insanidade, por um lado, é considerada a representante das trevas, da 

desordem e da escuridão que compõem a existência na Terra, ela também é 

entendida como um saber inacessível ao homem comum, um privilégio inaudito do 

louco, o qual a acessa através de sua tolice e inocência, enxergando para além 

daquilo que o indivíduo “normal” consegue ver. A insanidade se torna, sob este 
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entendimento, o fenômeno que denuncia a inutilidade e presunção da razão em 

tomar para si todos os pressupostos da existência. Em contrapartida, no momento 

em que a loucura perde o seu aspecto predominantemente obscuro e passa a 

simbolizar o relacionamento que cada indivíduo mantém consigo mesmo, ela perde 

sua significação mística, para assumir então, um aspecto crítico e moral 

(FOUCAULT, 1972).  

Na experiência mística ou trágica da loucura há um elemento enigmático em 

sua significação, uma vez que ela é entendida como uma amálgama de mistério e 

revelação, conhecimento e alienação, sendo posta assim, ao nível das grandes 

experiências da Renascença e, portanto, sendo recebida com certa hospitalidade e 

empatia. Em contrapartida, em sua experiência crítica, a loucura passa a adquirir 

uma conotação negativa, sendo subjugada aos privilégios da racionalidade e 

inserida no campo da moral, ou seja, ela passa a ser relacionada ao aspecto dos 

vícios, das faltas e das ilusões humanas (FOUCAULT, 1972). 

Esta transição na percepção social da loucura é passível de ser percebida 

nas artes pertencentes ao período do Renascimento, na Europa dos séculos XIV ao 

XVI, tais como na pintura de Bosch, ou nos versos de Rotterdam. As inúmeras 

representações da alienação na pintura e na literatura desta época denunciam certo 

fascínio pela temática, mesmo sob percepções diferentes ou controversas. A Nau 

dos Insensatos, por exemplo, objeto simbólico o qual passara a compor o imaginário 

do homem neste período, foi representada tanto sob o aspecto místico quanto moral 

da loucura (FOUCAULT, 1972). 

Esta embarcação teve existência real, não fora somente uma composição 

literária ou alegórica criada pelo homem da Renascença. Ela era encarregada de 

lançar a sua carga insana ao mar, deixando-a a sua própria sorte e sob a vontade 
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indecisa das águas, que além de levá-la para lugares longínquos e fora da visão dos 

cidadãos comuns, também tinha a função de purificar aqueles que nela eram 

carregados.  Nesta viagem simbólica era dada a estes seres uma chance para a 

salvação, ao mesmo tempo em que as cidades poderiam se ver livres dos párias 

sociais e do incômodo que estes causavam à comunidade local (FOUCAULT, 1972).  

[...] confiar o louco aos marinheiros é com certeza evitar que ele ficasse 
vagando indefinidamente entre os muros da cidade, é ter a certeza de que 
ele irá para longe, é torná-lo prisioneiro de sua própria partida. Mas a isso a 
água acrescenta a massa obscura de seus próprios valores: ela leva 
embora, mas faz mais que isso, ela purifica                                                                              
(FOUCAULT, 1972, p.12). 
 

Com a hegemonia do pensamento crítico e moral e com a valorização do 

exercício da razão, a loucura se afasta continuamente de sua origem mística, e 

passa a adquirir uma nova roupagem a partir do século XVII, devido, entre outros 

aspectos, a um fenômeno determinante na experiência clássica da loucura: a grande 

internação (FOUCAULT, 1972). 

 

FIGURA 01 – A NAU DOS INSENSATOS – BOSH, LOUVRE, 2011 

 

                                

                                             FONTE: Site oficial do Museu do Louvre. 



14 

 

 

 

Funda-se em 1656, o Hospital Geral de Paris, cuja finalidade nada teria a ver 

com o amparo e a assistência médica aos doentes, e que representaria, mais tarde, 

um marco da era clássica e da história da loucura no ocidente. Este estabelecimento 

era, antes de qualquer coisa, uma instituição com poder de decidir, julgar e executar 

ao lado dos poderes já constituídos, aqueles degenerados. Por espontânea vontade 

ou sob coação, eram enviados para lá todos os pobres e miseráveis, ou seja, os que 

eram considerados vagabundos e ociosos, e os quais deveriam ser assistidos e 

alimentados pelo Estado (FOUCAULT, 1972). 

Para que esta nova categoria, a do internamento, fosse criada na era 

clássica, fora necessário uma transição no pensamento europeu e a criação de uma 

nova sensibilidade social, a qual expurgaria os sujeitos indesejáveis da sociedade, 

mais especificamente, os miseráveis.  Ao longo da Idade Média, período situado 

entre os séculos V e XV, caracterizado pelo florescimento da doutrina cristã e pelo 

domínio da igreja católica, a miséria carregava em si uma conotação mística, uma 

vez que era entendida como uma oportunidade divina para a realização da caridade 

e, subsequentemente, para a salvação do “homem de bem”. Em contrapartida, ao 

emergir da era clássica, o advento do protestantismo fez com que a pobreza fosse 

inserida em uma amálgama de significados referentes à desordem e à culpabilidade 

(FOUCAULT, 1972). 

É lugar-comum dizer que a reforma levou, nos países protestantes, a uma 
laicização das obras. Mas, colocando sob seus cuidados toda essa 
população de pobres e incapazes, o Estado ou a cidade preparam uma 
nova forma de sensibilidade à miséria: iria nascer uma experiência do 
patético, que não falaria mais da glorificação da dor, nem de uma salvação 
comum à pobreza e a caridade, mas que faz com que o homem se ocupe 
de seus deveres para com a sociedade e mostra no miserável, ao mesmo 
tempo um efeito da desordem e um obstáculo à ordem (FOUCAULT, 1972, 
p. 58). 

 

Encontra-se enfim, após um longo período de latência, uma nova função para 

os recintos que outrora abrigaram os leprosos e a sua maldição. Eles seriam o novo 
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abrigo dos pobres, miseráveis, ociosos, e de todos aqueles que se confundiam com 

estes, formando assim uma nova massa indefinida de excluídos e indesejáveis 

(FOUCAULT, 1972).  

Dentre estes sujeitos fadados ao infortúnio do isolamento, estavam aqueles 

que eram denominados loucos, tolos ou alienados. Geralmente incapacitados para o 

trabalho, os “cabeças vazias” vagavam sem destino pela cidade, obrigando os 

cidadãos “comuns” a se depararem com aquilo que já não era tão familiar e tolerável 

quanto outrora fora. Além de estarem inseridos na categoria dos ociosos, pecadores 

que deveriam ser corrigidos e obrigados ao trabalho, eles representavam aquilo que 

o homem moderno não suportava mais conviver, o oposto complementar à vida, a 

morte intrínseca à existência, a desordem e o caos, ou seja, características as quais 

eram muito bem representadas pela loucura e pelo louco (FOUCAULT, 1972). 

 A loucura já estava enfim, dominada, encerrada sob os grandes muros dos 

antigos leprosários, mas, se antes os loucos possuíam o “privilégio” de se 

misturarem e de serem confundidos com os homens sãos, ao final do século XVIII 

eles passam a ocupar um espaço comum, particularmente destinado a eles, nos 

quais, posteriormente, irão surgir as práticas de estudo, classificação e tratamento 

da loucura. É neste momento que, com a influência da psiquiatria emergente à 

época, ocorre um movimento de patologização do desatino, e é na figura de Philippe 

Pinel, médico francês, que este novo paradigma irá se popularizar (FOUCAULT, 

1972). 

 A estratégia Pineliana era estruturada na ideia de que os loucos deveriam ser 

tratados de forma humanizada, livre de correntes e punições, e apenas conduzidos à 

reeducação social. Foi baseado neste pensamento que o médico decidiu, em 1794, 

soltar os loucos do asilo de Bicêtre, deixando-os libertos de suas correntes, 
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entretanto, submetidos ao ensinamento dos valores morais e às normas sociais 

vigentes à época (BATISTA, 2014).  

Ainda que, para os padrões culturais daquele período, a ação de Pinel fosse 

considerada pioneira e notável, a “libertação” dos loucos de Bicêtre permitiu que 

uma rica experiência científica fosse realizada in loco, uma vez que os internos 

podiam ser observados mais de perto, e assim, estudados e classificados de acordo 

com o tipo e a gravidade de sua enfermidade. Surge assim, uma nova forma de 

internamento, o modelo asilar terapêutico, no qual os loucos deveriam ser curados 

por meio de métodos de tratamentos diversos, sobretudo aqueles relacionados à 

imersão em água (BATISTA, 2014; FOUCAULT, 1972). 

Os privilégios da água são evidentes, numa prática médica que é dominada 
pela preocupação de equilibrar líquidos e sólidos. Pois se ela tem poderes 
de impregnação, que a colocam nos primeiros lugares entre os umectantes, 
na medida em que pode receber qualidades suplementares como o frio e o 
calor, ela tem virtudes de constrição, resfriamento ou rescaldamento, e pode 
mesmo ter esses defeitos de consolidação atribuídos a corpos como o ferro 
[...] Ela é o lugar de todos os temas terapêuticos, formando uma inesgotável 
reserva de metáforas operatórias. Nesse elemento fluido efetua-se a 
universal troca das qualidades (FOUCAULT, 1972, p. 314). 
                                                          

A água, curiosamente, surge mais uma vez como uma metáfora para a 

purificação, entretanto, o louco ao qual o fluido é destinado já não está à deriva e à 

mercê das forças do destino, mas sim, fadado à clausura e aos desejos do soberano 

que já não é mais Deus, e sim, o psiquiatra. Com a violência das duchas frias, dos 

baldes de água lançados inesperadamente e da imersão, tem-se assim, segundo 

Foucault (1972), a promessa de um novo batismo. 

E, paradoxalmente, a água reencontra, além de todas as suas variações 
fisiológicas da época anterior, sua função simples de purificação. A única 
qualidade de que é encarregada é a violência; deve arrastar num fluxo 
irresistível todas as impurezas que constituem a loucura; através de sua 
própria força curativa, deve reduzir o indivíduo à sua mais simples 
expressão possível, à sua menor e mais pura forma de existência, 
possibilitando-lhe assim um segundo nascimento (FOUCAULT, 1972, p. 
317). 
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Neste contexto em que o louco se torna um objeto de estudo e que passa a 

ser submetido a um processo de classificação e de tratamento para a sua “doença”, 

a figura do médico toma para si um discurso de saber-poder por meio do qual ele 

afirma o que é a doença e quais são os doentes. Desta maneira o doente mental é 

entregue ao psiquiatra, autoridade a qual se empenhará na missão de alcançar a 

cura da insanidade e da desordem causada por ela. É ele quem passa a diferenciar 

a linha tênue entre a loucura e a normalidade e que fará uso dos mais diversos 

meios de controle para atingir o seu objetivo (BATISTA, 2014). 

 No momento em que este suposto saber do médico é colocado em dúvida, 

uma crise se instaura, e começam a emergir movimentos em prol de uma nova 

psiquiatria, ou até mesmo, da eliminação desta, a fim de que novas formas de 

cuidado pudessem ser adotadas no campo da saúde mental. É em meio a este 

ambiente de desconstrução iniciado no século XIX que iriam eclodir na Europa, em 

meados do século XX, uma série de movimentos de contestação e de combate ao 

discurso de poder e da prática psiquiátrica até então vigentes (BATISTA, 2014). 

 Dentre aqueles que pretendiam alcançar uma psiquiatria reformada estava 

Franco Basaglia, psiquiatra Italiano e figura expoente no cenário de reconstrução do 

sistema de saúde mental italiano, pioneiro na Europa. Defensor da erradicação dos 

manicômios no país e de novas práticas psiquiátricas, o italiano seria protagonista 

de um importante ato histórico o qual romperia com paradigmas na saúde mental ao 

redor do mundo: o fechamento definitivo do hospital psiquiátrico de Trieste, no final 

da década de setenta (BATISTA, 2014). 

 Em seu livro intitulado Escritos Selecionados, Basaglia (2005) levanta 

discussões a respeito da ideologia psiquiátrica e do poder instituído por ela desde 

que se tornara uma ciência hegemônica e detentora das supostas verdades a 
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respeito da loucura e da saúde mental. Segundo o autor, com o estabelecimento de 

um vasto repertório técnico e descritivo dos sintomas da loucura, há um afastamento 

e passividade do psiquiatra em relação ao seu “objeto”, o paciente, o qual é 

codificado e reduzido à sua “doença”. 

 Para Basaglia, não bastava o encerramento das práticas asilares para que 

fosse possível a construção de uma nova saúde mental, mas também a negação 

dos paradigmas da psiquiatria, sobretudo o da classificação nosológica e da relação 

médico-doente, estabelecida sob os ditames do discurso de saber-poder psiquiátrico 

(BATISTA, 2014).  

Por isso a tarefa da psiquiatria atual poderia ser a de recusar-se a buscar 
uma solução da doença mental como doença, optando por abordar esse 
tipo específico de doente como um problema que – somente enquanto 
presente em nossa realidade – poderá representar um dos aspectos 
contraditórios dessa realidade, para cuja solução devem ser alicerçados e 
inventados novos tipos de pesquisa e novas estruturas terapêuticas 
(BASAGLIA, 2005, p. 71). 
 

 Além de a experiência basagliana ter revolucionado a política de saúde 

mental na Itália, permitindo a ampliação dos direitos civis de seus usuários, ela 

também foi responsável pela disseminação das ideias de Desinstitucionalização pelo 

mundo, inclusive no Brasil, país o qual se mostraria fecundo para a implantação 

daquela que seria denominada a Reforma Psiquiátrica Brasileira (BATISTA, 2014). 

 
1.2 HISTÓRIA DA LOUCURA NO BRASIL 

 
 
O dia 29 de novembro de 1807 amanheceu ensolarado em Lisboa. Uma 
brisa leve soprava do leste. Apesar do céu azul, as ruas ainda estavam 
tomadas pelo lamaçal, devido à chuva do dia anterior. Nas imediações do 
porto, havia confusão por todo lado. Um espetáculo inédito na história de 
Portugal se desenrolava sobre as águas calmas do Rio Tejo: a rainha, seus 
príncipes, princesas e toda a nobreza abandonavam o país para ir viver do 
outro lado do mundo. Incrédulo, o povo se aglomerava na beira do cais para 
assistir à partida. Às 7h da manhã, a nau Príncipe Real inflou as velas e 
começou a deslizar em direção ao Atlântico. Levava a bordo o príncipe 
regente, D. João, sua mãe, a rainha louca D. Maria I, e os dois herdeiros do 
trono, os príncipes D. Pedro e D. Miguel (GOMES, 2007, p. 67). 
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Enquanto a loucura na Europa, após inúmeras transmutações, estava sendo 

asilada e transformada em objeto de estudo da medicina, no Brasil ela só começaria 

a surgir nas pautas das políticas de saúde pública anos após um evento que geraria 

profundas mudanças políticas, econômicas e sociais na colônia: a chegada e 

estabelecimento da família Real no Rio de Janeiro, em 1808 (FOUCAULT, 1972; 

SILVA e HOLANDA, 2014) 

 Com o seu poderio em plena expansão, Napoleão Bonaparte institui o 

bloqueio continental, fechando os portos europeus em uma tentativa de impedir o 

comércio de outros países com a Inglaterra, a senhora dos mares a qual o 

imperador francês não conseguira derrotar. Entretanto, enquanto aliada antiga de 

Portugal, a potência britânica exigiu do príncipe regente, D. João VI, o boicote ao 

bloqueio, o que provocaria a sucessão de eventos os quais culminar na fuga da 

família real para o Brasil (GOMES, 2007). 

 Com a iminência de retaliação e invasão das tropas napoleônicas em 

Portugal, o príncipe, sua família e outros membros da nobreza partiram às pressas 

para o Brasil, onde residiram pelos vinte anos que se seguiram. A ida dos herdeiros 

do trono de Portugal para uma de suas rentáveis colônias na América não somente 

marcou a história do país, mas também, inaugurou um feito jamais observado na 

história mundial, a decisão da monarquia de se estabelecer e de reinar em um de 

seus territórios de exploração (GOMES, 2007). 

 Após instalada a corte, uma série de medidas políticas e econômicas foram 

instituídas no território, sobretudo no Rio de Janeiro, que passou a ser intitulada a 

nova capital do Brasil. A inauguração das Santas Casas de Misericórdia, a criação 

de escolas para a formação de profissionais de saúde e a fundação da Sociedade 

de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, foram algumas das ações realizadas, e 
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que fariam parte do início da história da loucura no Brasil (SILVA e HOLANDA, 

2014). 

 Uma vez consolidado o papel do médico em terras brasileiras, e sob a luz da 

experiência Pineliana de asilo e tratamento da loucura como doença, passa a surgir, 

lentamente, um ambiente propício para o isolamento do louco, o qual, segundo a 

classe médica da época, deveria ser tratado em local apropriado, deixando assim de 

estar sob a tutela das instituições religiosas. E assim é criado o primeiro 

estabelecimento asilar da história do país, o Hospício D. Pedro II, em 1841, que 

mais tarde seria chamado de Hospício Nacional de Alienados (SILVA e HOLANDA, 

2014).  

Desta maneira, munidos de um arcabouço teórico baseado na experiência 

francesa de internamento do século XVIII, os alienistas, como seriam chamados os 

médicos debruçados sobre a loucura, ganharam cada vez mais notoriedade e 

permissão para distinguir os insanos e os normais, classificando os doentes e 

destinando a estes o tratamento moral para a sua correção (SILVA e HOLANDA, 

2014). 

Passados cinquenta anos  após a fundação do hospício, surge um decreto no 

qual o modelo asilar de assistência aos loucos é oficializado, sendo permitido o 

recolhimento daqueles que eram considerados anormais a fim de que pudessem ser 

curados e assim, libertos ou entregues aos responsáveis pela sua internação (SILVA 

e HOLANDA, 2014).  

 Seguem então as práticas manicomiais no transcorrer dos anos, até que, ao 

final do século XIX, surgem as disputas ideológicas referentes aos diferentes modos 

de entendimento e de tratamento da loucura. De um lado, as antigas práticas 

pinelianas de entendimento psicodinâmico e tratamento moral da insanidade; de 
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outro, a psiquiatria biologicista e nosológica a qual ganhava cada vez mais 

notoriedade, tendo como figura expoente o psiquiatra alemão Emil Kraeplin (SILVA e 

HOLANDA, 2014). 

 É durante o governo de Rodrigues Alves, já em 1903, que será aprovada a 

primeira lei federal de assistência aos alienados, e que oficializa e torna única e 

exclusiva a prática psiquiátrica para o cuidado dos loucos. Além de fazer do hospício 

o único lugar possível para o estabelecimento e tratamento da loucura, esta lei 

afastava a instituição religiosa da assistência aos insanos, cuja soberania era 

exercida, até então, pelas Santas Casas de Misericórdia (LIMA, 2009). 

Tal fato deixa claro que a história da psiquiatria no Brasil se confunde com a 

hegemonia da igreja católica, o que tornava a loucura alvo de uma dupla 

segregação, tanto moral quanto religiosa. Entretanto, com o aumento exponencial da 

influência médico-psiquiátrica à época, não tardou para que a nova ciência se 

sobrepusesse à antiga autoridade exercida pela religião, e que tomasse para si o 

direito à tutela e à assistência dadas ao louco (LIMA, 2009). 

Durante os anos que se seguiram ocorreu a multiplicação e interiorização dos 

estabelecimentos de asilo à loucura (LIMA, 2009), o que dava indícios de quão 

lucrativos seriam as os hospícios ao longo da história da saúde mental no Brasil. 

Segundo Pitta (2011), "na era da “indústria da loucura”, em plena ditadura militar, se 

construía manicômios cada vez maiores e mais lucrativos sustentados por recursos 

públicos”. E é apenas a partir dos anos setenta, “tempos de característica 

hegemonicamente asilo-manicomial na assistência aos doentes mentais no Brasil” 

(PITTA, 2011), que começam a surgir movimentos organizados de contestação e 

combate às práticas manicomiais, o que posteriormente acarretaria em uma grande 

quebra de paradigmas do saber-poder psiquiátrico no país.  
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Entretanto, a impossibilidade de agirem e de levarem sua luta para as ruas, 

uma vez ameaçados pelos anos de chumbo, fez com que os integrantes da reforma 

psiquiátrica brasileira atuassem apenas nos subterfúgios da ditadura, por meio de 

congressos e associações os quais reforçaram o caráter social deste movimento 

(PITTA, 2011). Foi somente a partir da década de oitenta, marcada pela 

redemocratização do país, que as ações dos anos anteriores começaram a frutificar 

e conduzir a mudança de maneira mais solidificada. Em 1987, em Bauru, ocorre o II 

Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, o qual se tornaria o marco 

da articulação entre as diferentes vertentes do movimento de reforma no país 

(PITTA, 2011). 

Sob o logo “Por Uma Sociedade Sem Manicômios”, importado da Itália, e cujo 

dia de luta oficial seria o de 18 de maio, os reformistas defendiam a 

desinstitucionalização dos serviços de saúde mental, ou seja, a extinção das 

práticas manicomiais há muito instauradas, e alicerçadas na segregação, na 

violência e no isolamento (PITTA, 2011). 

 A instauração desse novo modelo de atenção ao louco se deu de forma lenta 

e gradativa, não ocorrendo de forma homogênea em todo o território, e teve seu 

marco inicial simbolicamente representado pelas duas experiências mais bem 

sucedidas e notáveis neste novo modelo de cuidado na saúde mental. As 

intervenções no Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, 

em São Paulo, e na Casa de Saúde Anchieta, em Santos (PITTA, 2011).         

 O primeiro nasce em 1987 e inaugura uma nova forma de olhar sobre o 

doente mental, uma “clínica ampliada” que entendia o sofrimento desse de forma 

contextualizada, inserindo na terapêutica o papel da família, do território, e das 

relações interpessoais que o constituem. Já no hospital Anchieta, as denúncias dos 
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abusos, maus-tratos e mortes que ocorriam no local fizeram com que a gestão 

municipal intercedesse e que encerrasse as atividades da instituição, sendo criados 

assim os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) em diferentes pontos da cidade 

(PITTA, 2011). 

 Por fim, após anos de cultivo da reforma em saúde mental, surge em 1989 um 

projeto de lei aprovado somente no ano de 2001 (Lei nº 10.216 de 2001), o qual 

confluíu com o movimento de reforma, uma vez que impedia a abertura de novos 

hospitais e de leitos psiquiátricos, além de garantir que recursos públicos fossem 

destinados à criação de práticas não manicomiais para o cuidado no campo da 

saúde mental (PITTA, 2011) 

Dezoito anos após a aprovação daquela lei, eis que surge a “Nova Saúde 

Mental”, cuja norma técnica (Nº 11/2019) publicada pelo Ministério da Saúde, prevê 

a ampliação de leitos psiquiátricos dentro da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

além do financiamento da compra de aparelhos para eletroconvulsoterapia, decisão 

que representa um imensurável retrocesso no campo da saúde mental brasileira, 

com o retorno das velhas práticas manicomiais (CFP, 2019). 

 

1.3 ESTIGMA E LOUCURA 

 

Intrinsecamente ao processo de formação dos esquemas e normas de uma 

dada sociedade, são constituídos mecanismos diversos de classificação e 

atribuição de valores aos diferentes grupos os quais a compõe. Por meio de 

elementos simbólicos e identificações, os indivíduos se reúnem em torno de 

interesses comuns, os quais irão manter seus agrupamentos coesos e 

minimamente fortalecidos para que possam interceptar ameaças imaginadas ou 
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reais vindas de “fora”. No encontro com o “estranho”, o indivíduo se depara com 

uma série de informações primárias, as quais o permitem identificar a categoria e 

os atributos daquilo que não lhe é familiar, mas que é passível de categorização 

a partir de expectativas normativas do seu grupo social (GOFFMAN, 1988).  

 Quando, a partir de suas características particulares, o desconhecido deixa de 

ser entendido como um ser total, e passa a ser reduzido a um ser desarranjado, 

diminuído e desacreditado, cria-se um estigma, uma “marca social”, a qual irá 

determinar a forma como é o indivíduo é visto pela sociedade e alterar os seus 

modos de ser e de estar no mundo (GOFFMAN, 1988). 

Os gregos, que tinham um considerável conhecimento de recursos visuais, 

criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se 

procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou ruim sobre o status moral 

de quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e 

avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor, uma pessoa 

marcada, ritualmente poluída e que deveria ser evitada; especialmente em 

lugares públicos (GOFFMAN,1988). 

 O processo de estigmatização não ocorre aleatória ou indefinidamente, ele é 

pautado nos processos de desumanização daquele que é considerado inferior, 

seja por suas características físicas, geralmente deformidades as quais geram 

abominação, seja pelas culpas de caráter individual, tais como o alcoolismo e o 

transtorno mental, ou devido às tradições étnicas, geopolíticas e culturais, 

transmitidas e reforçadas no transcorrer das gerações. Pode-se assim supor que 

o estigma é criado sempre a partir de um referencial que lhe confere o status de 

anormalidade, ou seja, a partir de uma linguagem de relações em que se 

pressupõe e confirma a normalidade de outrem (GOFFMAN, 1988).  
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 Uma das consequências diretas desse processo de estigmatização é a 

segregação dessas pessoas que, para sempre estarão marcadas por suas 

desgraças sociais, que cotidianamente serão assombradas pelo fantasma do 

desajustamento, do sentimento de não pertencimento e de menos valia gerados 

pela discriminação. Apartadas da normatividade, elas se tornarão párias sociais, 

figuras indesejáveis e representantes de tudo o que não se deseja ser, ou seja, 

de tudo aquilo que supostamente simboliza a miséria humana, seja ela de ordem 

material, espiritual ou moral (GOFFMAN, 1988). 

 É neste rol de signos associados às desgraças humanas que a loucura irá se 

inserir. Esta, através de processos políticos, culturais e religiosos, irá se 

transfigurar e assumir diferentes roupagens ao longo da história do ocidente. De 

depositária de misticismo e objeto de caridade à representante de apenas mais 

uma das inúmeras faces da desventura humana na Terra, a loucura passará por 

um longo e contínuo processo de exclusão (FOUCAULT, 1972) 

 De portador de uma verdade mística inacessível ao homem comum, a 

criminoso e degenerado. De fera perigosa e que deve ser domesticada, a 

portador de uma doença mental. Todos os estigmas carregados com o louco ao 

longo dos séculos não foram eventos aleatórios, mas sim, subprodutos de 

complexas relações políticas, econômicas e sociais, cujas dinâmicas espelhavam 

na construção do lugar social do insano e da significação do desatino 

(FOUCAULT, 1972; JUNIOR e MEDEIROS, 2007; PITTA, 2011). 
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1.4 PERSPECTIVAS TEÓRICAS E IDEOLÓGICAS DA LOUCURA 

 

Apesar de a loucura ser um tema antigo e intrínseco à história da 

humanidade, ela adquire diferentes significações e representações de acordo com 

os diversos contextos sociais e períodos históricos nos quais se faz presente. De 

maneira geral, a história dessa dividiu-se entre períodos em que o louco era 

entendido como um “ser místico”, detentor de uma visão privilegiada em relação ao 

mundo, e momentos nos quais a insanidade, sob os preceitos da ciência e da razão, 

foi considerada como uma degenerescência do ser humano. Em ambos os casos, 

porém, o insano ocupa um lugar de exclusão, já que se diferencia e afasta-se 

consideravelmente do universo dos homens comuns (FRAIZE-PEREIRA, 1984). 

De maneira geral, há três grandes momentos significativos na história da 

loucura, diferenciados de acordo com as concepções teórico-conceituais e 

ideológicas desta, identificados como: a loucura como doença psiquiátrica, mais 

especificamente a psicose ou esquizofrenia; a loucura como uma combinação de 

conceitos psiquiátricos tradicionais e psicológico-filosóficos; e a loucura vista sob o 

viés histórico e social (JUNIOR e MEDEIROS, 2007).  

No decorrer do século XVIII, com a crescente valorização da racionalidade e 

do cientificismo, a loucura é capturada pelo poder do saber médico, passando a ser 

entendida como uma patologia, biologicamente determinada, e, portanto, passível de 

cura. O hospital torna-se assim, um recinto terapêutico destinado ao tratamento da 

doença, cujas formas de intervenção sobre a insanidade irão afastar cada vez mais 

o interno de sua humanidade. Uma vez classificado como doente, o indivíduo 

considerado louco perde o seu direito à razão, já que passa a ser visto como um ser 
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alienado de sua própria natureza, sem discernimento, e incapaz de realizar suas 

próprias escolhas e de responder por suas ações (SILVEIRA e BRAGA, 2005). 

A partir de então, ao longo do século XVIII, desenvolve-se uma medicina na 
qual o conjunto médico-doente se vai tornando o elemento constituinte. É 
nesse par, com as figuras imaginárias através das quais se comunica, que 
organiza, segundo os novos modos, o mundo da loucura. As curas de 
aquecimento ou resfriamento, de contração ou expansão, todo o labor, 
comum ao médico e ao doente, das realizações imaginárias, permitem que 
se perfilem formas patológicas que as classificações serão cada vez mais 
incapazes de assimilar. Mas é no interior dessas formas, ainda que de fato 
tenham sido superadas, que se efetua o verdadeiro trabalho do saber 
(FOUCAULT, 1972, p.206). 

 

Para que este novo espaço de internamento funcionasse de maneira eficiente 

e organizada, instauraram-se medidas disciplinares para o controle eficaz dos 

loucos, que cada vez mais, eram considerados como seres violentos e perigosos. A 

disciplina, por sua vez, implicava em uma série de ações que visavam a instauração 

de uma ordem, como a distribuição espacial dos indivíduos, a vigilância perpétua e 

constante, além do registro contínuo de todas as informações possíveis 

(FOUCAULT, 1979).  

A relação loucura-violência, instituída no imaginário coletivo e propagada até 

os dias atuais pelos meios de comunicação, se deu paulatinamente, com o modelo 

asilar- manicomial, devido, entre outras razões, ao afastamento compulsório do 

louco, da vida “comum” e do convívio com a sua comunidade. Uma vez isolado e 

estigmatizado, este sujeito fica à mercê do juízo alheio e das opiniões baseadas no 

preconceito, ou seja, aquelas que são desprovidas de razão, e que conferem ao 

“diferente” um status de inferioridade e a condição de exclusão (GOFFMAN, 1988; 

SALLES e BARROS, 2013).  

Recorrentemente propagada por filmes, séries, programas televisivos e 

jornais, a associação entre loucura e periculosidade, sobretudo relacionada à figura 

do psicopata, contribui ainda mais para os processos de discriminação e segregação 
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do indivíduo considerado louco. Este passa a ser temido e visto como um criminoso 

em potencial, o que faz com que a ideia de isolamento, assim como na era clássica, 

seja entendida como necessidade de proteção ao cidadão “comum”, e não como um 

dispositivo de tratamento e cuidado humanizado para com este (FOUCAULT, 1972; 

SOUSA et al., 2018). 

Com a instauração do hospital psiquiátrico como local de controle e 

disciplinarização dos corpos, surge a prática da classificação, já que, segundo 

Foucault (1972), a medicina do século XVIII tomou para si a classificação botânica 

de Lineu. Assim suposto, a doença passa a ser entendida como fenômeno passível 

de observação, mensuração, dotada de um curso e desenvolvimento, e que 

portanto, deveria ser classificada e subdivida em espécies, tal como as plantas 

(FOUCAULT, 1972). E foi neste contexto, já no início do século XVIII, que surgiram 

as “doenças mentais” e as mais diversas classificações das enfermidades, 

sobretudo aquela que diz respeito a essa “doença dos órgãos do cérebro que 

impede necessariamente um homem de pensar e agir como os outros” (FOUCAULT, 

1972, p.183) 

[...] a ordem dos botânicos torna-se a organizadora do mundo patológico em 
sua totalidade, e as doenças se distribuem segundo uma ordem e um 
espaço que são os da própria razão. O projeto de um jardim das espécies – 
tanto patológicas quanto botânicas – pertence à sabedoria da previdência 
divina (FOUCAULT, 1972, p.190-191). 

 

Posteriormente, com o advento da psicanálise e os estudos de Freud difunde-

se o conceito de psicose, o qual perdurou como uma especificação da psiquiatria 

para a loucura, até a década de 1980, quando foi abandonado após a terceira 

revisão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-DSM-III 

(TENÓRIO, 2016).  

Criado em meados do século XIX, esta concepção era utilizada para 

descrever o quadro da insanidade sob o aspecto psíquico, ou seja, não neurológico, 
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mas sim, psicodinâmico, e, portanto, distinto da visão organicista da psiquiatria 

tradicional. Com o transcorrer do tempo e com os posteriores estudos de Freud a 

respeito das neuroses e da paranoia, ou psicose, o uso deste termo foi se 

restringindo aos casos de transtornos mentais mais graves, incuráveis, já que 

segundo os estudos freudianos, a psicose não seria passível de tratamento e cura 

(TENÓRIO, 2016).  

Em seu texto intitulado “Observações Psicanalíticas Sobre um  aso de 

Paranoia (Dementia Paranoides)”, de 1911, Freud descreve o seu estudo sobre o 

caso clínico de Schreber, usando apenas as “Memórias de um Doente dos Nervos" 

escritas por este. O delírio de Schereber estava envolto em ideias de perseguição, 

de morte e posteriormente, de caráter religioso, quando começou a acreditar que se 

comunicava diretamente com Deus, pelo qual havia sido incumbido de “salvar o 

mundo e devolver a ele a perdida beatitude, sendo algo que ele somente poderia 

realizar se [antes] se transformasse em mulher” (WEBER, 1899, p.475 apud FREUD, 

1911, p.22, grifo nosso). 

Tem a sensação de que já penetraram em massa no seu corpo ‘nervos 
femininos’, a partir dos quais nascerão novos homens, por fecundação 
direta de Deus. Só então ele poderá morrer de morte natural e recuperar a 
beatitude para si e para todos os homens. Enquanto isso, não apenas o Sol, 
como também as árvores e os pássaros, que seriam algo como ‘restos 
miraculados de antigas almas humanas’, falavam com ele em sons 
humanos e por toda parte ao seu redor aconteciam coisas prodigiosas 
(WEBER, 1899, p.475 apud FREUD, 1911, p.22). 

 

Para Freud a paranoia estaria centralizada na tentativa inconsciente do sujeito 

de defender-se de uma fantasia de desejo homossexual, construindo-se assim um 

delírio de perseguição de mesma espécie, ou seja, uma pessoa do mesmo sexo. 

Segundo o autor, no desenvolvimento da sexualidade do indivíduo, haveria uma 

passagem do autoerotismo à escolha de um objeto externo, sendo que, no meio 
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deste percurso estaria situada a fase narcisista, momento em que ocorre a tomada 

de si próprio como objeto de amor (FREUD, 1911). 

Uma vez podendo haver uma fixação em qualquer um dos períodos de 

desenvolvimento da sexualidade, o paranoico estaria retido neste estágio de auto 

investimento libidinal, no qual a sua genitália é demasiadamente importante e 

quando o indivíduo seria conduzido à escolha de um objeto semelhante. Com a 

passagem para a heterossexualidade, as tendências homossexuais seriam 

desviadas para outros fins que não fossem os de cunho sexual, ou seja, sublimadas, 

reinvestidas nas relações sociais. Caso contrário, diante de um grande fluxo libidinal 

o qual não fora desinvestido, o sujeito se vê diante de tendências sexuais das quais 

tenta a todo custo se defender, tornando-se predisposto à doença que, segundo 

Freud, seria a denominada “dementia praecox, de Kraepelin, ou esquizofrenia 

(segundo Bleuler)” (FREUD, 1911, p.83) 

  Primeiramente renomeado como “demência precoce”, por Emil Kraepelin, o 

termo psicose se tornaria conhecido mais tarde como “esquizofrenia”, nome 

atribuído por Bleuler, psiquiatra entusiasta do pensamento freudiano. Com a 

pretensão de enfatizar os seus aspectos psicológicos, Bleuler define esquizofrenia 

como um grupo de psicoses caracterizadas fundamentalmente por alterações do 

pensamento, dos afetos e da relação que o sujeito estabelece com o ambiente 

externo, evidenciadas, sobretudo, pela cisão da personalidade e pelo o que 

chamaria de autismo (BLEULER, 1993, p.45 apud TENÓRIO, 2016, p.947).  

O autismo – termo criado pelo psiquiatra para evitar comparações com o que 

Freud havia denominado autoerotismo – diz respeito à tendência de um rompimento 

seletivo com a realidade, ou seja, quando o sujeito sobrepõe as suas fantasias aos 
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fatos concretos da existência (BLEULER, 1993, p.112, nota 80 apud TENÓRIO, 

2016, p.948). Já a cisão ou fragmentação do “Eu” seria o aspecto em que: 

Há uma cisão mais ou menos nítida das funções psíquicas, a personalidade 
“perde sua unidade”, os conceitos perdem sua integridade, muitas vezes 
reduzidos a representações parciais, a atividade associativa é fragmentada, 
interrompendo-se bruscamente, perdendo seu fio, adquirindo qualquer coisa 
de bizarra. Nos casos mais graves, deixa de haver qualquer manifestação 
de afeto; nos menos graves, o afeto é inadequado (BLEULER, 1993, p.45 
apud TENÓRIO, 2016, p. 947). 
 

Ainda segundo Bleuler (1993 apud TENÓRIO, 2016) outros sintomas 

secundários poderiam fazer parte deste quadro, sem que, no entanto, fossem 

exclusivos a ele, tais como: delírios1, alucinações2, desorganização do pensamento3, 

e oscilações entre episódios de mania e depressão4. De maneira geral, a atribuição 

feita à esquizofrenia de todos os sintomas acima citados, resultou na generalização 

de uma ideia de déficit – prejuízo, desagregação, perda, impossibilidade, etc. – o 

que contribuiu, a longo prazo, para um processo de patologização e redução do 

indivíduo ao transtorno (TENÓRIO, 2016, p. 949). 

Enfim, a esquizofrenia passa a abarcar uma diversidade grande de quadros 
clínicos só possíveis de serem reunidos numa única entidade por seu 
aspecto deficitário. Ela se torna a noção dominante da psiquiatria ao mesmo 
tempo que faz prevalecer a ideia da doença mental como déficit (TENÓRIO, 
2016, p.949). 
 

                                                           
1 Delírios são crenças físicas, bem estruturadas e de naturezas diversas, tais como o persecutório, 
religioso, de grandeza, etc. (APA, 2014).  
2 Alucinações são experiências sensoriais similares às que ocorrem em função de estímulo externo, 
sendo que as mais comuns são as auditivas (APA, 2014).  
3 A desorganização do pensamento, constatada por meio do discurso, é caracterizada por uma fala 
cujas frases são desconexas, por mudanças repentinas de assunto, pela discordância entre perguntas 
e respostas, dentre outros (APA, 2014). 
4 Não exclusivos da esquizofrenia, a oscilação entre os quadros maníaco e depressivo surge também 
como critério diagnóstico para o Transtorno Bipolar. O episódio maníaco é caracterizado por “Um 
período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável e aumento 
anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos ou da energia”, que pode se apresentar como 
redução da necessidade de sono, autoestima inflada, exposição a riscos, dentre outros. Já o episódio 
depressivo é caracterizado por sintomas como: humor deprimido na maior parte do tempo, perda de 
interesse ou prazer nas atividades cotidianas, insônia ou hipersonia, sentimentos recorrentes de 
inutilidade ou culpa, pensamentos recorrentes de morte, dentre outros (APA, 2014). 
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Durante muito tempo a psicanálise exerceria uma significativa influência sobre 

o saber-fazer psiquiátrico e sobre a apreensão da loucura, no entanto, com a criação 

do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) e com a 

crescente hegemonia da psiquiatria positivista, as doenças mentais passaram a ser 

descritas de maneira empírica e sintomatológica, suprimindo-se assim os 

referenciais psicodinâmicos outrora utilizados, para que se desse lugar às 

descrições neurofisiológicas da loucura (TENÓRIO, 2016).    

O estabelecimento do DSM como instrumento para a definição e estudo da 

loucura foi resultado de um processo de mudanças iniciadas desde a década de 

sessenta, nos Estados Unidos, com o advento da psicofarmacologia e o crescimento 

expoente do mercado farmacêutico. A partir da terceira edição do manual, em 1980, 

a psiquiatria toma para si a designação do conceito de loucura a partir de descrições 

puramente sintomatológicas e “ateóricas”, com o intuito de estabelecer um “acordo 

pragmático” internacional acerca desta (TENÓRIO, 2016). 

Este modelo estritamente descritivo das doenças mentais convergiu com as 

pesquisas quantitativas e estatísticas feitas pela indústria farmacêutica norte 

americana, o que ditou, posteriormente, padrões globais para a validação científica, 

não somente na sintetização de fármacos, como na medicina em geral. Tais estudos 

eram randomizados, ou seja, controlados e baseados na comparação entre dois 

grupos constituídos de pessoas portadoras de sintomas semelhantes, porém, 

distintos em relação à administração do medicamento. Em um deles era dado aos 

participantes o psicofármaco, e no outro, um placebo, para que após a melhora dos 

sintomas fosse possível avaliar a eficácia do princípio ativo, que deveria ter 

resultado estatisticamente maior em relação ao placebo (TENÓRIO, 2016). 
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 Ainda segundo Tenório (2016, p. 957), “Os estudos randomizados passaram 

a ser a marca de uma medicina “científica”, e o DSM-III permitiu à psiquiatria aplicar 

as mesmas metodologias de pesquisa das outras áreas da medicina, impulsionando 

assim um processo chamado de “remedicalização” da psiquiatria”. Desta maneira, 

retirou-se do campo de estudos da loucura toda e qualquer teorização que não fosse 

considerada científica, dentre elas, a psicodinâmica psicanalítica, o que resultou no 

estabelecimento de “uma visão fisicalista da patologia mental” (RUSSO e 

VENÂNCIO, 2006, p.145 apud TENÓRIO, 2016, p.956). 

 Tal visão estritamente biologicista da medicina em relação às psicopatologias 

alcançou também o público em geral, o que contribuiu para o estabelecimento da 

crença de que os vários tipos de sofrimento mental deveriam ser medicalizados. 

Além disso, a disseminação da ideia de medicalização do sofrimento baseada no 

psicodiagnóstico, fez com que surgisse um processo identitário no qual o indivíduo 

passou a reconhecer-se a partir do seu diagnóstico e a aproximar-se dos seus 

semelhantes (TENÓRIO, 2016). 

Os mal-estares da vida foram sendo pouco a pouco definidos em termos 
não mais subjetivos, porém médicos, e, na própria expectativa dos 
indivíduos, tratados medicamente. Em nível coletivo, isso participou do 
engendramento de grupos identitários, reunindo sujeitos identificados pelo 
pertencimento à determinada patologia (p.465), não por acaso um 
fenômeno tipicamente norte-americano, que se globaliza rapidamente 
(RUSSO; VENÂNCIO, 2006, p.468 apud TENÓRIO, 2016, p.958). 
   

Com o advento da Reforma Psiquiátrica Italiana, na década de 1970, e a 

quebra de paradigmas proposta por esta, uma nova vertente de pensamento 

começa a se instaurar na Europa e no mundo, e a concepção de loucura sob um 

contexto biomédico e asilar passa a ser substituído pelo viés psicossocial de 

assistência à saúde mental. Retira-se o monopólio do saber psiquiátrico a fim de que 

uma nova forma de entendimento e manejo da loucura pudesse ser estabelecida 

(FONSECA e JAEGER, 2012 apud SOUSA et al., 2018). 
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Franco Basaglia, ao propor uma ruptura com a psiquiatria tradicional, rompe 

também com o saber-fazer psiquiátrico enquanto ideologia, construindo assim um 

processo de desinstitucionalização da loucura, que, segundo Amarante (1994, p.62) 

“diz respeito à ideia de destruição do manicômio, ou melhor, do aparato manicomial 

enquanto práticas multidisciplinares e multiinstitucionais [...]”. Além disso, sob este 

novo paradigma desinstitucionalizante, é dever do profissional da saúde mental, 

dentre outros aspectos, lutar contra “a estigmatização, a segregação, os conceitos 

de periculosidade e irrecuperabilidade [do louco]” (AMARANTE, 1994, p.63, grifo 

nosso). 

Ainda segundo Amarante (1994), o combate e superação das práticas 

psiquiátricas não diz respeito à negação da psicopatologia, mas sim à necessidade 

de enxergar o indivíduo como um todo, sem reduzi-lo à doença, prática que resulta 

na sua estereotipação e processo de marginalização. Romper com o antigo 

paradigma médico-asilar trata-se de, sobretudo, colocar a doença “entre 

parênteses”, considerando todos os outros aspectos os quais constituem o sujeito, 

tais como as relações deste com sua família, com sua ocupação, com seu território, 

com suas questões existenciais, dentre outros (AMARANTE, 1994; PITTA, 2011).  

Assim, a necessidade de colocar a doença entre parênteses significa uma 
negação, isto sim, da aceitação de toda a elaboração teórica da psiquiatria 
em dar conta do fenômeno da loucura e da experiência do sofrimento. 
Colocar a doença entre parênteses significa realizar uma operação prático-
teórica de afastar as incrustações, as superestruturas, produzidas tanto no 
interior da instituição manicomial, em decorrência do estado de 
institucionalização, quanto no mundo externo [...] em consequência da 
rotulação social que é fortemente autorizada pelo saber psiquiátrico 
(AMARANTE, 1994, p. 70). 

 

 Ademais, diferentemente do modelo biomédico-asilar, a concepção 

psicossocial da loucura inclui em seu manejo o uso de aparatos terapêuticos que 

vão além das portas do hospital. Uma vez que a doença passa a ser entendida sob 

um viés multifatorial, o tratamento do indivíduo passa a ser fundamentalmente 
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apoiado em sua reinserção social, ou seja, ao invés de encerrá-lo sob os muros do 

manicômio, este passa a ser auxiliado na conquista de seu protagonismo na esfera 

social, na ocupação de espaços e participação na comunidade e na sua relação 

interpessoal e familiar, dentre outros (PITTA, 2011; SALES e BARROS, 2013; 

SOUSA et al., 2018). 

 Neste contexto, uma outra nomeação é dada à loucura pelos 

reformistas, que, na tentativa de desassociá-la à ideia de doença mental –  instituída 

pela hegemonia até então vigente do saber-poder psiquiátrico – passa a ser 

entendida e referida como “sofrimento psíquico”. Segundo Silveira e Braga (2005, 

p.594), este conceito de insanidade enquanto doença “passa a ser desconstruído 

para dar lugar a nova forma de perceber a loucura enquanto “existência-sofrimento” 

do sujeito em relação com o corpo social.  

Enquanto visto como doente, o “louco” está sujeito aos reducionismos 

fisicalistas e à medicalização de seu sofrimento, sendo que a única razão para tal 

processo passa a ser a de eliminação de seus sintomas. Em contrapartida, ao ser 

entendido como um ser total, resultado de uma relação diária consigo mesmo, com 

seus amigos e familiares, com o seu território e de maneira geral, com o mundo, o 

indivíduo deixa de ser destituído de sua humanidade, passando a ter os seus 

direitos mais básicos garantidos (PITTA, 2011; SILVEIRA e BRAGA, 2005; 

TENÓRIO, 2016; SOUSA, et al., 2018).  

 

1.5 A LOUCURA E O HEAVY METAL  

 

Um novo estilo de som mais “pesado”, caracterizado pelas guitarras com 

distorção, e representado por jovens de estilo “desleixado” e atitude subversiva, 
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começa a surgir. O heavy metal, a partir do final da década de sessenta, tomaria a 

Europa e posteriormente, o mundo, quebrando paradigmas, adquirindo cada vez 

mais adeptos, e ao mesmo tempo, atraindo críticos e inimigos ferrenhos. Para o 

descontentamento dos defensores da “moral e dos bons costumes” da época, o 

estilo contrariava os valores tradicionais, sobretudo religiosos, e fazia isso por meio 

do uso tabus, tais como o obscurantismo e a temática pagã (BARDINE, 2009; 

FARLEY, 2016) 

Apesar das controvérsias, muitos consideram o fato de que o gênero teve 

origem com a banda inglesa Black Sabbath, formada em 1969 pelos quatro garotos 

de Birmingham que mais tarde conquistaram o mundo, dentre eles, o mais notável, 

Ozzy Osbourne. Contemporâneos a eles, havia os integrantes da também lendária 

banda Led Zeppelin, que alcançaram a mesma notoriedade e admiração no mundo 

musical, e a qual muitos consideram ser a verdadeira responsável pela emergência 

do heavy metal. De qualquer maneira, ambas fariam história no meio fonográfico, e 

tinham em comum o fato de terem emergido após o British Boom Blues5, e de terem 

bebido da fonte das grandes bandas do blues americano, as quais, desde meados 

dos anos cinquenta, haviam invadido a Europa (FARLEY, 2016). 

Formado no período da escravatura norte americana, o blues surgira como 

um recurso utilizado pelos escravos para aplacar a sua dor e tornar menos árdua a 

colheita do algodão. Posteriormente, o gênero passou a representar uma forma de 

protesto contra os valores religiosos e a hipocrisia de seus pregadores, os quais 

associavam o estilo musical às práticas demoníacas e o combatiam com veemência 

em seus cultos e pregações (FARLEY, 2016). 

                                                           
5 Momento em que o blues se tornou extremamente popular na Europa, em meados dos anos 
sessenta, influenciando artistas como Eric Clapton e Jimmy Page. 
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Muito provavelmente, como forma de provocação aos missionários 

dissimulados, alguns cantores inseriram em suas canções temas como o vodu e o 

pacto com o diabo, dentre eles, Robert Johnson, o qual influenciou uma série de 

músicos consagrados tais como Eric Clapton e Jimmy Page, guitarrista da banda 

Led Zeppelin. Este ficaria conhecido pela sua atração pelo ocultismo, uma vez que 

ostentava uma grande coleção de artefatos de Aleister Crowley, um britânico 

autointitulado mago e que atingiu grande notoriedade na primeira metade do século 

XX (FARLEY, 2016). 

 Começava a emergir um movimento popular de crescente interesse pelo 

ocultismo e pela temática de terror, evidenciado pelos grandes sucessos de 

bilheteria tais como Psicose (Psycho, 1960), O bebê de Rosemary (The Rosemary´s 

baby, 1968), e Black Sabbath (1963)6, cujo título seria utilizado mais tarde como 

inspiração para a banda homônima.  Foi neste contexto sóciohistórico que o heavy 

metal emergiu, como o resultado de uma combinação entre a performance do blues, 

o imaginário sombrio coletivo da época, e a perspicácia e rebeldia de uma nova 

geração de músicos, que com seus riffs pesados – “melodias compostas por poucas 

notas, a partir da escala pentatônica e sobre uma harmonia simples” 7 – criaram uma 

nova forma de expressão (FARLEY, 2016). 

 Em meio a uma sociedade conservadora, as bandas representantes do 

gênero, desde o início, atraíram para si opiniões controversas, muitas delas 

embasadas no senso comum e na estigmatização. As vestimentas, a atitude 

insurgente, a incorporação de elementos góticos ao estilo e o gosto pela antiestética 

                                                           
6 Filme de terror dirigido por Mario Brava e estrelado por Boris Carloff, em 1963, com título original “I 
Tre Volti Della Paura”,  “Black Sabbath”, na versão em inglês e “As três máscaras do terror”, em 
português. 
7 FRANÇA, Cecília Cavalieri. Riffs forever: o rock na sala de aula. Música na Educação Básica. Londrina, 
v.4, n.4, novembro de 2012. 
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fizeram com que os headbangers ou metalheads, como eram conhecidos os fãs do 

gênero, fossem facilmente associados ao satanismo e correlatos, tais como a 

agressividade e a loucura (BARDINE, 2009; FARLEY, 2016). 

 O uso de elementos góticos nas letras e nas capas de discos caracterizava o 

estilo musical desde os seus primórdios, e foi na banda Black Sabbath, a princípio, 

que estes aspectos sombrios se tornaram mais evidentes. Em sua origem, os 

góticos eram povos de tribos que habitavam o norte da Europa, e que, por não 

estarem inseridos na cultura padrão da época, tinham seus costumes negados e 

classificados como inferiores. O termo gótico passou a ser utilizado então, como 

sinônimo daquilo que é irracional, amoral e desprovido de beleza, ou seja, tudo 

aquilo que no século XX, sob a ótica dos críticos ao estilo, irá caracterizar o heavy 

metal (BARDINE, 2009). 

 No entanto, é entre os séculos XVII e XIX que o goticismo passa a se 

popularizar e adquirir novos significados com a emergência da literatura gótica, 

caracterizada por romances situados em cenários medievais, por possuírem 

elementos sobrenaturais, violência e morte, por demonizarem a igreja católica, e 

além disso, por apresentarem um forte erotismo, vez ou outra, permeado por 

relações incestuosas e sadomasoquistas (BARDINE, 2009). Sendo assim, é desta 

cultura que o heavy metal pega para si “as imagens de monstros, o grotesco, o caos 

e o desastre”, cultuando uma nova estética e negando todos os padrões, sobretudo, 

a imagem do belo, do supostamente bom e harmonioso (WEINSTEIN apud 

BARDINE, 2009, p. 127). 

O pioneirismo da banda Black Sabbath no uso destes elementos, sobretudo a 

imagem do demônio, contribuiu para que esta ainda seja considerada por muitos, 

como precursora do estilo, e responsável por influenciar uma série de bandas que 
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surgiriam posteriormente, tais como Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, dentre outras 

(FARLEY, 2016). Estas constituíram a chamada New Wave of British Heavy Metal 

(NWOBHM), momento no qual o Reino Unido viu emergir uma nova espécie de 

Heavy Metal, bandas que desejavam fazer um som diferente daquele feito pelos 

precursores do gênero musical, além de fazerem uso – para além do satanismo e 

ocultismo observados anteriormente – da temática da loucura em suas canções 

(BARDINE, 2009). 

 

FIGURA 02 – CAPA DO DISCO PIECE OF MIND, IRON MAIDEN, 1983 

 

 

 

FONTE: Site whiplash.net 

 

Dentre essas bandas a mais notável seria Iron Maiden, a qual fez o uso de 

uma espécie de “símbolo” que caracterizava a banda, a personagem Eddie, o qual 

figurou a capa de todos os discos do grupo, aparecendo a cada título, com uma 

nova roupagem, e sempre em destaque, em posição clara de poder. Entretanto, no 

álbum Piece of Mind (IRON MAIDEN, 1983), este surge vestido com uma camisa de 
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força e preso por correntes fixadas em paredes estofadas, o que indica que o 

“mascote” encontra-se em um manicômio, o que o destitui de tal poder e potência 

(BARDINE, 2009). 

No entanto, a raiva expressa pelos olhos de Eddie e sua postura corporal, 

passam ao observador a mensagem de que ele está pronto para atacar, apesar da 

posição de submissão em que se encontra (BARDINE, 2009). Tal sensação de 

poder é enfatizada por alguns elementos góticos da imagem, tais como a ideia de 

insanidade e do caos, que “[...] seja em sua mente ou em sua expressão [as de 

Eddie] – nos permitem observar o poder que a banda pretende causar em seus fãs” 

(BARDINE, 2009, p. 134, tradução nossa). 

Uma vez barulhento, sombrio, caótico e insubordinado aos valores morais 

vigentes em uma sociedade cujos membros se escondem por detrás de uma 

suposta moral, o heavy metal passa a se assemelhar ao conceito de loucura, tão 

caótica, sombria e insubordinada quanto os membros daquele movimento. Em 

ambos os casos, os indivíduos são classificados como desajustados, incompatíveis 

com a realidade, e por isso acabam sendo estigmatizados e segregados por aqueles 

que se consideram e são considerados normais (BARDINE, 2009; FARLEY, 2016).  

 
 
 
 
1.6 OZZY OSBOURNE: THE MADMAN 
 
 

A menos que sua ambição seja trabalhar numa fábrica, se matar no turno 
noturno de uma linha de montagem, não há muito mais para fazer em 
Aston. Os únicos empregos que existem estão nas fábricas. E as casas não 
têm banheiro interno, além de estarem caindo aos pedaços. Como muitos 
tanques, caminhões e aviões foram feitos nas Midlands durante a guerra, 
Aston foi muito atacada durante a Blitz. Em cada esquina, quando eu era 
criança, havia “lugares bombardeados” _ casas que tinham sido destruídas 
pelos alemães quando estavam tentando acertar a fábrica Castle Bromwich 
Spitfire. Durante anos, achei que “lugares bombardeados” era o nome que 
se dava aos playgrounds (OSBOURNE; AYRES, 2010, p.23). 
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John Michael Osbourne, nascido em 1948 na cidade inglesa de Birmingham, 

apesar das condições adversas em que vivera durante sua infância e adolescência, 

se tornaria uma das figuras mais conhecidas e emblemáticas da história da música 

mundial. Filho de uma operária e de um mestre ferramenteiro, Ozzy crescera diante 

das paisagens cinzentas e destruídas do bairro de Aston, uma região duramente 

atingida pelos bombardeios alemães no passado (OSBOURNE e AYRES, 2010) 

 Vivendo em uma pequena casa com mais cinco irmãos, Osbourne 

presenciava inúmeras brigas entre seus pais, provavelmente em função da falta de 

dinheiro. Entretanto, apesar das desavenças e dificuldades, sua família costumava 

se reunir para ouvir música, beber e realizar pequenos shows em casa, o que 

aproximou o garoto, desde muito cedo, aos grandes nomes da música àquela 

época, tais como Chuck Berry, Elvis Presley e Cliff Richard (OSBOURNE e AYRES, 

2010).  

 Diante das dificuldades financeiras de sua família, John começara a praticar 

pequenos furtos pela região, inicialmente roubando maçãs para matar a fome, e 

passando posteriormente a pequenos roubos em lojas para conseguir algum 

dinheiro e garantir a refeição do dia seguinte. Quando não estava cometendo 

pequenos delitos pela cidade, o garoto se juntava aos amigos para se divertir em 

meio aos lugares bombardeados, onde construíam coisas com o lixo, acendiam 

fogueiras, procuravam tesouros, além de se esconderem em casarões abandonados 

para fumar alguns cigarros baratos (OSBOURNE e AYRES, 2010). 

 A pobreza de sua família se tornou ainda mais clara para Ozzy quando este 

começou a ir para escola, algo que odiava fazer. Além das diferenças referentes ao 

poder aquisitivo entre ele e seus colegas, o garoto era incapaz de se concentrar ou 

de ler adequadamente, já que, segundo ele, “nada entrava em sua cabeça, tudo 
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parecia estar escrito em chinês” (OSBOURNE e AYRES, 2010, p.30, grifo nosso). 

Apenas mais tarde, aos trinta anos de idade, Ozzy seria diagnosticado com 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o que tornaria mais claro 

o porquê de suas dificuldades escolares e do sentimento de incapacidade 

resultantes dessas questões (OSBOURNE e AYRES, 2010). 

 Os subempregos pelos quais Ozzy passaria ao longo da adolescência foram, 

dentre outras razões, a consequência de seu abandono da escola aos quinze anos 

de idade. De afinador de buzinas a abatedor de animais, ele passara por 

experiências as quais o fizeram ter a certeza de que precisava arranjar alguma 

forma de sair de Aston, mesmo que não soubesse como o fazer. Ele costumava 

fantasiar em como seria a vida de um astro da música, e que era um deles, mesmo 

tendo em mente que aquilo era algo inimaginável para a sua realidade.  

No entanto, Osbourne começou a investir no sonho de se tornar um frontman, 

o vocalista de uma grande banda, e com um anúncio colado na janela de uma loja 

musical se apresentou como Ozzy Zig, “cantor com seu próprio PA” e que procurava 

músicos para formar um grupo. Os eventos que se seguiram após a exposição de 

seu anúncio, o levariam a conhecer aqueles que seriam os seus companheiros de 

banda por uma década (OSBOURNE e AYRES, 2010). 

 Ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, Ozzy faria história com o 

Black Sabbath, uma das bandas precursoras do Heavy Metal, inspiração para 

inúmeros artistas que surgiriam posteriormente e catalisadora de uma nova estética 

musical que estava por vir. Não eram apenas os riffs pesados que tornavam a banda 

diferente de tudo o que já havia sido feito até então, as letras envoltas por um 

suposto terror e mistério, interpretadas pela voz melodiosamente melancólica de 

Ozzy, os elementos góticos e ocultismo nas canções, além da imagem excêntrica 
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dos quatro integrantes, garantiriam à banda a justa fama de pioneira no estilo 

(BARDINE, 2009; FARLEY, 2016; OSBOURNE e AYRES, 2010). 

A ideia de criarem músicas envoltas por uma atmosfera de ocultismo e de 

medo não surgira imediatamente, já que a princípio os quatro rapazes se dedicaram 

a um som mais próximo ao blues, gênero musical apreciado por todos eles. Próximo 

ao local de ensaio da banda havia um cinema cujas filas se tornavam imensas 

quando algum filme de terror era posto em cartaz. Tony Iommi, o guitarrista, sugeriu 

então que a banda começasse a compor “músicas de medo” (OSBOURNE e 

AYRES, 2010; WALL, 2013), o que resultaria mais tarde na composição da faixa de 

abertura do primeiro disco da banda. 

Black Sabbath (BLACK SABBATH, 1970) foi composto propositalmente por 

elementos estéticos e sonoros os quais deixavam o som e a imagem da banda com 

aspecto denso e sombrio. A começar pela capa, a imagem de uma mulher vestida 

de preto e com a pele em tom esverdeado, surge diante de uma paisagem inóspita, 

com vegetação estéril e à frente de uma cabana aparentemente abandonada. No 

interior do encarte, há um poema gótico inscrito em um crucifixo invertido, e 

intitulado “Still Falls the Rain” (BLA K SABBATH, 1970), ou “A  huva Ainda  ai”, 

um prenúncio do que seria a faixa principal homônima ao disco (BARDINE, 2009). 

 omo abertura de “Black Sabbath” (BLA K SABBATH, 1970), surgem ao 

fundo o som de chuva com trovoadas e o badalar de sinos, que posteriormente, dão 

lugar ao riff distorcido de Tony Iommi. Em seguida, a voz estridente de Ozzy 

Osbourne dá vida à personagem que descreve uma cena de horror na qual observa 

“uma grande forma preta com olhos de fogo” (BLA K SABBATH, 1970, tradução 

nossa), ou seja, o próprio demônio. O uso explícito da figura de Satã e outros 
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elementos góticos, tais como chamas, choro, gritos, além da presença de trítonos8, 

são utilizados para causar no interlocutor a sensação de decadência, caos e 

desespero (BARDINE, 2009; FARLEY, 2016; WALL, 2013). 

Também conhecido como Intervalo do Diabo ou diabolus in musica, o trítono 

é um intervalo de três tons originado pelo acréscimo das notas si e mi à escala 

pentatônica (de cinco notas – fá, sol, lá, dó e ré), união que resulta em dois 

intervalos de semitom e um intervalo de três tons – o trítono (WISNIK apud HIKIJI 

2000). Durante a Idade Média o intervalo gerou incômodo para além do musical, ou 

seja, este se tornou também uma questão moral, quando a Igreja católica passou a 

tornar proibida e inominável a nota si, o próprio diabolus in musica (HIKIJI, 2000). 

Apesar de o estilo de música atraentemente horripilante ter funcionado muito 

bem com os fãs, criou também inúmeros problemas para a banda, já que os 

integrantes eram frequentemente confundidos como membros de seitas satânicas, 

além de serem convidados por satanistas para fazerem parte de seus rituais 

(OSBOURNE e AYRES, 2010; WALL, 2013). Apesar de nunca terem sido adeptos 

deste tipo de culto, a imagem dos integrantes seria associada para sempre aos 

rituais ocultistas, o que, segundo Osbourne e Ayres (2010), acabou proporcionando 

à banda uma “publicidade gratuita infinita”, já que as pessoas não se cansavam de 

especular a respeito daquilo. 

Tal associação não seria diferente no início da carreira solo de Ozzy, que, 

assessorado por sua empresária e futura esposa até então, fez uso de uma estética 

sombria, indiretamente associada ao paganismo e à insanidade, elementos os quais 

                                                           
8 Recurso sonoro utilizado pelo guitarrista, Tony Iommi, na música “Black Sabbath” (BLACK SABBATH, 
1970), o que conferiu ao som uma tensão conveniente à proposta da banda e à mensagem que 
desejavam transmitir com este primeiro álbum. No entanto, Tony sempre afirmou que não sabia de 
nada a respeito do diablus in musica quando compôs a canção, mas que de fato, sentiu que “algo o 
estava levando a tocar daquela maneira” (WALL, 2013, P.45, grifo nosso). 
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passariam a ser a sua marca registrada. Após dez anos de muitas polêmicas, uso 

abusivo de drogas, vários sucessos lançados e alguns desentendimentos entre os 

integrantes, o cantor deixaria a banda para seguir novos caminhos musicais. Com a 

parceria do novo guitarrista que se tornaria um grande amigo, Ozzy lançou um disco 

emblemático para a sua carreira solo, Blizzard of Ozz (OZZY OSBOURNE, 1980), 

composto por hits que marcaram e transformaram a trajetória do cantor nas décadas 

posteriores (OSBOURNE e AYRES, 2010; WALL, 2013). 

 

FIGURA 03 – CAPA DO DISCO BLIZZARD OF OZZ, OZZY OSBOURNE, 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                FONTE: Site whiplash.net 

 

Já neste primeiro disco de sua carreira, é possível detectar alguns elementos 

simbólicos que alimentaram a imagem profana do cantor, o que contribuiria para a 

ascensão de sua carreira musical. A figura do madman, ou homem louco, aparece 

em primeiro plano, e uma espessa névoa surge ao fundo, o que dá ao observador a 
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sensação de que há algo que não é possível de ser enxergado, além de ser um 

elemento comum em filmes de terror. O gato preto, a caveira e o par de chifres 

evocam, simultaneamente, os misticismos, as lendas e histórias de terror, além do 

obscurantismo e da morte. O crucifixo segurado pelo cantor também torna a figura 

intrigante, já que ele não veste trajes tipicamente religiosos, dando margens à 

interpretação de que há uma profanação diante do objeto religioso e do que ele 

representa. 

 

FIGURA 04 – CAPA DO DISCO DIARY OF A MADMAN, OZZY OSBOURNE, 1981 

 

 

 

FONTE: Site whiplash.net 

 

Em 1981, Ozzy lança mais um disco emblemático em sua carreira e o último 

ao lado de seu parceiro de trabalho e grande amigo, Randy Rhoads, que morreria 

meses após o lançamento, em um acidente de avião. Diary of a madman (OZZY 

OSBOURNE, 1981) traz uma faixa homônima, cuja letra versa sobre o sofrimento 
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psíquico de uma pessoa que se vê à beira de um abismo emocional, sem outra 

perspectiva em sua vida a não ser a loucura. 

A arte da capa deste disco traz elementos mais extravagantes no que diz 

respeito à temática do ocultismo e do satanismo, ambos indiretamente associados à 

insanidade.  A começar pela figura do cantor, as roupas rasgadas e 

ensanguentadas, a maquiagem cadavérica e os cabelos grosseiramente 

despenteados trazem à tona a imagem de um ser desajustado, ou no mínimo, 

excêntrico. O castiçal de velas vermelhas, a cruz invertida ao fundo, o ambiente 

sombrio e a fonte gótica do título do álbum fazem a capa do disco parecer o anúncio 

de um filme de terror.  Mais uma vez a figura do gato preto surge, mas é ofuscada 

pela presença de uma criança pequena, que vestindo preto e segurando um livro, 

expressa um sorriso travesso. Sobre a mesa aparece desfalecida uma pomba 

branca, animal que originalmente surge como a representação da paz, e que neste 

contexto, está morta. 

Outros acontecimentos ao longo da carreira de Ozzy contribuíram para que a 

sua imagem de louco se fortalecesse, o que, de certa maneira, alavancou a sua 

fama entre os fãs ao redor do mundo. Enquanto críticos mais incisivos diriam que 

suas atitudes insanas nada mais eram do que estratégias de marketing, os fãs as 

interpretavam como resultado da excentricidade do músico, o qual passou a ser 

chamado de madman, ou homem insano (SENRA, 2013). 

 Certa vez em um show, um fã lançara ao palco um morcego morto, o qual foi 

confundido com um brinquedo de borracha e morto pelo cantor com uma mordida 

voraz. Apenas ao sentir o sangue quente do animal escorrer em sua boca, Ozzy se 

deu conta de que era um morcego de verdade, cuspindo os restos do cadáver 

desesperadamente (OSBOURNE e AYRES, 2010). 
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 Curiosamente, tais polêmicas envolvendo o cantor nunca foram suficientes 

para prejudicar a sua carreira, pelo contrário. Pode-se dizer que tais atitudes o 

tornaram célebre justamente por trazerem-no para o plano na humanidade, 

despindo-o do idealismo tipicamente atribuído à imagem do “herói”. Ozzy Osbourne 

nunca esteve em um pedestal, tampouco acima do bem e do mal, e talvez essa seja 

uma das explicações lógicas para a sua fama e para o respeito que adquiriu entre 

seus fãs (SENRA, 2013). 

 Segundo MORIN (1986 apud SENRA, 2013), originalmente, o termo 

celebridade indica que alguém se tornou célebre em função de algum atributo 

excepcional, atingindo assim uma imagem olimpiana e se distinguindo dos demais 

seres mortais. Uma vez neste lugar de destaque, uma espécie de “Olimpo midiático”, 

o sujeito passa a ser tido como um modelo a ser seguido, mesmo que à sua imagem 

estejam associados fatos questionáveis e escândalos, os quais, na verdade, fazem 

com que os fãs se identifiquem e se aproximem de seu ídolo. 

Tal concepção dupla da imagem desses ídolos como seres 
dicotomicamente divinos e mundanos permite que a comunicabilidade entre 
eles e seus fãs seja solidificada, pois dessa maneira o admirador pode 
reconhecer-se no ídolo, em especial em suas origens, seu passado, e, 
especialmente, em suas falhas, de forma que possa até mesmo nutrir 
esperanças de ser como ele num futuro, de ascender ao Olimpo midiático 
(SENRA, 2013). 

 

 A identificação com a humanidade que existe na figura do músico faz com 

que seu admiradores o transformem em um ícone palpável e coerente com a vida de 

um homem infame, comum. A aproximação de Ozzy ao aspecto mundano se dá por 

meio do seu constante estranhamento e desajuste com a sociedade ao redor, de 

seus conflitos internos, claramente expostos em suas letras, além de seu passado 

pobre e repleto de dificuldades (SENRA, 2013). 

 Desta maneira, com uma natureza antitética, “concomitantemente sobre-

humana em sua exposição pública e humana em sua esfera íntima” (MORIN, 1986 
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apud SENRA, 2013) surge a figura do anti-herói, o homem marginalizado, 

desajustado, porém, notório e admirado por sua excentricidade e maneira alternativa 

de lidar com as injustiças e as dores da existência. Ao invés de causar o 

afastamento, este indivíduo traz para perto de si aqueles que se identificam com a 

sua notória humanidade, com suas falhas, defeitos e, sobretudo, com o seu 

sofrimento (SENRA, 2013). 

Enquanto o “herói” busca suprimir as necessidades e alcançar as 

expectativas alheias, o desajustado nega qualquer desejo de realizar grandes feitos, 

os quais seriam reconhecidos e bem avaliados pelos indivíduos ao seu redor 

(SENRA, 2013).  Tal comportamento pode ser identificado na letra da música “I don´t 

want to change the world”, do álbum No more tears (OZZY OSBOURNE, 1991), em 

cujo refrão o eu-lírico diz que não pretende mudar o mundo, tampouco deseja ser 

mudado por ele.  

 

I don't wanna change the world 
I don't want the world to change me 

I don't want to change the world 
I don't want to world to change me 

 

Eu não quero mudar o mundo 
Eu não quero que o mundo me mude 

Eu não quero mudar o mundo 
Eu não quero que o mundo me mude

 

O Eu-lírico, segundo a teoria literária, é o sujeito da enunciação, ou seja, aquele 

que narra uma história. Este pode ser uma personagem, que é uma criação, mas é 

comumente confundido com o autor, aquele que é o sujeito do enunciado e criador 

da mensagem narrada (BRISOLARA e MEDINA, 2014). Tal confusão se dá, 

sobretudo, em textos narrados em primeira pessoa, como por exemplo, na poesia, 

fato que aumenta a dificuldade por parte do leitor em distinguir personagem, 

narrador (ou eu-lírico) e autor (BRISOLARA e MEDINA, 2014).   
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Apesar da distinção necessária entre as vozes que falam em um texto, o sujeito 

lírico é dependente das mãos daquele que o cria, e inevitavelmente, estará 

impregnado das vivências e conteúdo inconsciente do autor. Mesmo que esse não 

se dê conta, irá fazer emergir em seu texto uma série de elementos simbólicos 

referentes aos seus próprios desejos. Assim suposto, mesmo que uma personagem 

não tenha origem autobiográfica, esta carregará em si vestígios de um “Eu” repleto 

de afetos e motivações inconscientes. Ela será a versão daquele que, com a escrita, 

consegue retirar a si próprio da cena em jogo, e consequentemente, dos 

julgamentos e censura impostos pelo seu interlocutor (BRISOLARA e MEDINA, 

2014). 
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2. OBJETIVO 
 
 

Pretende-se, por meio do seguinte trabalho, investigar e compreender como a 

temática da loucura se apresenta na obra de Ozzy Osbourne. Para tanto será 

realizada a análise das letras de “Diary of a Madman” (1981), e “ razy train” (1980), 

compostas no início da carreira solo de Ozzy Osbourne, em parceria com Randy 

Rhoads, e “Psycho man" (1998), cuja letra foi criada conjuntamente com Tony Iommi 

em uma reunião com os membros de sua antiga banda, Black Sabbath. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 A ANÁLISE DE CONTEÚDO  

 

A análise de conteúdo é a metodologia composta por uma série de técnicas por 

meio das quais se torna possível o estudo da comunicação, seja ela verbal ou não. 

Desenvolvida ao longo da primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, este 

método encontrou, em um primeiro momento, terreno fértil na área do jornalismo, a 

partir do momento no qual os jornais passaram a nutrir seu interesse pela medida e 

pelas técnicas quantitativas de estudo (BARDIN, 1977). 

Desenvolvida inicialmente por Harold Lasswell, na primeira metade do século 

XX, a metodologia foi utilizada pelo governo norte americano com o intuito de 

desvendar conteúdos midiáticos subversivos veiculados pelos supostos inimigos. 

Posteriormente, o conjunto de técnicas passaria a integrar o meio acadêmico e a ser 

utilizado em pesquisas das mais diversas áreas do conhecimento (CARLOMAGNO e 

ROCHA, 2016). Como um conjunto de artefatos destinados ao estudo de qualquer 

espécie de conteúdo (CARLOMAGNO e ROCHA, 2016), esta metodologia deve 

seguir um planejamento rigoroso, sendo dividida em três etapas subsequentes: pré- 

análise; exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação (SILVA e FOSSÁ, 2015). 

A pré-análise consiste na etapa de planejamento, coleta e sistematização dos 

dados que serão utilizados na pesquisa (CARLOMAGNO e ROCHA, 2016), ou seja, 

é o momento em que se tem o primeiro contato com o material que será analisado, 

seja ele de qualquer natureza, para que posteriormente, possam ser levantadas as 

hipóteses do estudo, juntamente com os seus objetivos e indicadores (SILVA e 

FOSSÁ, 2015). A segunda fase consiste na exploração propriamente dita do 
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material e no seu recorte em unidades menores (palavras, frases, expressões, etc.) 

as quais serão classificadas e categorizadas de acordo com suas semelhanças 

simbólicas ou temáticas (SILVA e FOSSÁ, 2015). Ainda segundo Silva e Fossá 

(2015, p.4), é nesta fase que: 

[...] todo o material coletado, é recortado em unidades de registro. Tomar-
se-ão, como unidades de registro, os parágrafos de cada entrevista, assim 
como textos de documentos, ou anotações de diários de campo. Desses 
parágrafos, as palavras-chaves são identificadas, faz-se o resumo de cada 
parágrafo para realizar uma primeira categorização. Essas primeiras 
categorias, são agrupadas de acordo com temas correlatos, e dão origem 
às categorias iniciais. As categorias iniciais são agrupadas tematicamente, 
originando as categorias intermediárias e estas últimas também aglutinadas 
em função da ocorrência dos temas resultam nas categorias finais. 

 

 Neste processo de elaboração de categorias é necessário que alguns 

cuidados sejam tomados e que algumas regras sejam seguidas a fim de que falhas 

e interferências da subjetividade do pesquisador não afetem os resultados da 

pesquisa. Segundo CARLOMAGNO e ROCHA (2016) a criação de categorias 

depende de cinco regras fundamentais, que são:  

1) Regras claras de inclusão e exclusão nas categorias: é necessário que 

haja regras claras e formais que especifiquem as razões pelas quais um 

conteúdo pode ser inserido ou não em uma dada categoria; 

2) Categorias mutuamente excludentes: em hipótese alguma, o conteúdo 

pode ser classificado em mais de uma categoria simultaneamente; 

3) Categorias que não sejam muito amplas: o pesquisador deve se certificar 

de que não tenha elaborado categorizações amplas o suficiente ao ponto de 

suas unidades de análise poderem ser inseridas em mais de uma categoria 

simultaneamente; 

4) Categorias que contemplem todos os conteúdos possíveis: para as 

unidades de análise que não se insiram em nenhuma das categorias 

previamente elaborada, faz-se necessária a criação de mais uma, 
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denominada “outro”. No entanto, caso restem muitos conteúdos não passíveis 

de serem classificados nas categorias já existentes, tudo indica que haja 

falhas no processo primário de categorização; 

5) Objetividade, ausência de subjetivismos: uma vez respeitadas todas as 

regras anteriormente citadas, torna-se possível a pesquisa verdadeiramente 

científica, sem que a subjetividade do pesquisador comprometa os resultados 

de seu estudo.  

Pretende-se assim, por meio desta pesquisa, realizar o estudo das 

canções de Ozzy Osbourne as quais apresentam elementos simbólicos 

referentes ao conceito da loucura. Para tal, serão realizadas análises dos 

conteúdos das canções “Diary of a Madman” (1981), “ razy Train” (1980) e 

“Psycho Man" (1998), que serão decompostas em unidades de análise 

menores, que serão inseridas em categorias específicas e correlatas ao tema 

da insanidade, ou seja, frases ou palavras que façam referência às 

características associadas ao louco, sejam elas psíquico-fisiológicas, político-

ideológicas ou de senso comum. Para tanto, palavras com proximidade 

semântica, ou seja, de mesmo sentido, serão classificadas e inseridas em 

uma tabela, de acordo com os critérios de inclusão ou exclusão nas 

categorias criadas. 

 

3.2 A ESCOLHA DAS CANÇÕES  

 

Durante sua permanência no Black Sabbath, as letras eram compostas 

fundamentalmente por Geezer Butler. De 1980 a 1998, fase mais profícua de sua 

carreira solo – e que será o alvo principal das análises deste trabalho –, Ozzy 
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passou a escrever suas próprias letras em parceria com outros músicos. Ao reunir-

se novamente com os membros originais do Black Sabbath para a gravação do  D 

ao vivo Reunion (1998) e, posteriormente 13 (2013), Ozzy já produzia seu próprio 

material lírico. Assim, para este estudo, foram selecionadas canções tanto da 

carreira solo quanto da primeira retomada do Black Sabbath com a presença de 

Osbourne, as quais versam sobre o tema da “loucura”. 

Outras canções interpretadas por Ozzy, tanto como membro do Black Sabbath 

quanto em sua carreira solo também apresentam expressões correlatas ao tema da 

loucura, implícita ou explicitamente. No entanto, para o seguinte estudo apenas três 

delas foram selecionadas para análise. “Diary of a Madman” (1981),  razy Train 

(1980) e “Psycho Man" (1998) foram escolhidas por versarem sobre a insanidade em 

suas diferentes concepções, ou seja, a loucura como sofrimento psíquico intenso, 

acompanhado de sintomas depressivos, delírio, alucinações; a loucura como um 

sintoma coletivo das mazelas sociais e da miséria humana e a loucura como 

sinônimo de criminalidade e periculosidade do louco, neste caso, associada à figura 

do psicopata.  

Apesar de descrever uma cena fantástica, um estado de alucinação visual, 

“Fairies Wear Boots” (BLA K SABBATH, 1970) não foi pré-selecionada para análise, 

pois, além de fazer parte do período em que Osbourne não tinha participação 

significativa nas composições, esta deixa claro, ao final da letra, que tal estado 

alucinógeno do eu-lírico fora causado pelo uso abusivo de drogas, provavelmente 

maconha (“So I went to the doctor to see what he would give me/He said “Son son, 

you´ve gone too far cause smoking and tripping is all that you do”).9 

                                                           
9 “Então fui ao médico para ver o que ele me daria./Filho, filho, você foi longe demais porque fumar e 
viajar é tudo o que você faz (BLACK SABBATH, 1970, tradução nossa). 
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“Paranoid” (BLA K SABBATH, 1970), apesar de citar termos como “Insane” 

(insano), “Lose my mind” (perder a cabeça) e o próprio título da canção (paranoico), 

não se enquadra no perfil de análise por também pertencer ao período em que as 

letras eram majoritariamente compostas pelo baixista da banda, Geezer Butler.  

Outra canção composta ao longo do período em que Ozzy fazia parte do Black 

Sabbath, e que não será analisada é “Am I going Insane” (BLA K SABBATH, 1975). 

Esta faz referências claras ao intenso estado de sofrimento psíquico vivenciado pelo 

Eu-lírico, que faz perguntas ao seu interlocutor a fim de confirmar se aquilo que 

sente faz dele um louco (“Feeling paranoid inside / [...] Tell me people, am I going  

insane? /  [...] If I don´t sound very cheerful, I think that I'm a schizophrenic”).10 

A emblemática “Suicide Solution” (OZZY OSBOURNE, 1980), a qual rendeu ao 

cantor as acusações de apologia ao suicídio e a responsabilização pela morte de um 

garoto, também não será analisada, pois, apesar de apresentar uma aparente 

confusão mental por parte do eu-lírico, esta versa a respeito do alcoolismo e o seu 

efeito na saúde mental do indivíduo, e não sobre a loucura propriamente dita.  

Outra canção da fase solo de Osbourne e que faz referências indiretas à loucura 

como sofrimento psíquico é “ an you hear them” (OZZY OSBOURNE, 2001). Apesar 

de apresentar alguns trechos que poderiam ser associados a um estado mental de 

confusão e de sofrimento, tais como uma possível alucinação auditiva e estado 

melancólico do sujeito lírico (“So sick and so tired of living and so afraid to die / [...] I 

need your help to get out of this gloom /  an you hear them?/ All the voices in my 

head, they freak me out / They won't be happy 'till I'm dead they freak me out / […] I 

                                                           
10 “Sinto-me paranoico por dentro / [...] Me digam, estou ficando louco?/ Se eu não soar muito 
alegre, eu acho que sou esquizofrênico” (BLACK SABBATH, 1975, tradução nossa). 
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tried so hard to kill the boy inside the man / […] I never thought I´d smile again”)11 –  

esta não será analisada devido à uma declaração que o sujeito faz na primeira 

estrofe – (“The way the world perceives me is not the way I am / The one half thinks 

I'm crazy, the other thinks I'm mad”) 12     por meio da qual revela que a forma como o 

mundo o percebe, ou seja, louco, não coincide com aquilo que ele é, de fato.  

 

3.3 PRO EDIMENTOS NORTEADORES PARA A ANÁLISE DE  ONTEÚDO DAS 

 ANÇÕES 

 

As letras das canções foram traduzidas pela autora do estudo, e não serão 

analisadas em ordem cronológica de lançamento, mas sim, de forma esquemática, 

visando o desenvolvimento da análise em função das diferentes “formas” de 

representação da loucura constatadas nas letras. Posteriormente foram criadas três 

tabelas para cada canção, sendo a primeira intitulada “ ategoriais Iniciais”, resultado 

das primeiras impressões e codificação a respeito de cada letra.  

As categorias iniciais foram criadas levando-se em consideração os tipos de 

interlocução do sujeito lírico consigo mesmo, com seu interlocutor, com o ambiente 

externo e elementos que o compõem e com a loucura ou sofrimento psíquico. Na 

mesma tabela também foram inseridos “ onceito norteador” – justificativa para a 

criação de cada categoria e “ ategorias Intermediárias” – subprodutos das 

categorias iniciais. Em seguida, uma nova tabela foi elaborada para elencar as 

                                                           
11 “Tão doente e cansado de viver e com muito medo de morrer / [...] Eu preciso de sua ajuda para 
me sair desta melancolia / Você consegue ouvi-las? / Todas essas vozes em minha cabeça, elas me 
deixam louco / Elas não ficarão contentes enquanto não me verem morto / Eu tentei muito matar o 
garoto dentro do homem / [...] Eu nunca pensei que sorriria novamente”(OZZY OSBOURNE, 2001, 
tradução nossa). 
12 A forma como o mundo me percebe não é da forma que eu sou / Metade pensa que eu sou louco, 
metade pensa que eu sou insano (OZZY OSBOURNE, 2001, tradução nossa). 
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categorias iniciais e intermediárias e relacioná-las de modo a resultar nas categorias 

finais. Estas são elaboradas de modo a sustentar as interpretações feitas, a inferir 

resultados e a sintetizar as unidades de significado elaboradas no decorrer da 

análise.  

Pretende-se desta maneira, analisar as ações e relações do eu-lírico consigo 

mesmo, com o ambiente externo e interno e com o interlocutor, por meio de 

expressões que indiquem a forma com a qual este formula a ideia de loucura, ou 

seja, se esta surge como sofrimento, como doença, como transtorno ou até mesmo 

como resultado da interação com a sociedade ao seu redor.  

 

3.4 RESULTADOS 
 
 
 A análise foi esquematizada a partir da organização das canções em três 

subitens distintos, para que à cada uma delas pudessem ser dispostas as tabelas de 

categorizações referentes aos seus respectivos conteúdos. Para cada uma das 

letras foi feita primeiramente, a pré análise, momento em que o texto é codificado 

em unidades menores de significado, ou seja, versos, frases e expressões 

(CARLOMAGNO e ROCHA, 2016), as quais foram posteriormente inseridas em uma 

tabela intitulada “categorias iniciais”.  

Em seguida foram elaboradas três tabelas para a esquematização de 

categorias iniciais, intermediárias e finais, e uma quarta para a junção e sintetização 

destas três categorizações (item 3.4.1; item 3.4.2 e item 3.4.3). Subsequentemente à 

quarta tabela, discorreu-se a respeito dos resultados encontrados na análise, 

sempre à luz das diferentes teorias apresentadas ao longo do trabalho, ou seja, 

estabelecendo-se um diálogo com os autores previamente citados e suas 

respectivas teorizações a respeito da loucura. 
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3.4.1 “Diary of a Madman” 
 
 
Artista: Ozzy Osbourne/ Álbum: Diary of a madman/ Lançamento: 1981/ Gravadora: Ridge Farm 
Studios/ Compositores: Max Norman, Ozzy Osbourne, Randy Rhoads. 

 
 
 
Screaming at the window                                 
Watch me die another day  
Hopeless situation   
Endless price I have to pay  
 
Sanity now it's beyond me  
There's no choice  
 
Diary of a madman  
Walk the line again today  
Entries of confusion  
Dear diary, I'm here to stay  
Manic depression befriends me  
Hear his voice 
Sanity now it's beyond me  
There's no choice  
 

A sickened mind and spirit  
The mirror tells me lies  
Could I mistake myself for someone  
Who lives behind my eyes?  
Will he escape my soul  
Or will he live in me?  
Is he trying to get out  
Or trying to enter me?  
 
Voices in the darkness  
scream away my mental health  
Can I ask a question  
To help me save me from myself?  
Enemies fill up the pages  
Are they me  
Monday 'till Sunday in stages  
Set me free  
 

 
 
Diário de um louco 
 
Gritando na janela 
Observe-me morrer mais um dia 
Situação sem esperança 
Preço sem fim que eu devo pagar 
 
A sanidade está além de mim agora, não há 
escolha 
 
Diário de um louco 
Ando na linha novamente hoje 
Registros da confusão 
Querido diário, estou aqui para ficar 
 
A bipolaridade é amigável a mim 
Ouço sua voz 
A sanidade agora está além de mim 
Não há escolha 
 
 

 
Uma mente e espírito doentes 
O espelho me conta mentiras 
Eu poderia me confundir com outra pessoa 
Que vive atrás de meus olhos? 
Ele escapará de minha alma? 
Ou ele viverá em mim? 
Ele está tentando escapar? 
Ou está tentando entrar em mim? 
 
Vozes na escuridão 
Afugentam minha saúde mental 
Posso fazer uma pergunta 
Para me ajudar a me salvar de mim mesmo? 
 
Inimigos preenchem as páginas 
Eles são eu? 
Segunda até domingo nos palcos 
Me liberte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?client=avast&sa=X&sxsrf=ACYBGNQxrgcdfgEC4nKJk98k6nZ0OlQl_w:1568997475593&q=diary+of+a+madman+max+norman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwyShQAjOTMyoNkrXUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0c0uLM5MTc-ITc5JKc4utCoryU0qTU4sWscqkZCYWVSrkpykkKuQmpuQm5gGpCoW8_CIgEwAM_qELXwAAAA&ved=2ahUKEwj2qL6J69_kAhU8LLkGHW_GBbsQmxMoATAnegQIDRAy
https://www.google.com/search?client=avast&sa=X&sxsrf=ACYBGNQxrgcdfgEC4nKJk98k6nZ0OlQl_w:1568997475593&q=diary+of+a+madman+ozzy+osbourne&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwyShQ4gIzy0oKc3O01DLKrfST83NyUpNLMvPz9HNLizOTE3PiE3OSSnOLrQqK8lNKk1OLFrHKp2QmFlUq5KcpJCrkJqbkJuYp5FdVAQWKk_JLi_JSAYZ-wE5jAAAA&ved=2ahUKEwj2qL6J69_kAhU8LLkGHW_GBbsQmxMoAjAnegQIDRAz
https://www.google.com/search?client=avast&sa=X&sxsrf=ACYBGNQxrgcdfgEC4nKJk98k6nZ0OlQl_w:1568997475593&q=diary+of+a+madman+randy+rhoads&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwyShQgjCTyw1ytdQyyq30k_NzclKTSzLz8_RzS4szkxNz4hNzkkpzi60KivJTSpNTixaxyqVkJhZVKuSnKSQq5Cam5CbmKRQl5qVUKhRl5CemFAMAgMVCBmEAAAA&ved=2ahUKEwj2qL6J69_kAhU8LLkGHW_GBbsQmxMoAzAnegQIDRA0
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TABELA 01 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS INICIAIS – “DIARY OF A MADMAN” 
 

Categorias Iniciais 

1. Ações do eu-lírico 
Screaming at the window; Die another day; endless 

price I have to pay; save me from myself. 

2. Falando para o interlocutor  

Watch me die another day; Hear his voice; Set me 

free; Can I ask a question to help me to save e from 

myself?  

3. Ação externa 

 Voices in the darkness scream away my mental 

health; Enemies fill up the pages; The mirror tells me 

lies; 

4. Personificação da patologia/sofrimento Manic depression befriends me; his voice. 

5. Referência a elementos abstratos 
Hopeless situation; endless price I have to pay; Sanity 

now it´s beyond me, there´s no choice. 

6. Referência a si próprio Diary of a madman; A sickened mind and spirit. 

7. Dúvida 

Could I mistake myself for someone who lives behind 

my eyes?; Will he escape my soul or will he live in 

me?; Is he trying to get out or trying to enter me?; 

Enemies fill up the pages, are they me?. 

8. Falando com o diário  Dear diary, I´m here to stay. 

9. Comparando sua vida ao diário 
Diary of a madman; Walk the line again today; Entries 

of confusion; Dear diary, I´m here to stay. 

 
FONTE: Autoria própria 

 
 

TABELA 02 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS INTERMEDIÁRIAS – “DIARY OF A MADMAN” 
 

 

Categorias Iniciais Conceito Norteador Categorias Intermediárias 

1. Ações do eu-lírico Evidencia a tentativa de 

compartilhamento do sofrimento com o 

interlocutor, sem que este seja 

 

I-Sentimentos de desilusão, 

desesperança e desespero. 
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    FONTE: Autoria própria 

evocado explicitamente. 

2. Falando para o 

interlocutor  

Indica o apelo direcionado ao 

interlocutor para que este se dê conta 

de seu sofrimento e o ajude. 

II-Pedido de ajuda ou 

socorro diante do 

sofrimento. 

3. Ação externa Evidencia a presença de elementos 

externos os quais atuam diretamente 

contra o sujeito lírico. 

III- Delírio persecutório, 

cisão do “Eu” e 

alucinações. 

4. Personificação da 

patologia/sofrimento 

Indica um estreitamento da relação 

com o transtorno. 

IV- Identificação com o 

sofrimento. 

5. Referência a elementos 

abstratos 

Mostra a relação com elementos 

externos que atuam indiretamente 

sobre o eu-lírico e os quais lhe 

conferem sentimentos de pessimismo 

e apatia diante da situação de 

sofrimento. 

 

 

V- Sentimentos de 

desilusão, desesperança e 

desespero.  

6. Referência a si próprio Indica que o eu-lírico entende a si 

próprio como sua patologia. 

VI-Patologização da 

existência/redução do 

sujeito ao seu transtorno. 

7. Dúvida Demonstra o desejo do sujeito lírico de 

entender o que se passa consigo 

mesmo, quais fatores geram o seu 

sofrimento e de que maneira. 

VII-Relação de conflito com 

um outro “Eu”. 

8. Falando com o diário Evidencia a necessidade de escrita 

confessional como forma de lidar com 

o sofrimento. 

VIII-Tentativa de 

ressignificação do 

sofrimento 

9. Comparando sua vida ao 

diário 

Metaforização que confere à vida 

semelhanças com um diário. 

IX- Ideia de perpetuação do 

transtorno 
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TABELA 03 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS FINAIS – “DIARY OF A MADMAN” 

 

Categorias Intermediárias Conceito Norteador Categorias Finais 

I- Sentimentos de desilusão, 

desesperança e desespero 

Indica a postura negativa que o eu-

lírico tem de sua existência. 

I- Loucura entendida como 

sofrimento psíquico. 

II- Pedido de ajuda ou 

socorro diante do 

sofrimento. 

Revela o sentimento de incapacidade 

do sujeito lírico de lidar sozinho com o 

seu sofrimento. 

II- Loucura entendida como 

sofrimento psíquico. 

III- Delírio persecutório, 

cisão do “Eu” e alucinações. 

Indica sintomas psicóticos vivenciados 

pelo sujeito. 

III- Loucura entendida / 

resumida como 

esquizofrenia. 

IV- Identificação com o 

sofrimento. 

Evidencia que o sofrimento passou a 

fazer parte do que o sujeito se 

considera ser. 

IV- Loucura entendida como 

sofrimento psíquico. 

 

V- Sentimentos de 

desilusão, desesperança e 

desespero.  

Mostra que o eu-lírico não vê 

alternativa para a sua situação de 

sofrimento a não ser aceita-la. 

V- Loucura entendida como 

sofrimento psíquico. 

VI- Patologização da 

existência/redução do sujeito 

ao seu transtorno. 

Indica a introjeção do sofrimento por 

parte do eu-lírico, ou seja, ele se vê 

como a doença e si. Ela não somente 

faz parte de sua vida, ele é a própria 

patologia. 

VI- Loucura entendida como 

sofrimento psíquico. 

VII- Relação de conflito com 

um outro “Eu”. 

Revela a angústia do sujeito em 

deparar-se com uma suposta dupla 

personalidade, pela qual estaria 

subjugado. 

VII- Loucura entendida / 

confundida como Transtorno 

Bipolar. 

VIII- Tentativa de 

ressignificação do 

sofrimento 

Evidencia os recursos psíquicos e/ou 

comportamentais usados pelo sujeito 

para lidar com seu sofrimento. 

VIII- Loucura entendida 

como sofrimento psíquico. 
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IX- Ideia de perpetuação do 

transtorno 

Indica a luta cotidiana pela qual o 

indivíduo se vê obrigado a enfrentar.  

IX- Loucura entendida como 

doença crônica. 

 
FONTE: Autoria própria 

 
 

TABELA 04 – CATEGORIAS INICIAIS, INTERMEDIÁRIAS E FINAIS – “DIARY OF A MADMAN” 
 

Expressões Categorias Iniciais Categorias 

Intermediárias 

Categorias Finais 

Screaming at the 

window; endless price I 

have to pay; save me 

from myself; Watch me 

die another day; Hear 

his voice; Set me free; 

Can I ask a question to 

help me to save me 

from myself?; Manic 

depression befriends 

me, hear his voice; 

Hopeless situation; 

endless price I have to 

pay; Sanity now it´s 

beyond me, there´s no 

choice; Dear diary, I´m 

here to stay; Diary of a 

madman; A sickened 

mind and spirit. 

1. Ações do eu-lírico 

 

2. Falando para o 

interlocutor 

 

 

5. Referência a 

elementos abstratos 

 

6. Referência a si 

próprio. 

 

8. Falando com o 

diário 

I- Sentimentos de 

desilusão, 

desesperança e 

desespero. 

II- Pedido de ajuda ou 

socorro diante do 

sofrimento. 

V- Sentimentos de 

desilusão, 

desesperança e 

desespero.  

VI- VI-Patologização 

da existência/redução 

do sujeito ao seu 

transtorno. 

VIII- Tentativa de 

ressignificação do 

sofrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loucura entendida 

como sofrimento 

psíquico. 

 

The mirror tells me lies; 

Could I mistake myself 

for someone who lives 

7. Dúvida VII-Relação de conflito 

com um outro “Eu”. 

 

Loucura entendida / 

confundida como 
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behind my eyes?; Will 

he escape my soul or 

will he live in me?; Is 

he trying to get out or 

trying to enter me?; 

Enemies fill up the 

pages, are they me?. 

Transtorno  Bipolar. 

Voices in the darkness 

scream away my 

mental health; 

Enemies fill up the 

pages; the mirror tells 

me lies. 

3. Ação externa III-Delírio persecutório, 

cisão do “Eu” e 

alucinações. 

 

Loucura 

entendida/resumida 

como esquizofrenia. 

Diary of a madman; 

Walk the line again 

today; Entries of 

confusion; Dear diary, 

I´m here to stay. 

9. Comparando sua 

vida ao diário 

IX- Ideia de 

perpetuação do 

transtorno. 

Loucura entendida 

como doença crônica. 

 
FONTE: Autoria própria 

 
 

A partir da análise da letra de “Diary of a madman”, foram encontradas as 

seguintes categorias finais: a loucura entendida como sofrimento psíquico; a loucura 

entendida/confundida como Transtorno Bipolar (desconhecimento técnico); a loucura 

entendida/resumida como esquizofrenia e por fim, a loucura entendida como doença 

crônica. Tais categorias foram criadas de modo a dar embasamento às diferentes 

significações dadas à ideia de loucura e a inferir os resultados obtidos na análise. 

 À categoria intitulada “Loucura entendida como sofrimento psíquico”, foram 

inseridas expressões que indicam estado mental de desilusão, desesperança e 
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desespero do sujeito lírico, sintomas característicos e comumente associados à 

depressão, apesar de estarem presentes também em quadros psicóticos. A ideia de 

sofrimento psíquico surgiu com a corrente reformista da saúde mental iniciada nos 

anos 1970 e passou a ser utilizada como substituta para as denominações que 

indicavam as ideias de déficit, anomalia e, sobretudo, de doença mental, referentes 

à loucura (SILVEIRA e BRAGA, 2005). Expressões como “screaming at the window” 

(“gritando na janela”), “die another day” (“morrer mais um dia”)  e “hopeless situation” 

(“situação se esperança”), evidenciam tal sofrimento e introduzem a mensagem que 

será dada ao interlocutor ao longo da canção.  

 Nos versos “Diary of madman” (“diário de um louco”) e “A sickened mind and 

spirit” (“uma mente e espírito doentes”) o sujeito lírico refere-se a si próprio como 

louco e doente, ou seja, o entendimento que tem de si é construído a partir de seu 

transtorno. Tal fato indica que o eu-lírico não somente passa a se identificar com a 

“doença”, mas começa a pensar que ele é a própria “doença”, e é a partir dela que 

construirá a sua forma de ser e de estar no mundo. Tal crença não é inata, mas sim, 

resultado de processos sociais complexos nos quais o sujeito “louco” é 

estigmatizado, reduzido ao seu transtorno e consequentemente, posto às margens 

de seu grupo social (FOUCAULT, 1972; GOFFMAN, 1988).  

 O estado de aflição do sujeito lírico também fica evidente em versos que 

denunciam o apelo feito ao interlocutor para que este observe seu sofrimento, 

compreenda os mecanismos de sua mente e o ajude. Em “watch me die another 

day” (“veja-me morrer mais um dia”), este chama a atenção para o fato de que a sua 

“morte em vida”, ou seja, o seu sofrimento, é contínuo e diário, além de fazer um 

pedido de socorro com o uso dos versos “can I ask a question to help me save me 
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from myself?” (“posso lhe fazer uma pergunta para me ajudar a me salvar de mim 

mesmo?”) e “set me free” (“me liberte”).  

Outro apelo feito pelo sujeito lírico é expresso pela frase “hear his voice”( 

“ouça a sua voz”) – categorizada tanto como sofrimento psíquico quanto como 

transtorno bipolar – por meio da qual este pede ao interlocutor que escute a voz da 

bipolaridade (“Manic depression befriends me, hear his voice” (“a bipolaridade me é 

amigável, ouça sua voz”), o que nos chama a atenção para alguns aspectos.  

Ao invés de bipolar disorder (distúrbio bipolar), a palavra manic depression 

(“depressão maníaca”) é utilizada para referir-se ao que atualmente é denominado 

Transtorno Bipolar, ou no senso comum, bipolaridade. É possível hipotetizar que o 

uso deste termo tenha sido utilizado devido ao fato de que, antes de 1981, ano em 

que a canção foi composta, esse transtorno ainda era classificado pela American 

Psychiatric Association (APA), como “psicose maníaco depressiva” termo que seria 

abandonado na terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-III) no ano de 1980 (TENÓRIO, 2016).  

Diferentemente da psicose maníaco-depressiva, o entendimento mais recente 

para o Transtorno Bipolar exclui a obrigatoriedade da presença do episódio de 

depressão maior ou da psicose, o que o afasta dos transtornos psicóticos e o insere 

na categoria dos transtornos de humor (APA, 2014; TENÓRIO, 2016). Pode-se dizer 

então que, no contexto histórico e social do qual Ozzy fazia parte, o que entendemos 

atualmente como um distúrbio do humor, possivelmente era confundido como 

transtorno psicótico, ou seja, com a “loucura propriamente dita”.  

 Apesar de manic depression ser um substantivo feminino, o eu-lírico, 

curiosamente, se refere a ela com o pronome possessivo masculino his (dele) – 

“Hear his voice” (“ouça sua voz [dele]”) – o que não somente indica a personificação 
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do transtorno, como também a sua masculinização. Tal recurso estilístico poderia 

ser interpretado sob a luz da teoria freudiana a respeito da psicose, ou seja, a 

masculinização da “entidade” bipolaridade se daria devido à repressão de desejos 

sexuais homoafetivos, que no sujeito predisposto à patologia, originaria um delírio de 

perseguição de mesma espécie. O “perseguidor”, neste processo delirante seria 

uma figura de mesmo sexo, o que permitiria um possível esclarecimento a respeito 

das razões inconscientes pelas quais o eu-lírico associou a bipolaridade a uma 

figura simbolicamente masculina (FREUD, 1911). 

Este verso – “hear his voice” – também foi inserido na categoria “Loucura 

entendida / confundida como Transtorno Bipolar”, a qual engloba mensagens que 

expressam a consciência por parte do sujeito, de que há outra faceta de si mesmo, a 

qual não compreende muito bem e com a qual não sabe ao certo como lidar. Ele faz 

uma série de perguntas ao interlocutor, e possivelmente, a si próprio, utilizando 

expressões tais como “could I mistake myself for someone who lives behind my 

eyes?” (“eu poderia me confundir com alguém que vive atrás de meus olhos?”) e 

“Will he escape my soul or will he live in me?” (“ele escapará de minha alma ou 

viverá em mim?”), nas quais faz novamente o uso de outro pronome masculino, he 

(ele), porém, desta vez, não se referindo à bipolaridade em si, mas ao seu alter ego.  

No entanto, em dado momento, o eu-lírico não se refere apenas a outro “Eu” 

que habita em seu interior, mas sim, a uma série de “outros” que o habitam, uma vez 

que faz uso da expressão “enemies fill up the pages, are they me?” (“inimigos 

preenchem as páginas, eles são eu?”). Neste caso, pode-se dizer que o sujeito lírico 

deixa de lado a ideia de uma dupla personalidade para colocar em dúvida se, na 

verdade, ele é constituído por inúmeros “Eus”, todos inimigos, e que 

metaforicamente possuem o comando de seu corpo e de sua existência.  
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A categoria “Loucura entendida / resumida como esquizofrenia”, foi embasada 

em frases do eu-lírico que indicam sintomas tipicamente psicóticos, tais como a 

cisão da personalidade, a presença de delírios e alucinações – os quais não são 

exclusivos da esquizofrenia –, dentre outros (BLEULER, 1993, apud TENÓRIO, 

2016). Nestes versos é possível perceber a crença do eu-lírico de que há entidades 

externas atuando diretamente contra si próprio, além de sua constatação de que há 

um “Eu” alternativo que o constitui. 

 No verso “The mirror tells me lies” (“o espelho me conta mentiras”) é possível 

constatar que o sujeito lírico, além de personificar o objeto, o acusa de atuar 

negativamente contra ele, o que poderia ser interpretado como uma espécie de 

delírio persecutório, uma vez que o sujeito aparenta ter uma ideia fixa de que está 

sendo prejudicado, neste caso, enganado (APA, 2014). Tal delírio de perseguição é 

evidenciado também por meio do verso “Enemies fill up the pages” (“inimigos 

preenchem as páginas”), o qual expressa a certeza do indivíduo de que há agentes 

externos no controle de sua vida.  

Já a descrença em sua imagem refletida no espelho poderia revelar uma 

desagregação do “Eu”, pois, mesmo que no campo simbólico, o sujeito lírico não se 

identifica nem se reconhece naquilo que vê, ou seja, há uma percepção errônea 

entre aquilo que é, e aquilo que ele deduz ser. Esta desagregação, como dito 

anteriormente, consiste, dentre outros aspectos, na perda da unidade da 

personalidade do sujeito, uma vez que para este, “a atividade associativa é 

fragmentada, interrompendo-se bruscamente, perdendo seu fio, adquirindo qualquer 

coisa de bizarra” (BLEULER, 1993, p.45 apud TENÓRIO, 2016, p.947). 

Já no verso “Voices in the darkness scream away my mental health” (“vozes 

na escuridão afugentam minha saúde mental”), é possível constatar a manifestação 
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de alucinações auditivas, mais uma vez, elementos externos que causam 

perturbação e sofrimento ao eu-lírico, e que, possivelmente, alimentam o seu delírio 

persecutório.  

Por fim, a categoria denominada “loucura entendida como doença” foi criada 

levando-se em consideração as comparações metafóricas feitas pelo eu-lírico, por 

meio das quais este associa a sua vida a um diário. “Diary of a madman” / “diário de 

um louco” e “Walk the line again today” (Ando na linha novamente hoje”) podem 

fazer referência indireta à constância do transtorno. A ideia de cronicidade traz 

consigo, direta ou indiretamente, o pensamento referente à ausência de cura e a 

presença de sintomas, tais como em uma doença, que, ao longo de toda a vida deve 

ser tratada e medicada. 

 A ideia de loucura como patologia se fortaleceu com a criação do terceiro 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III), uma vez que a 

psiquiatria passou a tomar para si a autoridade de dizer o que era a loucura por meio 

de descrições exclusivamente sintomatológicas e estatísticas e que segundo Tenório 

(2016, p.956) “acabou por substituir os antigos “manuais de psiquiatria”, que traziam 

as diversas teorias acerca de uma doença mental, as hipóteses etiológicas, as 

controvérsias entre os autores e uma abordagem mais ampla da psicopatologia”. 

Imediatamente após o eu-lírico citar os registros da confusão (“entries of 

confusion”), ou seja, a sua confissão ao diário a respeito de como se sente perante 

seu sofrimento, ele o revela que irá ficar – “Dear Diary, I´m here to stay (“querido 

diário, estou aqui para ficar”) – ou seja, transmite-nos a ideia de que em sua 

situação de sofrimento ele irá permanecer, o que não significa, necessariamente, 

que houve uma possibilidade de escolha ou alternativa para tal. Sua confissão pode 



70 

 

 

ser interpretada como uma aceitação resignada daquilo que irá perdurar pelo resto 

de sua vida, e com a qual terá obrigação de conviver. 

 

3.4.2 “ razy Train” 
 
 
Música: Crazy Train/ Artista: Ozzy Osbourne/ Álbum: Blizzard of Ozz/ Lançamento: 1980/ Gravadora: 
Epic Records/ Compositores: O. Osbourne / R. Daisley / R. Rhodes/ L. Kerslake 
  

All aboard!  
Crazy, but that's how it goes  
Millions of people living as foes  
Maybe it's not too late  
To learn how to love and forget how to hate 
 
Mental wounds not healing  
Life's a bitter shame  
I'm going off the rails on a crazy train  
I'm going off the rails on a crazy train  
 
I've listened to preachers, I've listened to fools 
I've watched all the dropouts who make own 
rules 
One person conditioned to rule and control 
The media sells it and you live the role 
 

Mental wounds still screaming  
Driving me insane  
I'm going off the rails on a crazy train  
I'm going off the rails on a crazy train  
I know that things are going wrong for me  
You gotta listen to my words  
Yeah 
 
Heirs of a cold war, that's what we've become 
Inheriting troubles, I'm mentally numb  
Crazy, I just cannot bear  
I'm living with something that just isn't fair 
 
Mental wounds stop healing 
Who and what's to blame  
I'm going off the rails on a crazy train  
I'm going off the rails on a crazy train 

Trem Maluco                                                                                                                

 
Todos à bordo, hahahahahahaha! 
Louco, mas é assim que as coisas são 
Milhões de pessoas vivendo como inimigas 
Talvez não seja tarde demais 
Para aprender a amar e esquecer como odiar 
 
Feridas mentais não tem cura 
A vida é uma vergonha amarga 
Estou saindo dos trilhos num trem maluco 
Estou saindo dos trilhos num trem maluco 
Eu escutei os pregadores, eu escutei os tolos 
Eu vi todos que largaram tudo e fazem suas 
próprias regras 
Uma pessoa condicionada a mandar e 
controlar 
A mídia vende isto e você vive este papel 
Feridas mentais ainda gritam 
Me deixando louco 

Estou saindo dos trilhos num trem maluco 
Estou saindo dos trilhos num trem maluco 
Eu sei que as coisas estão dando errado para 
mim 
Você tem que me escutar, yeah! 
 
Herdeiros de uma guerra fria, foi o que nos 
tornamos 
Herdando problemas, estou mentalmente 
anestesiado 
Louco, eu simplesmente não consigo suportar 
Estou vivendo com algo que simplesmente 
não é justo 
Feridas mentais não cicatrizam 
Quem e o que culpar 
Estou saindo dos trilhos num trem maluco 
Estou saindo dos trilhos num trem maluco
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TABELA 05 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS INICIAIS – “ RAZY TRAIN” 

 
 

Categorias Iniciais 

1. Falando para o interlocutor. You gotta listen to my words; 

2. Referência à sociedade. Crazy, but that's how it goes, millions of people 

living as foes; The media sells it and you live the 

role; Heirs of a cold war, that's what we've 

become. 

3. Referência genérica ao sofrimento mental. Mental wounds not healing; Mental wounds stop 

healing. 

4. Referência a si próprio. I'm going off the rails on a crazy train; Mental 

wounds still screaming, driving me insane; I know 

that things are going wrong for me; Inheriting 

troubles, I'm mentally numb; Crazy, I just cannot 

bear; I'm living with something that just isn't fair. 

5. Referência a aspectos da existência. Life's a bitter shame 

 
 

FONTE: Autoria própria 
TABELA 06 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS INTERMEDIÁRIAS – “ RAZY TRAIN” 

 
 

Categorias Iniciais Conceito Norteador Categorias Intermediárias 

1. Falando para o interlocutor. Evidencia um apelo do eu-lírico 

feito ao interlocutor para que 

este o escute. 

I- Necessidade de ser 

entendido. 

2. Referência à sociedade. Evidencia visão pessimista em 

relação à sociedade e ao 

comportamento dos indivíduos. 

II- Sentimento de desilusão. 

3. Referência genérica ao 

sofrimento mental. 

Demonstra qual é o 

entendimento do eu-lírico em 

relação ao sofrimento psíquico 

III- Sentimento de desilusão. 
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ou loucura como um todo.  

4. Referência a si próprio. Revela a forma como o sujeito 

lírico se sente e o que pensa de 

sua existência. 

IV-Sentimentos de desilusão, 

desesperança e desespero. 

5. Referência a aspectos da 

existência. 

Demonstra visão do eu-lírico 

em relação à vida. 

V- Sentimentos de desilusão 

 

FONTE: Autoria própria 

 

TABELA 07 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS FINAIS – “ RAZY TRAIN” 

 

 

Categorias Intermediárias Conceito Norteador Categorias Finais 

I- Necessidade de ser 

entendido. 

Indica a necessidade de ser 

ouvido e compreendido em seu 

sofrimento. 

Loucura entendida como 

sofrimento psíquico. 

II- Sentimentos de desilusão. Indica a descrença do eu-lírico 

na humanidade.  

Loucura entendida como 

sofrimento psíquico  

III- Sentimentos de desilusão. Indica a descrença do eu-lírico 

na superação do sofrimento, o 

que o torna inevitável ou 

“incurável”.  

Loucura entendida como 

sofrimento psíquico. 

IV- Sentimentos de desilusão, 

desesperança e desespero.  

Revela o sofrimento mental do 

sujeito lírico causado por seu 

pessimismo, sensação de 

descontrole e sentimentos de 

injustiça.  

Loucura como sofrimento 

psíquico. 

V- Sentimentos de desilusão. Indica a forma negativa a partir 

da qual o sujeito lírico entende 

a existência. 

Loucura como sofrimento 

psíquico. 

 
FONTE: Autoria própria 
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TABELA 08 – CATEGORIAS INICIAIS, INTERMEDIÁRIAS E FINAIS – “ RAZY TRAIN” 

 
 

Expressões Categorias Iniciais Categorias 

Intermediárias 

Categorias Finais 

You gotta listen to 

my words. 

1. Falando para o 

interlocutor. 

I- Necessidade de ser 

entendido. 

 

 

 

 

I- Loucura entendida 

como sofrimento 

psíquico. 

Crazy, but that's 

how it goes, millions 

of people living as 

foes; One person 

conditioned to rule 

and control, the 

media sells it and 

you live the role; 

Heirs of a cold war, 

that's what we've 

become. 

2. Referência à 

sociedade. 

II- Sentimentos de 

desilusão. 

Mental wounds not 

healing; Mental 

wounds stop 

healing. 

3. Referência genérica 

ao sofrimento mental. 

III- Sentimentos de 

desilusão. 

I'm going off the 

rails on a crazy 

train; Mental 

wounds still 

screaming, driving 

me insane; I know 

that things are 

going wrong for me; 

Inheriting troubles, 

4. Referência a si 

próprio. 

IV- Sentimentos de 

desilusão, desesperança 

e desespero.  
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I'm mentally numb; 

Crazy, I just cannot 

bear; I'm living with 

something that just 

isn't fair. 

Life's a bitter shame 5. Referência a 

aspectos da existência. 

V- Sentimentos de 

desilusão. 

 
FONTE: Autoria própria 

  

A partir da análise da letra de “ razy Train”, foi encontrada apenas uma 

categoria final: A loucura entendida como sofrimento psíquico, na qual foram 

inseridas expressões que indicam sentimentos de desilusão e descrença do eu-lírico 

em relação a si próprio e ao mundo no qual está inserido, além da angústia e 

desespero diante de questões relacionadas à sua saúde mental. Em alguns trechos 

da canção não há menção direta ao tema da loucura, tais como os trechos em que o 

sujeito se refere à sociedade e às problemáticas de origem sócio históricas. No 

entanto, tais conteúdos trazem à tona a reflexão a respeito de elementos sociais os 

quais são produtores indiretos do adoecimento mental.  

 O início da canção é marcado pela frase “ razy, but that's how it goes, 

millions of people living as foes” (“Louco, mas é assim que as coisas são, milhões de 

pessoas vivendo como inimigas”), por meio da qual o sujeito lírico afirma que há um 

comportamento coletivo o qual beira a loucura. Pode-se supor que os grupos sociais 

uma vez inimigos, estarão sempre em conflito por razões diversas, sobretudo pela 

necessidade de subjugar os demais aos seus próprios valores, crenças e opiniões. 

Em um desejo de homogeneização cultural, os grupos dominantes irão investir no 

estabelecimento de padrões morais, estéticos e comportamentais, os quais servirão 
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como base para que os grupos minoritários sejam classificados como inferiores 

(GOFFMAN, 1988). 

 A todos aqueles que estiverem inseridos na categoria dos “desclassificados” 

serão atribuídos diferentes estigmas, que, segundo Goffman (1988), são “marcas 

sociais” criadas para distinguir os elementos de um grupo que se pretende coeso, 

homogêneo, daqueles que representam o estranho, diferente e não familiar. Este ato 

de marginalização social pode estar, em muitos casos, no cerne de processos de 

adoecimento mental ou na reafirmação deste, uma vez que os indivíduos 

“estranhos” ou “inadequados” serão cada vez mais apartados do convívio social 

(GOFFMAN, 1988). 

Tal modelo social baseado na hierarquia e na submissão das minorias aos 

grupos dominantes é reforçado cotidianamente, sobretudo, pelos meios de 

comunicação em massa, os quais irão atuar por meio de uma “enxurrada” de 

informações unilaterais direcionadas aos seus interlocutores. É nesta torrente de 

mensagens tendenciosas que estarão as imposições sociais de todas as espécies, e 

os modelos do ideal de vida e de vida ideal os quais se supõe que devam ser 

atingidos (COSTA et al., 2003).  

Desta maneira, tudo aquilo que fugir aos padrões morais, estéticos, culturais e 

comportamentais será estigmatizado, classificado como anormal, desprezível e 

dispensável (GOFFMAN, 1988). Esta forma de controle está bem representada no 

verso “One person conditioned to rule and control, the media sells it and you live the 

role”/ “uma pessoa condicionada a mandar e controlar, a mídia vende isso e você 

vive este papel”, em que o eu-lírico indica a passividade diante do controle bem 

sucedido feito pelos meios de comunicação. 
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A insatisfação e ceticismo do eu-lírico em relação à sociedade se estende 

também para aspectos gerais da existência, o que fica subentendido no verso “Life´s 

a bitter shame” (“a vida é uma vergonha amarga”). Tal declaração transmite a ideia 

de ambiguidade ao interlocutor, já que não é possível distinguir se o sujeito lírico faz 

referência ao mundo, tal como conhecemos e aos aspectos sociais como um todo, 

ou se na verdade, refere-se à sua própria existência. De qualquer forma, tal 

afirmação revela o pessimismo e a concepção negativa os quais o sujeito nutre, e 

possivelmente, o sofrimento causado por este sentimento de desilusão.  

Em dado momento da canção o sujeito lírico deixa de falar sobre o ambiente 

externo, ou seja, do que pensa a respeito do mundo ao seu redor, para discorrer a 

respeito de sua saúde mental. Nos versos “I'm going off the rails on a crazy train”/ 

(“estou saindo dos trilhos em um trem maluco”),  “Mental wounds still screaming, 

driving me insane” (“feridas mentais ainda gritam, me deixando maluco”) e “Crazy, I 

just cannot bear” (“louco, eu simplesmente não consigo suportar”), o sujeito lírico 

revela seu estado de desespero, uma vez que se sente completamente fora do 

controle, possivelmente, de sua vida e de sua mente. À esta declaração pode ser 

somada a frase “Inheriting troubles, I'm mentally numb” (“herdando problemas, estou 

mentalmente anestesiado”), a qual reitera a dificuldade do sujeito de restaurar o 

comando de sua vida, uma vez que se encontra em estado de “anestesia”, ou seja, 

paralisado por algum motivo. 

A expressão “I know that things are going wrong for me” (“eu sei que as 

coisas estão dando errado para mim”) indica a forma negativa com a qual o sujeito 

lírico entende sua própria existência no momento presente. Há o predomínio de 

sentimentos de pessimismo e desesperança, fatores que contribuem fortemente 

para o estado de “paralisia” no qual o sujeito se encontra. Há, no entanto, por parte 
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do eu-lírico, uma tentativa de responsabilização de algo “maior” que opera sobre sua 

vida, por meio da frase “I'm living with something that just isn't fair” (“estou vivendo 

com algo que simplesmente não é justo”), ou seja, nutre pensamentos de estar 

sendo injustiçado, o que possivelmente, seria uma das causas para o seu 

sofrimento.  

Ao dizer que é herdeiro de uma guerra fria (“Heirs of a cold war, that's what 

we've become”) – assim como os outros membros de seu grupo social – e que está 

herdando problemas (“Inheriting troubles, I'm mentally numb”/“herdando problemas, 

estou mentalmente anestesiado”), o narrador deixa implícita a relação de causa-

efeito entre as questões sociohistóricas e  o sofrimento individual. 

Esta dor do eu-lírico pode ser evidenciada também no verso “You gotta listen 

to my words” (“você tem que me escutar”), quando ele faz um apelo ao interlocutor 

para que este o escute. Apesar de nesta frase não haver menção explícita a um 

pedido de socorro ou ajuda, fica claro o desejo do sujeito de ser “visto”, o que 

implica na necessidade, direta ou indiretamente, de compartilhar o seu sofrimento e 

consequentemente, de ser compreendido. 

 

3.4.3 “Psycho Man” 
 
 
Música: Psycho man/ Artista: Black Sabbath/ Álbum: Reunion/ Lançamento: 1998/ Gravadora: Epic 
Records/ Compositores: Tony Iommi / Ozzy Osbourne 
 
 
The midnight hour approaches  
The killing chill takes over him  
His victims will not know when he appears  
 
The lust of Death's possession  
Will overtake his psycho mind  
He won't be happy 'till he smells their fear  
 
He's the Angel of Death 
Psycho Man  
Psycho Man  
 

 
 
(Angel of Death)  
 
Looking for a victim wherever he can 
He's the Angel of Death  
Psycho Man  
Psycho Man  
(Angel of Death)  
He's a killer  
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Addicted to their madness  
The taste of death that lives within  
He loves it when he tastes their final breath 
 
Stalking gives him pleasure  
Killing is the final act  
He takes no pity with his lust for death  
 
He's the Angel of Death  
Psycho Man  
Psycho Man  
(Angel of Death)  
Looking for a victim wherever he can  
He's the Angel of Death  
Psycho Man  
Psycho Man 

(Angel of Death)  
He's a killer  
 
Playing in his twilight zone  
He knows that he's the best  
Creeping through the streets alone 'till he finds 
his victim's (ex/next)  
 
Killing gives him pleasure  
Sleeping gives him pain  
The only time he's feeling good is when he'd 
killed and killed again  

 
[...]

 
Psicopata 
 
A meia-noite se aproxima 
A frieza do assassinato toma conta dele 
Suas vítimas não saberão quando ele aparece 
 
A cobiça pela posse da morte 
Trará à tona sua mente psicopata 
Ele não ficará feliz até sentir o cheiro do medo 
 
Ele é o Anjo da Morte 
Psicopata 
Psicopata 
(Anjo da Morte) 
À procura de uma vítima por onde puder 
Ele é o Anjo da Morte 
Psicopata 
Psicopata 
(Anjo da Morte) 
Ele é um assassino! 

 
Viciado na loucura deles 
O gosto pela morte que vive dentro dele 
Ele ama isso quando experimenta o último 
suspiro 
 
Perseguir lhe dá prazer 
Matar é o ato final 
Ele não sente remorso de sua cobiça pela 
morte 
 
Ele é o Anjo da Morte 
Psicopata 
Psicopata 
(Anjo da Morte) 
Procurando uma vítima por onde puder 
Ele é o Anjo da Morte 
Psicopata 
Psicopata 
(Anjo da Morte) 
Ele é um assassino

Jogando em sua zona crepuscular 
Ele sabe que é o melhor 
Rastejando sozinho pelas ruas até encontrar 
sua próxima vítima 
 

Matar lhe dá prazer 
Dormir lhe causa dor 
O único momento em que se sente bem é 
após ter matado e matado novamente 
 
 [...] 

 
 

TABELA 09 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS INICIAIS – “ PSY HO MAN” 
 

 

Categorias Iniciais 

1. Referindo-se às ações da personagem. Looking for a victim wherever he can; Creeping 

through the streets alone 'till he finds his victim's 

(ex/next). 
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FONTE: Autoria própria 

 
 

 
TABELA 10 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS INTERMEDIÁRIAS – “ PSY HO MAN” 

 
 

 
FONTE: Autoria própria 

2. Referindo-se aos pensamentos e sentimentos 

da personagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The killing chill takes over him; The lust of 

Death's possession will overtake his psycho 

mind; The taste of death that lives within; Killing 

gives him pleasure; Sleeping gives him pain; The 

only time he's feeling good is when he'd killed 

and killed again; He knows that he's the best; He 

takes no pity with his lust for death; He won't be 

happy 'till he smells their fear; He loves it when 

he tastes their final breath; Stalking gives him 

pleasure; 

3. Nomeando a personagem. He's the Angel of Death; Psycho Man; He's a 

killer;   Addicted to their madness; 

Categorias Iniciais Conceito Norteador Categorias Intermediárias 

1. Referindo-se às ações da 

personagem. 

Evidencia a descrição de 

comportamento mórbido e 

animalizado da personagem. 

I- Violência como ato irracional. 

2. Referindo-se aos 

pensamentos e sentimentos da 

personagem. 

Revela a descrição do prazer 

na dor alheia, a falta de 

empatia e o sentimento de 

onipotência da personagem. 

II- Presença de traços 

perversos de personalidade. 

3. Nomeando a personagem. Indica a classificação da 

personagem baseada em seu 

suposto instinto assassino e 

loucura.  

III- Violência atrelada à loucura. 
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TABELA 11 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS FINAIS – “ PSY HO MAN” 

 
 

Categorias Intermediárias Conceito Norteador Categorias Finais 

I- Violência como ato irracional. Indica que a violência deixa de 

ser vista como uma escolha 

consciente para ser atrelada à 

ideia de inclinação à natureza 

animalesca.  

 

 

 

I- Loucura entendida como 

psicopatia. 

II- Presença de traços 

perversos de personalidade.  

Evidencia a descrição de atos 

cruéis como um tipo de 

compulsão ou inclinação.  

III- Violência atrelada à ideia de 

loucura. 

Evidencia a associação entre o 

comportamento assassino à 

ideia que se tem de loucura. 

 
FONTE: Autoria própria 

 
 

TABELA 12 – CATEGORIAS INICIAIS, INTERMEDIÁRIAS E FINAIS – “ PSY HO MAN” 

 
 

Expressões Categorias Iniciais Categorias 

Intermediárias 

Categorias Finais 

Looking for a victim 

wherever he can 

Creeping through the 

streets alone 'till he finds 

his victim's (ex/next). 

1. Referindo-se às 

ações da personagem. 

 

I- Violência como ato 

irracional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The killing chill takes over 

him; The lust of Death's 

possession will overtake 

his psycho mind; The 

2. Referindo-se aos 

pensamentos e 

sentimentos da 

personagem. 

II- Presença de traços 

perversos de 

personalidade.  
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taste of death that lives 

within; Killing gives him 

pleasure; The only time 

he's feeling good is when 

he'd killed and killed 

again; He knows that he's 

the best; He takes no pity 

with his lust for death; He 

won't be happy 'till he 

smells their fear; He loves 

it when he tastes their 

final breath; Stalking 

gives him pleasure; 

 

  

I- Loucura entendida 

como psicopatia. 

He's the Angel of Death; 

Psycho Man; He's a killer;   

Addicted to their 

madness; 

3. Nomeando a 

personagem. 

 

III- Violência atrelada à 

ideia de loucura. 

 

FONTE: Autoria própria 

 

 A partir da análise da letra de “Psycho man” foi encontrada apenas uma 

categoria final: a loucura entendida como psicopatia, na qual foram inseridos versos 

que fazem associações indiretas, em sua maioria, entre a violência e a ideia geral 

que se tem da loucura e do louco. Apesar de não haver nenhuma comprovação 

acadêmico-científica para a relação direta entre psicose e a prática de crimes 

violentos, tal julgamento de valor tem origem na “grande internação” e vem sendo 
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reiterada desde então pelo senso comum e, mais recentemente, pelos meios de 

comunicação (FOUCAULT, 1972; SALLES, 2013).  

 O enclausuramento dos indivíduos denominados loucos e perigosos, e as 

demais práticas manicomiais fizeram com que surgisse no imaginário coletivo a 

crença de que o transtorno mental estaria necessariamente atrelado à 

periculosidade de toda espécie, sobretudo à prática de atos hediondos e 

assassinatos em série, comumente associados à imagem do psicopata. Ao contrário 

da ideia de tratamento e recuperação assimilada pela sociedade, a grande 

internação foi, na verdade, a tentativa de afastar o “perigo” das ruas e de livrar os 

indivíduos sãos da ameaça dos loucos (FOUCAULT, 1972; SALLES, 2013). 

 A letra da canção é do começo ao fim, referenciada na descrição em terceira 

pessoa de uma personagem, ou seja, o eu-lírico narra as ações de outrem, recurso 

estilístico que afasta dos olhos do interlocutor a correlação imediata entre o 

protagonista e o autor da história. Tal confusão é comum e se dá, sobretudo quando 

o sujeito lírico fala em primeira pessoa, dando a impressão de que a personagem 

tem cunho autobiográfico, ou seja, que ela é a personificação de quem a criou 

(BRISOLARA e MEDINA, 2014).   

No caso desta canção, é provável que o eu-lírico narre a história em terceira 

pessoa por não “dar conta” de trazer para si a responsabilidade de flertar com a 

violência e com a crueldade de um psicopata. Se este receio parte também do autor, 

não é possível afirmar com absoluta certeza, mas levando-se em consideração os 

processos inconscientes presentes na escrita, pode-se especular que sim.  

  Os versos “Looking for a victim wherever he can”(“procurando por uma vítima 

por onde puder”) e “ reeping through the streets alone 'till he finds his victim's 

(ex/next)” (“rastejando sozinho pelas ruas até encontrar sua próxima vítima”), 
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transmitem a ideia de natureza animalesca do indivíduo, uma vez que este procura 

por suas vítimas como um animal, aspecto comumente associado à figura do louco, 

o qual é visto como um ser irracional, desprovido de limites e entregue aos próprios 

“instintos”. 

 Este aspecto selvagem é reafirmado ao longo da canção, uma vez que o 

narrador cita características irracionais do assassino, colocando em primeiro plano 

os desejos que se apoderam dele e o impelem o cometer seus delitos, tal como nos 

versos: “The killing chill takes over him “ (“a frieza do assassinato toma conta dele”); 

“The lust of death´s possession will overtake his psycho mind” (“a cobiça pela posse 

da morte trará à tona sua mente psicopata) e “The taste of death lives within” (“o 

gosto pela morte que vive dentro dele”).  

 Outros aspectos significativos na descrição da personagem são o prazer 

obsceno que o assassino experimenta no momento em que comete seus crimes e a 

ausência de culpa ou arrependimento posteriormente. Tal característica é conhecida 

e propagada pela mídia e pelo senso comum (SALLES, 2013), uma vez que a figura 

do psicopata ou louco é descrita veementemente a partir do pressuposto de que 

estes sujeitos são desprovidos de empatia e portadores de uma frieza desmedida, o 

que fica claro nos versos “Killing gives him pleasure” (“matar lhe dá prazer”) e “He 

takes no pity with his lust for death” (“ele não sente remorso de sua cobiça pela 

morte”).  

 Ao longo da canção o narrador descreve a personagem a partir de seu 

suposto instinto assassino e em certos momentos apenas o nomeia, o classifica, 

fazendo uso de adjetivações tais como “Angel of death” (”anjo da morte”), “Psycho 

man” (“psicopata”) e “Killer” (“assassino”). Neste rol de categorizações, o eu-lírico 

reafirma a ideia de aproximação entre a loucura e a violência, entre o louco e o 
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assassino, reproduzindo assim os velhos padrões de julgamento moral e 

estereotipias que, ao longo dos séculos, mantiveram o desajustado às margens da 

sociedade e desprovido de sua humanidade (FOUCAULT, 1972; SALLES, 2013).  
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4. DISCUSSÃO 
 
 

Com a constatação da relevância e recorrência deste tema na obra de Ozzy 

Osbourne, pretendeu-se, por meio da Análise de Conteúdo, investigar de que forma 

a ideia de loucura aparece em suas canções e se o que é descrito pelo eu-lírico se 

correlaciona, de alguma maneira, com as diferentes concepções a respeito da 

insanidade e da figura do louco, as quais foram se transfigurando ao longo da 

história no ocidente. Desde a Idade média, uma série de teorias e especulações 

foram levantadas a respeito da insanidade, ou seja, foram atribuídas à ela 

características místicas, morais, patologizantes, dentre outras, as quais causaram ao 

louco um contínuo processo de exclusão (FOUCAULT, 1972; TENÓRIO, 2016; 

SALLES, 2013).  

Para tanto, três canções foram escolhidas para análise, levando-se em 

consideração que nestas seriam encontradas diferentes representações da loucura, 

ou seja, que ela fosse retratada como patologia, como inclinação à violência ou 

simplesmente como sofrimento psíquico decorrente das relações do sujeito lírico 

consigo mesmo e com o mundo.  

Ao longo da análise foi possível constatar cinco possíveis formas de 

entendimento a respeito da loucura, ou seja:  

I. A loucura entendida/confundida como transtorno bipolar (desconhecimento 

técnico)”;  

II.  “A loucura entendida / resumida como esquizofrenia”,  

III. “A loucura entendida como doença crônica”;  

IV. “A loucura entendida como sofrimento psíquico”  

V. “A loucura entendida como psicopatia”.  
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 A loucura confundida com o transtorno bipolar revela o desconhecimento 

técnico em relação a este conceito, uma vez que os sintomas descritos são postos 

em relação direta com a psicose. Tal confusão pode ser elucidada levando-se e 

consideração as mudanças diagnósticas propostas no DSM-III, uma vez que este 

retira a psicose maníaco-depressiva  – o que hoje é entendido como Transtorno 

Bipolar – da categoria das psicoses, a inserindo no espectro dos transtornos de 

humor. 

 A loucura resumida como esquizofrenia também diz respeito ao predomínio 

do desconhecimento técnico em relação ao conceito de loucura, o qual, neste caso, 

passa a ser reduzido à obrigatoriedade da presença de delírios e alucinações 

experimentadas pelo sujeito, sintomas muitas vezes presentes em quadros 

psicóticos, sobretudo, na esquizofrenia. Desta maneira, a figura do louco passa a ser 

associada à imagem de um sujeito necessariamente confuso, delirante e perturbado 

pelas vozes que o atormentam incessantemente. No entanto, como exposto 

anteriormente, tais sintomas nem sempre estarão presentes em quadros psicóticos, 

podendo compor outros diagnósticos tais como o do Transtorno Bipolar.  

 A ideia de loucura como doença crônica parte do pressuposto da noção de 

incurabilidade e persistência da patologia, a qual passa a fazer parte do cotidiano do 

indivíduo e do que é ou acredita ser. A partir do momento em que o sofrimento 

psíquico é entendido como uma psicopatologia, caracterizada pela manifestação de 

sintomas descritivos, ele passa a ser tratado de maneira fisicalista e biologizante, 

sendo reduzido assim ao grupo de doenças que devem ser medicadas e tratadas a 

longo prazo. A doença passa então, a se tornar parte integrante do sujeito, o qual a 

internaliza e passa a confundir a si próprio com o diagnóstico que outrora lhe foi 
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dado, e que passa a ditar quem ele é e como deve ser a sua forma de ser e de estar 

no mundo.  

 A ideia de loucura como sofrimento psíquico revela um entendimento 

multifatorial em relação àquilo que é reduzido à categoria de doença. Enxergar o 

louco como alguém que está em profundo sofrimento significa se contrapor aos 

conceitos patologizantes e morais da insanidade, difundidos ao longo da história 

ocidental, sem que a existência da patologia seja necessariamente negada. Neste 

entendimento o louco passa a ser visto como um ser total, dotado de humanidade e 

possuidor de direitos inalienáveis. Desta maneira, o transtorno é posto de lado para 

que à sua frente esteja o ser humano, e não o contrário, quando o indivíduo é 

reduzido à sua patologia e desprovido de sua humanidade.  

 A loucura entendida como psicopatia revela a confusão feita pela sociedade 

como um todo, que associa a ideia que se tem a respeito do louco à figura 

estereotipada do psicopata, frequentemente difundida pelo senso comum e reiterada 

pelos meios de comunicação em massa. Nesta concepção o sujeito considerado 

insano é reduzido à imagem mórbida e perversa do assassino, o qual pode estar 

oculto sob os papéis sociais assumidos por ele ou manifesto ao deixar às claras os 

seus atos mais cruéis.  

Tal verificação permite-nos perceber que, mais de dois séculos após a grande 

internação, momento histórico em que a loucura foi enclausurada (FOUCAULT, 

1972), pouco se sabe a respeito desta, e o que dela é sabido, é diariamente 

distorcido pela reprodução de estigmas, preconceitos e ideias de senso comum. O 

louco, de certa forma, permanece no “jardim das espécies”, estando sujeito 

cotidianamente às mais diversas classificações e estereotipações e a um processo 

contínuo de marginalização (FOUCAULT, 1972; SALLES, 2013; TENÓRIO, 2016). 
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Ainda que conheçamos as psicoses e os sintomas a partir dos quais estas 

operam, perduram ainda inúmeras divergências e contestações a respeito das 

origens e significações da insanidade. Embates entre biológico, social, neurológico, 

psicodinâmico, dentre outros, apresentam-se ainda como o cerne de muitos 

equívocos e disputas político ideológicas, as quais refletem direta ou indiretamente 

na forma como o louco é visto, tratado e referenciado na sociedade.  

Desta maneira, os resultados obtidos neste trabalho reiteram o fato de que a 

loucura, desde o seu encerramento nos recintos asilares-manicomiais, vem sendo 

categorizada em função dos aspectos morais, políticos, científico-acadêmicos e 

ideológicos de um grupo social. Ela se torna a personificação dos medos inerentes à 

existência, incitando assim os indivíduos ao desejo de que esta seja dominada, 

medicada e encerrada sob os muros dos manicômios ou das penitenciárias 

(FOUCAULT, 1972; SALLES, 2013; TENÓRIO, 2016).  

Como sujeito de seu tempo histórico, Ozzy Osbourne é também 

representante das estereotipias e generalizações referentes à loucura ou à ideia que 

se faz a respeito dela. O sentimento de inadequação ao mundo associado ao 

relacionamento conflitante do cantor consigo mesmo permitiu que a temática da 

loucura fosse incorporada, implícita ou explicitamente, em sua carreira. As 

excentricidades e atitudes polêmicas de Ozzy, muitas vezes resultantes de seu uso 

abusivo de drogas, lhe renderam a fama de insano e o apelido de madman, além de 

terem alavancado a sua carreira como cantor solo e o elevado ao nível de 

celebridade (SENRA, 2013; WALL, 2014). 

Mesmo que, a princípio, Osbourne não tivesse a intenção de utilizar-se desta 

repercussão para alcançar mais fama e reconhecimento, foi o que aconteceu, 

inevitavelmente. Sob as orientações de Sharon Osbourne, sua esposa e empresária, 
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o astro passou a fazer uso de elementos góticos e pagãos em suas músicas, suas 

roupas e nas artes de seus discos, corroborando assim com a fama que lhe havia 

sido atribuída pelos fãs e pelos meios de comunicação. Este aspecto insano o 

aproximou da humanidade e das características comuns aos homens infames, fato 

que o tornou cada vez mais acessível àqueles que o admiravam e sustentavam o 

seu sucesso (OSBOURNE e AYRES, 2010; SENRA, 2013; WALL, 2014).  

 A faceta mundana de Ozzy, caracterizada, dentre outros aspectos, pelos 

seus próprios conflitos internos e sofrimento mental, está na origem de um processo 

de identificação no qual os seus fãs o tomam como um modelo, o exemplo do 

homem comum que ascendeu socialmente mesmo com defeitos e problemas 

aparentes. Osbourne torna-se assim um anti-herói, aquele que segue sua jornada 

sem incorporar atitude messiânica em relação à existência, mas que luta 

diariamente contra os seus próprios demônios, contra sua própria “loucura”, 

tentando assim encontrar o seu lugar ao mundo (SENRA, 2013). 

Nas canções escolhidas para análise, este relacionamento conturbado de 

Ozzy consigo mesmo e com os aspectos de sua saúde mental fica claro, mesmo que 

de forma indireta e sutil, por meio das declarações feitas pelo sujeito da enunciação, 

ou eu-lírico. Este, apesar de não necessariamente ser a personificação do autor da 

história, ou neste caso, do compositor da canção, carrega em si a marca e os 

desejos daquele que o criou. Desta forma, pode-se especular que, mesmo que 

inconscientemente, Ozzy retrata o próprio sofrimento psíquico nas letras de suas 

canções, ato que pode ser interpretado como uma tentativa de elaborar a sua 

angústia e lidar com a sua aflição.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Assumindo diferentes roupagens ao longo dos séculos, a loucura, ou a ideia 

que se faz a respeito dela, ganha novas significações de acordo com diferentes 

contextos sociais, históricos e culturais aos quais está sujeita. Ela se molda à 

imagem e semelhança do grupo social no qual se apresenta, sendo assim o 

resultado da projeção dos medos e misérias humanas compartilhadas pelos 

membros deste grupo. No decorrer da história ocidental, o desatino foi 

predominantemente associado às ideias de déficit, desajuste, doença ou perigo, o 

que relegou o louco às margens da sociedade, privando-o de sua humanidade e, 

consequentemente, de seus direitos mais básicos.  

 Levando-se em conta essas transformações e os aspectos sociais que as 

originam, pretendeu-se, por meio deste trabalho, investigar de quais formas a ideia 

de loucura aparece nas canções de Ozzy Osbourne, o qual construiu sua carreira 

apostando na antiestética da loucura. A jornada do madman perpassa por caminhos 

mundanos, referenciados, muitas vezes, em seu próprio sofrimento, o que o retira do 

campo das ideias, ou seja, o torna humano o suficiente para que haja a identificação 

dos fãs com o anti-herói. Direta ou indiretamente, a temática da loucura se faz 

presente não somente na vida, mas também, na carreira do cantor, seja nas capas 

de seus discos, em seu comportamento excêntrico ou nas letras de suas canções, 

as quais nos dão “pistas” da relação de Ozzy consigo mesmo, com seu próprio 

sofrimento mental e com o mundo.  

 Foi possível, a partir do presente trabalho, concluir que nas canções de Ozzy 

Osbourne selecionadas para análise, a ideia de loucura aparece com 

representações distintas, ou seja, esta é entendida, confundida ou reduzida a 
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conceitos opostos, desde à ideia de patologização até o entendimento multifatorial 

do sofrimento mental. Concluiu-se também que todas essas formas com as quais a 

insanidade é apresentada pelo eu-lírico de cada canção, estão diretamente 

relacionadas à história da loucura no ocidente e às transmutações as quais esta vem 

sofrendo desde então. Desta maneira, pode-se dizer que o sujeito lírico se torna o 

porta voz não somente daquilo que o cantor pensa a respeito do desatino, mas 

também a forma como esta é apreendida pela sociedade como um todo.  
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