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RESUMO 

 

A esquizofrenia é um dos principais transtornos psiquiátricos, cujas causas são 
ainda amplamente desconhecidas. O objetivo deste estudo é descrever as 
concepções socioculturais relacionadas à experiência subjetiva de pacientes 
esquizofrênicos e seus familiares, nos seguintes aspectos: a) estudar modelos 
explicativos e significados formulados por pacientes, familiares e comunidade para 
entender a esquizofrenia; b) descrever comportamentos e práticas populares de 
familiares utilizadas no processo do cuidado do paciente esquizofrênico; c) explorar 
a interação entre a família, o paciente esquizofrênico e a comunidade próxima. Foi 
realizada uma etnografia utilizando a observação participante e entrevista 
semiestruturada em profundidade, abordando questões referentes às experiências e 
crenças de pacientes crônicos com diagnóstico de esquizofrenia e seus familiares, 
em tratamento no Ambulatório de Saúde Mental da cidade de Montes Claros. Foram 
entrevistados 46 indivíduos: 16 pacientes, 23 familiares e 07 membros da 
comunidade. Familiares e pacientes vivem em precárias condições 
socioeconômicas. Pacientes, familiares e a comunidade compartilham crenças 
semelhantes quanto à etiologia e curso da doença. A esquizofrenia, para pacientes e 
familiares, não é reconhecida como uma doença; ela é um transtorno de causa 
espiritual e tem como principais modelos explicativos o resguardo quebrado, os 
espíritos, o encosto e os feitiços. Os espíritos geracionais são vistos como 
responsáveis pela transmissão e manifestação da doença por hereditariedade. A 
doença passa de um membro para o outro por maldição. Pacientes e familiares 
buscam ajuda terapêutica, principalmente nos “curandeiros”, no espiritismo e nas 
igrejas evangélicas, o que nem sempre resulta em melhora. As “vozes” que os 
pacientes ouvem são interpretadas pelos familiares como vozes espirituais, 
possibilitando a perspectiva de um aspecto positivo na relação entre familiares e 
pacientes. A loucura, para pacientes, familiares e comunidade, está associada à 
inconsciência dos acontecimentos e atitudes em torno de si. Ser “louco” está 
relacionado ao uso de medicação antipsicótica, o que é uma barreira para a adesão 
ao tratamento. Não poder participar socialmente do mundo é uma fonte de 
sofrimento para os pacientes. O relacionamento familiar é permeado de 
agressividade e violência de ambos os lados. As famílias usam a violência: a) por 
medo; b) como defesa das agressões recebidas; c) para controle do comportamento 
do paciente; d) por acreditarem que as agressões dos pacientes são premeditadas; 
e) por não compreenderem o que acontece com os pacientes. O comportamento 
violento do paciente é visto como um problema de caráter moral. Na perspectiva da 
comunidade, o paciente esquizofrênico é perigoso e ameaçador. O contexto 
sociocultural deve ser considerado ao se pensar políticas de intervenção que 
priorizem a melhoria de vida para pacientes e familiares. As políticas públicas de 
saúde mental precisam lidar com os desafios das realidades locais, da dinâmica 
familiar e da violência, que estão inseridos no contexto do cuidado terapêutico. A 
etnografia realizada com pacientes, familiares e vizinhos mostrou a complexidade do 
cuidado do paciente esquizofrênico e necessária articulação de várias áreas do 
conhecimento para se ter uma aproximação mais realista da vida cotidiana dos 
participantes.  
 
Palavras-chave: Esquizofrenia, etnografia, experiência subjetiva, práticas populares. 
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Este trabalho busca analisar, sob o olhar da cultura, as experiências de 

pacientes crônicos, familiares e a comunidade próxima com relação à esquizofrenia. 

Buscamos observar a subjetividade desses atores como eles atribuem significado à 

doença e as práticas usadas no cuidado dos pacientes. Tem-se como objeto de 

estudo as concepções, crenças e práticas populares de pacientes e familiares que 

estão em atendimento no Centro de Atenção Psicossocial na cidade de Montes 

Claros-MG. O método etnográfico foi usado para aprofundar a observação da 

experiência da doença como um processo interpessoal. Esse método também 

possibilitou compreender as práticas culturais dentro de um contexto social mais 

amplo, estabelecendo relações entre fenômenos e uma determinada visão de 

mundo.  

 

Neste trabalho, investigamos as estratégias criadas por pacientes 

esquizofrênicos e suas famílias, a fim de reorganizar a sua experiência de si mesmo 

e do mundo. 

 

Partimos do pressuposto de que toda e qualquer construção do entendimento 

da esquizofrenia e da experiência dos sujeitos envolvidos estarão embasadas na 

subjetividade e em elementos simbólicos fornecidos pela cultura local, ou seja, os 

significados construídos vão-se pautar em uma leitura que tem como referência 

principal aspectos culturais, como o simbolismo religioso, disponíveis a esses 

sujeitos.  

 

O trabalho está divido em quatro partes principais. A primeira traz uma 

exposição teórica dos trabalhos científicos realizados sobre a esquizofrenia no Brasil 

e no mundo, a definição da doença e a epidemiologia, expondo de que forma a 

doença está estabelecida cientificamente no âmbito da psicopatologia, da 

epidemiologia e da cultura.  

 

Na segunda parte, abordamos a descrição dos resultados do campo de 

estudo nas residências dos familiares, contextualizando o objeto de estudo. A 

intenção desse item é fornecer uma ideia da complexidade da vida dos doentes e 

seus familiares, do contexto social, das condições de pobreza e carência em que 

vivem.  
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Na terceira parte, expomos e analisamos a experiência dos pacientes, suas 

interpretações, crenças e concepções em torno da doença, como vivenciam a 

esquizofrenia dentro de seu contexto de vida, o uso da medicação e as relações 

domésticas.  

 

Na quarta parte, descrevemos e analisamos as formas pelas quais os 

modelos explicativos e práticas sociais são construídos em torno da doença, e o 

significado que sustenta a experiência de familiares e de vizinhos próximos. Nesse 

item, também abordaremos sub-temas, como a violência entre pacientes e familiares 

que é um dos padrões de resolução de conflitos local e que marca, de maneira 

contundente, as relações entre os sujeitos estudados. 

 

Por último, apresentamos uma conclusão do tema em análise, mostrando 

como o sofrimento psíquico e a experiência subjetiva dos pacientes estão inseridos 

num contexto sociocultural e relacionam-se intimamente com o modelo de atenção 

em saúde mental na região.  
 

1.1 Esquizofrenia: história e contexto 

 

A esquizofrenia é um dos principais transtornos psiquiátricos, cujas causas 

são ainda amplamente desconhecidas e que envolve uma série de complexos 

distúrbios do pensamento, percepção, afeto e comportamento social. Até agora, 

nenhuma sociedade ou cultura em nenhum lugar do mundo se sabe livre da 

esquizofrenia e há evidências de que esta complexa doença representa um sério 

problema de saúde pública (WHO, 1998).  

 

A evidência empírica e as discussões apresentadas neste trabalho buscam 

enfatizar o valor da análise das experiências e reflexões dos indivíduos 

diagnosticados com esquizofrenia e seus familiares. Nessa perspectiva, iremos focar 

doentes mentais, a doença e as formas com que eles tentam elaborar e dar sentido 

a suas experiências e vidas pessoais. 
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Buscando entender o campo teórico do trabalho que se propõe, abordaremos 

o contexto histórico e teórico da esquizofrenia. 

 

Emil Kraepelin (1856-1926) e Eugen Bleuler (1857-1939) são os dois 

exponentes fundamentais na história da esquizofrenia. O psiquiatra francês Benedict 

Morel (1828-1899) usou o termo démense precoce para pacientes deteriorados, 

cujas doenças iniciavam na adolescência; Karl Kahlbaum (1828-1899) descreveu os 

sintomas da catatonia e Ewold Hecker (1843-1909) escreveu sobre o 

comportamento bizarro da hebefrenia. Emil Kraepelin latinizou o termo de Morel para 

dementia precox, um termo que caracterizava um processo cognitivo distintivo, 

próprio do transtorno (Kaplan, Sadock e Greeb, 2003). 

 

O termo esquizofrenia foi introduzido na linguagem médica e criado pelo 

psiquiatra suíço Bleuler que substituiu o termo dementia precox na literatura. Bleuler 

conceitualizou o termo para indicar a presença de um cisma entre pensamento, 

emoção e comportamento dos pacientes afetados. Para explicar melhor a teoria dos 

cismas mentais, Bleuler descreveu sintomas fundamentais ou primários específicos 

da esquizofrenia incluindo um transtorno do pensamento caracterizado por 

perturbações das associações, autismo e ambivalência e também sintomas 

acessórios ou secundários, que incluíam alucinações e delírios. Os quatro A*s de 

Bleuler consistem de associações, afeto, autismo e ambivalência (Kaplan, Sadock e 

Greeb, 2003). 

 

Uma outra subdivisão de sintomas foi proposta por Andreasen e Olsen (1982) 

que desenvolveram definições de sintomas esquizofrênicos típicos como positivos 

ou negativos. Esta subdivisão é reminiscente da diferenciação de Bleuler entre 

sintomas fundamentais e acessórios. Sintomas positivos incluem alucinações, 

delírios, transtorno de pensamentos formal positivo marcado (manifesto por 

incoerência, descarrilamento, tangencialidade ou irracionalidade marcados) e 

comportamento bizarro ou desorganizado. Sintomas negativos incluem alogia 

(pobreza de fala ou pobreza de conteúdo da fala marcadas), monotonia afetiva, 

anedonia-associabilidade (incapacidade de experimentar prazer, poucos contatos 

sociais), avolição–apatia (exemplo, anergia, inconstância no trabalho ou escola) e 

prejuízo da atenção. 
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A Esquizofrenia é uma forma severa de doença mental que afeta a população 

adulta, principalmente no grupo etário de 15 a 35 anos. Embora a incidência seja 

baixa 3/10.000, a prevalência é alta devido à cronicidade (Organização Mundial de 

Saúde - OMS, 1997). É uma doença tratável, porém terá mais efetividade se os 

portadores receberem tratamento em seus estágios iniciais. Estudos apontam a 

existência de demora na busca por tratamento psiquiátrico, após o primeiro episódio 

psicótico (Birchwood, 1992; McGlashan 1999). Monteiro, Santos e Martin (2006) em 

pesquisa realizada entre familiares de pacientes esquizofrênicos em São Paulo, 

mostraram que a demora em buscar tratamento psiquiátrico procedeu em função de 

fatores culturais que podem influenciar todo o processo de compreensão e busca 

por ajuda no primeiro surto psicótico.  

 

 Conforme dados da OMS (1997), mais de 50% das pessoas portadoras da 

esquizofrenia não recebem tratamento adequado, sendo que 90% das pessoas não 

tratadas vivem em países em desenvolvimento. A esquizofrenia afeta em torno de 

24 milhões de pessoas no mundo.  

 

Apesar da crescente evidência de que os transtornos mentais podem ser 

tratados de forma eficaz e com custos relativamente baixos, existe ainda uma 

grande lacuna entre o número de pessoas com transtornos e o número dos que 

efetivamente recebem tratamento psiquiátrico. Somando-se a isso, as pessoas com 

transtornos mentais possuem os maiores níveis de discriminação e estigma em 

comparação com qualquer outro grupo na população (Thornicroft, 2006), além das 

violações dos direitos humanos que, muitas vezes, são infligidas pelas próprias 

instituições destinadas aos cuidados destas pessoas (Patel, 2008).  

 

As taxas de incidência na esquizofrenia variam muito entre os estudos e 

países. Além disso, nenhum padrão consistente de diferenças entre os sexos na 

taxa de incidência foi detectado, sendo que as taxas de incidência são similares 

entre homens e mulheres. Quando diferenças de gênero são detectadas, as taxas 

de incidência são maiores entre os homens. Há algumas evidências de que maiores 

taxas de incidência em homens ocorrem especialmente nos grupos etários mais 

jovens, ao passo que, entre as mulheres, tem sido relatado o primeiro surto 

esquizofrênico após 45 anos (WHO, 1997). 
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Conforme Mari e Leitão (2000) e Jablensky (1997), estudos de prevalência 

realizados nos últimos anos sugerem uma prevalência da esquizofrenia em torno de 

1%, e as diferentes estimativas de incidência sugerem a ocorrência de 4 casos 

novos por ano para uma população de 10.000 habitantes. Casos novos de 

esquizofrenia raramente ocorrem antes da puberdade e acima dos 50 anos. 

 

Segundo Kaplan, Sadock e Greeb (2003), o suicídio é uma causa comum de 

morte entre os pacientes esquizofrênicos. Cerca de 50% de todos os pacientes 

esquizofrênicos tentam suicídio, pelos menos uma vez durante suas vidas, e 10 a 

15% deles morrem por suicídio durante um período de seguimento de 20 anos. Os 

principais fatores de risco incluem a presença de sintomas depressivos, pouca idade 

e altos níveis de funcionamento pré-mórbido (especialmente entre os pacientes com 

formação universitária). Este grupo pode perceber a importância devastadora de sua 

doença mais do que outros grupos de pacientes. 

 

Na ausência de um marcador biológico, o diagnóstico da esquizofrenia requer 

exame acurado do estado mental, geralmente através da entrevista clínica e da 

observação do comportamento do paciente. Desde que as fronteiras entre a 

esquizofrenia e outros transtornos psicóticos são definidas pela evolução de 

sintomas e pela clínica, os diagnósticos diferenciais são difíceis de serem 

delimitados, principalmente nos primeiros estágios da doença. Sintomas sugestivos 

de esquizofrenia podem ser achados também em um número de transtornos 

neurológicos e psiquiátricos. Não há nenhum sinal ou sintoma isolado específico que 

pode ser atribuído à esquizofrenia, por isso o diagnóstico sempre requer o 

conhecimento de um aglomerado de sintomas observados em um curso de tempo 

para ser reconhecido (WHO, 1998).  

 

A apresentação clínica da esquizofrenia varia amplamente entre indivíduos 

afetados e ainda entre o mesmo individuo em diferentes fases da doença. Apesar 

disso, alguns sintomas podem ser sempre observados:  
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1. Desordem do pensamento: geralmente inferida da anormalidade na 

linguagem falada e escrita, como a perda de associação, digressões 

contínuas no discurso, pobreza no conteúdo do discurso e uso de expressões 

peculiares.  

 

2. Delírios: falsas crenças baseadas em inferências incorretas sobre a realidade 

considerando o meio social e cultural dos pacientes. Ideias de referência, 

controle ou perseguição podem frequentemente ser observadas.  

 

3. Alucinações: percepções sensórias na ausência de estímulo externo. 

Alucinações auditivas especialmente vozes e sensações físicas bizarras são 

as mais comuns.  

 

4. Afeto anormal: redução na intensidade emocional ou variação, bem como, 

respostas afetivas inapropriadas ou incoerentes com relação ao contexto da 

comunicação. Distúrbios no comportamento motor: adoção de posições 

repetidas e bizarras por um longo período, padrões de movimentos incertos, 

atividade intensa e desorganizada, ou redução dos movimentos espontâneos 

com uma evidente perda da noção de circunstâncias em torno de si 

(WHO1998).  

 

Foi realizada uma etnografia para apreender os conceitos, significados e 

experiências de pacientes, familiares e comunidade próxima. Nesse ponto, esta 

investigação busca discutir crenças e práticas populares, padrões e implicações 

advindas da experiência da esquizofrenia e como esta experiência modifica a visão 

de mundo e a vida daqueles que estão intimamente envolvidos com a doença. Esta 

pesquisa possibilita orientar políticas públicas na área da saúde mental com relação 

ao tratamento e intervenção nas condições de vida de portadores de sofrimento 

mental.  

 

Tem, também, como referência diagnóstica de pacientes esquizofrênicos, os 

parâmetros e definição da Décima Revisão da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10). Conforme o CID-10, os transtornos esquizofrênicos se 

caracterizam em geral por distorções fundamentais e características do pensamento 
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e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. Usualmente mantém-se 

clara a consciência e a capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos 

possam evoluir no curso do tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais 

importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou o roubo do pensamento, 

a divulgação do pensamento, a percepção delirante, ideias delirantes de controle, de 

influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o 

paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos. A 

evolução dos transtornos esquizofrênicos pode ser contínua, episódica com 

ocorrência de um déficit progressivo ou estável, ou comportar um ou vários 

episódios seguidos de uma remissão completa ou incompleta.  

 

Embora a esquizofrenia seja discutida como se fosse uma doença única, a 

categoria diagnóstica pode incluir uma variedade de transtornos que se apresentam 

com sintomas comportamentais similares. A esquizofrenia provavelmente 

compreende um grupo de transtornos com causas heterogêneas (Kaplan, Sadock e 

Greeb, 2003).  

 

Existem evidências empíricas do componente genético na etiologia da 

esquizofrenia, que são provenientes de estudos familiares em irmãos gêmeos e de 

adoção. Os estudos sobre familiares não oferecem uma avaliação direta do 

componente genético dentro da totalidade dos fatores etiológicos predisponentes à 

esquizofrenia, porém é certo que uma medida dessa é geneticamente determinada 

(Turecki, 2001). Alguns estudos sobre familiares (Kendler et al., 1993; Turecki, 2001) 

indicam que, em média, parentes de primeiro grau de probandos esquizofrênicos 

têm um risco dez vezes maior do que pessoas da população geral de serem 

diagnosticados com esquizofrenia. Entretanto, esse risco não é uma medida direta 

do componente genético da esquizofrenia, já que os genes são um dos diversos 

fatores transmitidos em famílias que se traduzem em agregação familiar do caráter. 

Alguns outros fatores também podem contribuir, como práticas culturais peculiares a 

um determinado grupo e agentes infecciosos, dentre outros (Turecki, 2001).  

 

De acordo com Kaplan, Sadock e Greeb (2003), cada cultura deve ser 

examinada, considerando-se o contexto de sua própria língua, costumes e crenças. 

Certos sintomas existem em todas as sociedades: ansiedade, mania, depressão, 
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ideação suicida, somatização, paranoia (delírios de perseguição) e transtorno do 

pensamento. Embora diferentes rótulos possam ser aplicados em diferentes 

culturas, o reconhecimento do comportamento desviante e o consenso de que as 

condições são tratáveis (quer seja pelo psiquiatra em uma cultura ou pelo feiticeiro, 

em outra) são universais. Segundo esses autores, o paciente deve ser entendido em 

termos da cultura específica ou do grupo étnico a que pertence.  

 

Existem várias descrições de síndromes psicóticas ligadas à cultura, sendo 

que a existência das síndromes levanta duas possibilidades. Em primeiro lugar, se 

as síndromes são específicas e limitadas a determinadas culturas, é possível que 

fatores culturais ou biológicos específicos estejam contribuindo para a psicose. Em 

segundo, se são formas de diagnósticos convencionais – esquizofrenia, por exemplo 

– sua existência sugere que o conteúdo dos delírios e alucinações pode ser 

fortemente influenciado pela sociedade e cultura (Kaplan, Sadock e Greeb, 2003).  

 

Em uma Conferência sobre Cultura e Diagnóstico em abril 1991 em Pittsburgh 

nos Estados Unidos com apoio do NIMH (National Institute of Mental Health) e da 

American Psychiatric Association, foi criada uma Comissão de pesquisadores com 

formação em Psiquiatria Cultural com intenção de preparar um documento com 

propostas sobre a inclusão de categorias culturais no DSM-IV (APA-American 

Psychiatric Association, 1994). Essa comissão - cultura e diagnóstico, trabalhando 

em colaboração com a comissão oficial responsável pela elaboração do DSM-IV 

teve o compromisso de ressaltar a validade cultural do DSM-IV e fornecer 

recomendações gerais para melhorar o sistema de diagnóstico de transtornos 

mentais. Essa tarefa resultou em inovações significantes, como a inclusão de uma 

declaração introdutória sobre cultura, considerações culturais sobre o uso de 

categorias e critérios diagnósticos, além de um glossário de síndromes psicóticas 

ligadas à cultura e idiomas culturais de aflições. Contudo, propostas que alteravam 

concepções nosológicas universais e sugestões para considerar a contextualização 

da doença, diagnóstico e tratamento foram minimamente aceitas (Mezzich et al., 

1999).  

 

Assim, podemos observar que os esforços de pesquisadores e cientistas 

preocupados com a inclusão sistemática de categorias culturais nos manuais de 
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diagnósticos são válidos e necessários para a compreensão de manifestações 

culturais na doença em diferentes sociedades. Pesquisas sobre aspectos culturais 

são importantes e incentivadas para assegurar que sistemas futuros de diagnósticos 

possam ser incorporados a uma estrutura genuinamente compreensiva e fornecer 

algum direcionamento à complexidade dos problemas de saúde mental que tem 

crescido intensamente em todas as sociedades.  

 

Esta pesquisa possibilita o conhecimento das lógicas implícitas nos 

comportamentos e significados atribuídos à doença mental, contribuindo para a 

compreensão das formas como essa doença é vivenciada e significada em 

diferentes contextos socioculturais, assim como o papel que a cultura exerce sobre 

distúrbios psiquiátricos. 

 

Abordamos as experiências e o papel que a cultura desempenha no curso da 

doença mental, em particular a esquizofrenia, analisando como os pacientes e 

familiares, no município de Montes Claros – MG, interpretam a experiência e as 

explicações culturais que são construídas em torno dessa patologia.  

 

O transtorno mental é essencialmente uma vivência que acontece com as 

pessoas, sob a forma de experiência subjetiva (Thakker et al., 1999). Essa 

experiência, embora limitada por fatores sociais e biológicos, não é inteiramente 

dependente deles. Esses fatores são moldados por eventos da vida e interpretações 

pessoais, que são sempre únicos. Isso inclui a experiência da psicopatologia, o 

significado atribuído a essa experiência. Assim, duas pessoas, no mesmo ambiente 

sociocultural, podem experimentar um sintoma semelhante e expressá-lo de forma 

bastante diferente (Thakker et al., 1999).  

 

 É importante reconhecer a grande diversidade de condições de saúde que 

estão sob a rubrica do transtorno mental (Patel, 2008; Prince et al., 2007). Além do 

sofrimento mental consequente a essas condições, os distúrbios mentais estão 

associados a um grande impacto sobre outras questões de saúde e sobre as 

oportunidades sociais e econômicas da pessoa afetada (Patel, 2008; Prince et al., 

2007).  
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Sob um ponto de vista construtivista, principio teórico que enfatiza o contexto 

interpessoal da experiência humana e do comportamento, o transtorno mental 

possui três componentes básicos: biológicos, psicológicos e socioculturais (Thakker 

et al., 1999). O componente biológico consiste em disfunções fisiológicas, ou seja, a 

degradação ou perturbação de processos físicos e biológicos, tais como 

predisposição genética. Aspectos psicológicos são os mecanismos mentais, e os 

processos mentais como a atenção, reconhecimento facial, processamento de 

informações e de memória. Esses mecanismos e processos da mente são 

naturalmente o centro do transtorno mental, como o próprio termo indica, a 

interrupção do funcionamento psicológico. O componente sociocultural consiste 

essencialmente no contexto social do transtorno que inclui a língua, crenças, valores 

e costumes de uma sociedade. Um transtorno mental tipicamente envolve uma 

violação de valor social, isto é, uma pessoa irá agir de uma forma socialmente 

inaceitável ou de uma forma que está além da compreensão de outras pessoas. 

Além disso, o indivíduo doente será influenciado por seu ambiente sociocultural, 

mesmo em seu estado desordenado, ou seja, ele está dentro da sociedade, com 

uma leitura ou compreensão diferente.  

 

Entender a doença mental no contexto da cultura, permite contextualizar 

como os indivíduos esquizofrênicos e suas famílias atribuem valores e significados a 

esse tipo específico de adoecimento.  

 

No Brasil, alguns estudiosos discutem a doença mental e suas relações com 

o contexto sociocultural. Por exemplo, nos estudos apresentados por Silveira (2000); 

Rabelo, Alves e Souza (1999); Alves (1994); Duarte (1994); Mateus, Santos e Mari 

(2005); Villares, Redko e Mari (1999); Villares (2000); Monteiro, Santos e Martin 

(2006); Dalmolin (2006), e Martin, Mari e Santos (2007), a cultura aparece como um 

importante aspecto no curso e desenvolvimento da doença mental. Esses estudos 

serão tratados a seguir com mais detalhe. 
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1.2 Interfaces entre a Psiquiatria e a cultura 

 

A abordagem antropológica tem contribuído de maneira consistente na 
investigação da articulação cultural e o contexto familiar e social de doenças 

mentais, tornando-se um campo de extrema importância no aprofundamento do 

universo de significações construídas em torno da experiência do adoecimento. 

 

A cultura é definida como um sistema de símbolos que fornece um modelo 

“de” e um modelo “para” a realidade, e é mais bem compreendida, se a vemos como 

um contexto, um sistema simbólico (Geertz, 1989). Esse sistema simbólico é público 

e centrado no ator, que o usa para interpretar seu mundo e para agir, de forma que 

também o reproduz. As interações sociais são baseadas numa realidade simbólica 

que é constituída de significados, instituições e relações legitimados pela sociedade.  

 

A cultura é expressa na interação social, em que os atores comunicam e 

negociam significados, interagindo e agindo juntos para entender os eventos e 

procurar soluções. Dentro dessa perspectiva, a doença é vista como uma construção 

sociocultural e subjetiva (Langdon, 2003). 

 

Assim, estudar a doença em diferentes contextos possibilita a construção de 

modelos culturais nos quais os atores principais, familiares e pacientes expressam e 

vivenciam o processo do adoecimento. A esquizofrenia, no contexto cultural, é um 

campo amplo por sua complexidade e gravidade, além de que ela traz profundas 

transformações socioculturais aos indivíduos que as experimentam, como mostrado 

anteriormente.  

 

A Psiquiatria Transcultural é um campo dentro da Psiquiatria e também um 

ramo da Antropologia Médica (Helman, 2003) que tem como objetivo estudar e 

comparar as doenças mentais em diferentes culturas, além de investigar de que 

modo os fatores culturais influenciam o comportamento, as percepções dos 

pacientes e a conduta de terceiros com relação ao paciente. A saúde mental é uma 

dimensão da vida profundamente determinada pelo contexto sociocultural 

(Kleimanm, 1980; Hughes, 1996; Jenkins, 1996). Analisar as peculiaridades da 
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doença mental em diferentes contextos possibilita o entendimento dos aspectos 

simbólicos da doença. 

 

Segundo Kirmayer e Minas (2000), a psiquiatria, vista como uma disciplina 

clínica, preocupada com transtornos do comportamento e da experiência, está 

intimamente engendrada com questões da cultura, não apenas pragmaticamente em 

serviços a diversas populações, mas também em suas teorias básicas, das quais 

muitas agrupam conhecimentos da natureza humana como seres culturais, com 

histórias individuais e coletivas (Kirmayer e Minas, 2000).  

 

O confronto e inter-relação entre diferentes culturas têm sido sempre parte da 

experiência humana, através dos intercâmbios econômicos e sociais entre diferentes 

sociedades, alcançando um novo nível de intensidade que faz o estudo da cultura 

altamente importante para a psiquiatria (Kirmayer e Minas, 2000) 

 

Um importante aspecto que Kirmayer e Minas (2000) assinalam entre a inter-

relação entre a cultura e a psiquiatria é que a cultura mostra uma visão não 

reducionista dos seres humanos, cujas estruturas congregam níveis da mais alta 

ordem de organização, que inclui interações com o ambiente social e que, 

entretanto, não é reduzível à bioquímica ou a redes de atividades neurais. Ela 

envolve sistemas complexos de organização que vão além da psique e da biologia 

individual. Há problemas humanos que são constituídos pelo estilo de vida, e 

soluções podem não ser encontradas somente na fisiologia do cérebro, mas nos 

valores e escolhas que as pessoas fazem e como eles lidam em um mundo que é 

socialmente construído.  

 

A loucura é, sobretudo, um fenômeno cultural, um subproduto do meio social 

onde está inserida, pois somente poderá ser considerada loucura, quando estiver 

em uma cultura que a reconheça como patologia. Além disso, não podemos 

esquecer que também o cuidado médico é um processo social complexo, 

incorporado na matriz cultural e carregado de valores e significados. 

 

Lévi-Strauss (1976) vê as culturas como sistemas simbólicos compartilhados 

que são criações cumulativas da mente. O autor procura descobrir na estruturação 
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dos domínios culturais - mito, arte, parentesco, língua - os princípios da mente que 

geram essas elaborações culturais. As condições materiais de subsistência coagem 

(mas não explicam) a vida no mundo. Os seres humanos vivem no mundo físico, 

que fornece as matérias-primas dos processos universais da mente, elaborado em 

padrões substantivamente diferentes, mas formalmente semelhantes. A mente 

impõe culturalmente uma ordem padronizada, uma lógica: de contraste binário, das 

relações e transformações, em um mundo em constante mudança e, muitas vezes, 

aleatória. O fosso entre a esfera cultural, onde o homem impõe sua ordem arbitrária, 

e o reino da natureza, torna-se um dos principais eixos de polaridade simbólica. 

 

Lévi-Strauss (1976) vê ainda as culturas como transcendentes dos atores 

individuais, até mesmo transcendendo fronteiras étnicas; representações coletivas 

refletem e revelam as estruturas e processos das mentes individuais que são 

criações cumulativas. 

 

Com uma visão diferente de Lévi-Strauss, Geertz (1989) chama a atenção 

para o fato de que não existe natureza humana independente da cultura. O sistema 

nervoso central e principalmente o neocórtex cresceu em sua maior parte em 

interação com a cultura, ele é incapaz de dirigir o nosso comportamento ou organizar 

nossa experiência sem a orientação de sistemas de símbolos significantes. Segundo 

Geertz, algumas coisas são inteiramente controladas intrinsecamente, como 

exemplo, não precisamos de direção cultural para aprender a respirar. Outras são 

quase que totalmente culturais. Nossa capacidade de falar é inata, mas a 

capacidade de falar uma determinada língua é sem dúvida cultural. Quase todo o 

comportamento humano complexo representa o resultado interativo e não aditivo 

dos dois. 

 

Geertz (1989) tem a visão da cultura como semiótica. Para estudar a cultura é 

preciso estudar códigos comuns de significado. Conforme o autor, significados não 

estão "na cabeça das pessoas", símbolos e significados são partilhados pelos atores 

sociais, entre eles e não neles, pois eles são públicos e não privados. 
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Embora esses autores tenham diferentes concepções sobre o conceito de 

cultura, mostram que ela é um elemento fundamental na compreensão do que é o 

ser humano.  

 

Keesing (1974) expõe que o centro das divergências conceituais entre os 

estudiosos sociais é o problema de o que fazer com um paradoxo fundamental da 

vida social humana: quando as pessoas envolvidas em relações sociais, mesmo se 

houver apenas dois deles, compartilham significados comuns. Esses significados 

compartilhados são maiores do que a soma de suas "partes", maiores que suas 

realizações nas mentes individuais. Os significados sociais transcendem, por alguma 

alquimia misteriosa, o encontro das mentes, a individualização da experiência 

privada. Pensadores sociais têm lutado com esse paradoxo, durante décadas, até 

séculos; as consciências coletivas ainda confundem análises intelectuais 

minuciosas. 

 

Nessa perspectiva, Kirmayer e Minas (2000) apontam que o cuidado 

psiquiátrico não pode ser reduzido a um estímulo de sistemas de 

neurotransmissores no cérebro. Para os autores, é essencial entender sobre a 

divisão conceitual entre cultura e biologia, tornando biológica a cultura, pensando 

através das formas nas quais a cultura é um aspecto da organização biológica. Para 

ver isto claramente, os autores propõem também, “culturalizar” a biologia, 

examinando como os modelos biológicos e as metáforas são compartilhadas pelos 

valores e suposições culturais. 

 

Considerando um outro aspecto do cuidado psiquiátrico, a comunicação 

estabelecida entre profissionais, familiares e pacientes é um importante instrumento 

para a compreensão da doença e de como seus atores vivenciam e experimentam o 

processo do adoecimento.  

 

Strauss (1989) chama a atenção para um importante fato: que a área da 

saúde mental frequentemente ignora muitos aspectos dos relatos dos pacientes 

esquizofrênicos, por exemplo, sobre suas experiências. Quando é dada mais 

atenção para relatos de pacientes e suas experiências, um fenômeno chave emerge, 

que é a importância da interação entre o indivíduo e sua doença. Essa interação 
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desenvolve-se sobre o tempo e tem numerosas implicações para o entendimento, o 

estudo e o tratamento da esquizofrenia. Segundo o autor, o processo de coletar e 

sintetizar dados sobre a experiência subjetiva dos pacientes mostra que, para 

compreender, estudar e tratar psicopatologia severa mais eficientemente, é crucial 

focar na interação entre o indivíduo e a doença. Essa interação envolve 

especificamente a pessoa como um “fim em si mesmo”, ou seja, os sentimentos 

individuais, interpretações e ações são como auxílio para acompanhar as fases, 

melhora da doença e a existência de mecanismos de regulação psicológica que tem 

grande determinante de influência na evolução da esquizofrenia (Strauss, 1989).  

 

Assim, relatos de pacientes sobre suas experiências fornecem o 

embasamento para se estudar o desenvolvimento da doença e seus correlatos 

biológicos e sociais. A psiquiatria descritiva fez esforços para operacionalizar 

sintomas chaves, funcionamento social e conceitos diagnósticos com base nos 

relatos de pacientes, mas esses esforços foram limitados a uma estreita extensão do 

fenômeno, enquanto experiência (Strauss, 1989).  

 

Ainda conforme Strauss (1989), há uma outra questão que provavelmente 

também impede de observar completamente e de forma acurada a experiência do 

paciente: é a concepção de que essas experiências devem ser traduzidas 

rapidamente em explicações psicológicas ou biológicas e que somente ouvir, pelo 

menos por enquanto, não é suficiente. Um aspecto comum desse problema é a 

atenção inadequada para apreender e compreender sobre as habilidades e 

competências dos pacientes, além de outras características da saúde psicológica.  

 

A inter-relação entre cultura e psicopatologia deveria ser estudada dentro de 

um contexto mais amplo, significando que instituição, família e comunidade fazem 

parte da doença e devem ser verificadas em conjunto com a experiência da pessoa 

que sofre.  

 

De acordo com Corin, Thara e Padmavati (2005), uma das principais tarefas 

da psiquiatria transcultural é identificar a forma como certos elementos de um 

contexto social e cultural aparecem, refletem ou modificam a experiência da psicose, 

tanto para pacientes, quanto para seus familiares. 
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Nas últimas duas décadas, a "nova psiquiatria transcultural" (Good, 1996; 

Kleinman, 1977) propôs reintroduzir a noção de significado no centro das pesquisas 

e das práticas psiquiátricas, em especial a pesquisa etnográfica, a fim de examinar 

como a cultura influencia a percepção, a rotulagem e a experiência dos transtornos 

psiquiátricos. 

 

A inter-relação entre cultura e psicopatologia deve ser estudada no contexto, 

isto é, as variáveis em torno da doença devem ser investigadas em conjunto com a 

experiência da pessoa em relação ao sofrimento (Draguns e Tanaka-Matsumi, 

2003). 

 

Assim, o estudo da cultura, através da compreensão das crenças, 

experiências e significados, pode trazer novos entendimentos à psiquiatria, uma vez 

que ambas as disciplinas estão preocupadas em estudar o ser humano e seus 

comportamentos. Entender como as pessoas interagem e vivenciam as doenças 

mentais, em particular a esquizofrenia, em diversos contextos socioculturais, permite 

ampliar a visão e os conceitos aplicados nos estudos e intervenções clínicas das 

doenças mentais. 
 

1.3 A expressão da Esquizofrenia em diversas sociedades  
 

Estudos multicêntricos e multiculturais realizados pela Organização Mundial 

de Saúde (Hopper, 2000; Craig et al., 1997; Edgerton and Cohen, 1994; Waxler, 

1979; Harrison et al., 2001) fomentam discussões ao apontar que o prognóstico da 

esquizofrenia em países em desenvolvimento parece ter melhor evolução do que 

aqueles que vivem em países desenvolvidos. De forma geral, esses estudos da 

OMS foram sintetizados por Jablensky e Sartorius (1988) como segue: "(I) 

Síndromes da esquizofrenia ocorrem em todas as culturas e áreas geográficas 

investigadas; (II) a sua taxa de incidência é muito semelhante em populações 

diferentes; (III) o curso e prognóstico da esquizofrenia são extremamente variáveis, 

mas o resultado é significativamente melhor nos países em desenvolvimento. Patel 

et al. (2006) sugerem que esses achados devem ser reexaminados devido às falhas 

nos estudos da Organização Mundial de Saúde, como a falta de evidências sobre 
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fatores socioculturais específicos que contribuem aparentemente para melhores 

desfechos; as crescentes evidências incidentais que descrevem o abuso dos direitos 

humanos das pessoas portadoras de esquizofrenia nos países em desenvolvimento; 

novas evidências de coortes em países em desenvolvimento, apontando um quadro 

mais sombrio do que se pensava originariamente e as rápidas transformações 

sociais e econômicas que estão enfraquecendo os sistemas de atenção familiares 

para esquizofrênicos nesses países.  

 

As discussões em torno da esquizofrenia são amplas e, por esse motivo, há 

necessidade de novas investigações qualitativas, sobre como se dá o processo com 

o qual pacientes e familiares lidam ao se esbarrarem com o diagnóstico da 

esquizofrenia em diferentes sociedades e culturas. É de extrema importância 

conhecer a influência que os fatores familiares e o sistema cultural têm no curso e 

prognóstico da esquizofrenia. Doenças graves ou prolongadas, como no caso das 

esquizofrenias, envolvem vários eventos de diagnóstico, tratamento e subsequentes 

reavaliações. Frequentemente a doença se torna uma crise que ameaça a vida e 

desafia o significado da existência do indivíduo e da sua família. 

 

Estudos clássicos, como os de Murphy e Raman (1971) nas Ilhas Maurício, e 

de Waxler (1979), no Sri Lanka, chamam a atenção para a influência de fatores 

culturais na esquizofrenia. Waxler (1979), para explicar diferenças culturais no 

prognóstico, propôs uma alternativa teórica para o modelo médico da doença e 

teoria de classificação social, que atribuiu o bom prognóstico da esquizofrenia, no Sri 

Lanka, a fatores culturais, como o sistema de crenças tradicional, sistemas de 

estrutura de tratamento e normas familiares. Murphy e Raman (1971) estudaram as 

diferenças culturais nas crenças sobre doença mental; analisaram as crenças sobre 

essa doença, os sistemas de tratamento locais e a estrutura e relacionamento 

familiar, como fatores determinantes das variações transculturais no curso e 

prognóstico da esquizofrenia.  

 

Waxler (1977) discute que, em comunidades onde a esquizofrenia é 

considerada um transtorno agudo, há geralmente uma elevada expectativa de que 

haverá uma completa ou quase completa recuperação. A cronicidade da 

esquizofrenia, de acordo com o autor, está relacionada em grande parte com o 
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resultado das respostas sociais dadas para a doença, que exageram os efeitos a 

longo prazo da condição do paciente e minam o sentimento de autocontrole. 

Portanto, a esquizofrenia é uma das doenças psiquiátricas de maior complexidade, 

exigindo um conhecimento não só clínico, mas de todo o complexo sistema de 

interação entre a biologia e a cultura.  

 

1.3.1 A esquizofrenia e o processo de estigmatização 
  

A esquizofrenia é uma das doenças mentais mais estigmatizantes, com 

elevado custo social, uma vez que portadores dificilmente se adaptam a um estilo de 

vida considerado aceitável dentro de padrões familiares e das comunidades em que 

eles vivem. São pacientes que apresentam déficits diversos para o funcionamento 

social, acarretando custos financeiros, psicológicos e sociais para as famílias e para 

a sociedade.  

 

Toda doença crônica dificulta a vida do portador e sua relação com a família. 

Por se tratar de um transtorno de evolução crônica, costuma comprometer a vida do 

paciente, torná-lo frágil diante de situações estressantes e aumentar o risco de 

suicídio (Shirakawa, 2000).  

 

Para Alves (1994), a enfermidade não é um fato, mas interpretação e 

julgamento de um conjunto de informações heterogêneas vindas do corpo humano. 

Essa construção não é simples construção autônoma de significados por indivíduos 

isolados, mas também resultado do processo de socialização. 

 

Segundo Velho (1999), a doença mental na sociedade complexa moderna é a 

categoria mais abrangente que classifica os comportamentos perturbadores, 

permitindo um mapeamento e, portanto, um controle sobre os desvios. A categoria 

de doente mental tem sido uma das mais acionadas, enquanto categoria de 

acusação. O desviante, na perspectiva de Velho (1994), é um indivíduo que não está 

fora de sua cultura, mas que faz uma leitura divergente. O autor considera que não 

existe desviante em si mesma, mas sim uma relação entre atores (indivíduos e 

grupos) que acusam outros atores de estarem consciente ou inconscientemente 
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quebrando, com seu comportamento, limites e valores de certa situação 

sociocultural.  

 

Ehrenberg (1995; 1998) aponta a nossa estrutura social, fundada na 

responsabilidade e na iniciativa, como sendo o local onde a doença mental adquire 

forma. As dificuldades da vida cotidiana moderna, como fadiga, inibição, insônia, 

ansiedade, são inerentes a uma sociedade cuja norma de funcionamento e de 

organização é depositada sobre o indivíduo, exigências com as quais ele não está 

preparado para lidar. A doença mental, para o autor, é a contrapartida do esforço 

que cada um necessita fazer para tornar-se si-mesmo.  

 

Ehrenberg e Lovell (2001) demonstra que a doença mental e a psiquiatria têm 

um lugar especial no mundo da doença e da medicina. Isso reflete a complexidade 

do tema em si: a subjetividade. A dificuldade reside no fato de que a doença afeta a 

vida humana no aspecto da intencionalidade (desejos, intenções, crenças, razão e 

motivos, etc.), e, na patologia mental, isso significa um rompimento dessa 

intencionalidade. O autor argumenta que o diagnóstico sempre causou incômodo, ao 

longo da história da psiquiatria, ao tentar resolver a questão do como tornar-se 

objetivo aquilo que é subjetivo (Ehrenberg e Lovell, 2001). Ainda segundo o autor, a 

observaçao clínica em psiquiatria, ou seja, a pesquisa de signos, não é o simples 

encontro de uma pessoa que sofre de problemas mentais, produzindo sintomas e 

uma outra sã de espírito, possuidora de um saber que permite decifrar objetivamente 

os signos que ela percebe, agrupando-os logicamente, para inferir um diagnóstico e 

terapêutica. Nesse encontro, o observador, pelo contexto da observação, pela sua 

própria estrutura de personalidade e seu pertencimento cultural é parte integrante da 

observação (Ehrenberg e Lovell, 2001). 

 

Fabrega (1993) argumenta que o diagnóstico psiquiátrico necessariamente 

está atrelado à medicalização do comportamento social e psicológico de uma 

maneira própria, diferentemente das outras especialidades médicas. Além disso, na 

medida que as convenções diagnósticas estão vinculadas a normas individuais e 

sociais, e o diagnóstico é um indicativo de desvios dessas normas, o diagnóstico 

psiquiátrico impõe uma marca de desvio social e psicológico. 
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A experiência da esquizofrenia não está restrita aos sintomas da doença. Ela 

está acompanhada pela reação do ambiente social: o estigma associado ao 

transtorno. 

 

Estudo conduzido por Schulze e Angermeyer (2003), sobre o estigma 

vivenciado pelos pacientes esquizofrênicos, indicou a existência de quatro 

dimensões de estigma para os grupos estudados: interações interpessoais, 

concepções sociais de doença mental, discriminação estrutural e dificuldade no 

desempenho de papéis sociais. A primeira dimensão se refere ao estigma e à 

discriminação vivenciados no contexto das relações sociais. Segundo esses autores, 

para a maioria dos pacientes, o diagnóstico da esquizofrenia resultou na redução de 

contatos sociais. Pacientes esquizofrênicos e seus familiares estão bem conscientes 

dos estereótipos da doença mental mantidos pelo imaginário social e pela 

propaganda da mídia. As imagens negativas dominantes sobre esquizofrenia não 

são percebidas como uma causa de estigma, mas vivenciadas como diretamente 

discriminantes e prejudiciais. Os mesmos autores afirmam que faz parte do 

imaginário coletivo que pessoas portadoras de esquizofrenia são violentas e 

perigosas e que, no imaginário coletivo, não há uma diferenciação entre doença 

mental e retardamento mental. A segunda se refere ao diagnóstico de esquizofrenia, 

que implica que os pacientes são considerados incompetentes, irresponsáveis por 

suas ações e portadores de uma inteligência inferior. A terceira dimensão do estigma 

mostra que os pacientes percebem a precariedade da qualidade dos serviços de 

saúde mental como uma forma de discriminação por parte da política pública de 

saúde e da estrutura social. A quarta dimensão se refere ao acesso e ao 

desempenho de funções sociais. A doença representa um grande obstáculo à 

atuação social, uma negação do acesso ao emprego e desempenho da atuação 

profissional e social (Schulze e Angermeyer, 2003).  

 

A estigmatização é uma dimensão do sofrimento adicionado à experiência da 

doença, que tem sido associada ao isolamento social, oportunidades limitadas e 

demora na busca por ajuda. De todas as doenças mentais, a esquizofrenia aparece 

como a mais estigmatizante. Enquanto que a depressão, distúrbios da ansiedade e 

distúrbios alimentares têm tido um interesse público crescente, a esquizofrenia 
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continua associada a estereótipos negativos, como violência e perigo (Schulze e 

Angermeyer, 2003). 

 

Algumas categorias de indivíduos estão inabilitados para a aceitação social 

plena (Goffman, 1988). Esse autor coloca que estigma foi um termo empregado 

pelos gregos como indicativo de degenerescência: os estigmas do mal, da loucura, 

da doença. A pessoa marcada pelo estigma era considerada ritualmente poluída, 

deveria ser evitada, especialmente em locais públicos.  

 

Conforme Mateus, Santos e Mari (2005) a cultura não é somente um fator 

determinante para a tolerância ou hostilidade de uma comunidade com relação aos 

problemas em torno do paciente esquizofrênico, mas também pode disponibilizar 

elementos favoráveis à adaptação social. No estudo realizado por esses autores, em 

Cabo Verde, foi detectado que a cultura fornece aos pacientes e familiares um 

repertório de justificativas que os levam a ter uma postura mais otimista e tolerante 

em torno do desvio. 

 

1.3.2 Crenças populares e concepções culturais em torno da esquizofrenia  
 

A cultura afeta vários aspectos da saúde mental – concepções da identidade 

pessoal e da doença, estilos de comunicação, gênero e papéis familiares, crenças e 

rituais. Também influencia a doença mental de outras maneiras – na avaliação e 

diagnóstico, nas expectativas de pacientes, familiares e profissionais da saúde, além 

de influenciar a questão da adesão das terapêuticas. As concepções de doenças 

variam entre culturas e pessoas de diferentes culturas expressam seus sintomas de 

diferentes maneiras.  

 

O campo do doente é caracterizado pelo sofrimento e pela consciência da 

experiência mórbida e o significado que o doente atribui ao que lhe acontece não 

progride na mesma velocidade da ciência (Laplantine, 1991). Alguns desses 

significados atribuídos às doenças são estabelecidos com referência a uma lógica 

própria, que se integra a outros níveis de vivência do paciente e não somente ao seu 

problema físico ou mental.  
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Duarte (2003) nos lembra que, a cada momento, temos que interpretar por 

que uma doença nos acomete, a cada um de nós, indivíduos, personagens sociais, 

elos de uma trama muito mais ampla que nos ultrapassa em diferentes níveis, em 

diferentes situações. Essa demanda de sentidos, de interpretações, vai ser sempre, 

de algum modo, respondida ou essa resposta vai ser tentada, dentro de um mercado 

simbólico complexo, ou seja, como o próprio autor diz, de um mercado simbólico de 

“respostas à aflição”, que é muito mais complexo do que o das sociedades 

tradicionais. O autor ainda pondera que as sociedades, habitualmente, têm um 

sistema de representações, uma visão de mundo, uma cosmologia, um modo de 

organização de seu cosmos, do sentido de suas vidas, que é mais ou menos uno.  

 

Kirmayer, Young e Robbins (1994) exploram também a importância de se 

conhecer as causas atribuídas à doença mental, uma vez que essa atribuição causal 

é um processo cognitivo central da construção social e individual do significado da 

doença. Atribuições de causas ou explanações etiológicas são um dos importantes 

aspectos desses modelos explicativos de doença. Esses autores analisam que 

atribuições culturais de sintomas são elos conceituais entre experiências e estrutura 

de conhecimentos que funcionam como roteiros e interpretação de eventos. No caso 

de sintomas emocionais ou somáticos associados com transtornos psiquiátricos, 

atribuições culturais causais conferem significado e inteligibilidade a uma incipiente 

aflição. Uma sensação difusa não é reconhecida como um sintoma médico, até que 

o sintoma seja atribuído a uma doença. A invocação do modelo da doença, 

atribuições de significados dos sintomas conduzem a predições específicas sobre a 

severidade, provável curso da doença, tratamento e a exposição da ampla 

significância social de sintomas.  

 

O sistema de atribuições de causas das doenças mentais aparece na 

literatura como um importante aspecto na construção da experiência da doença, 

principalmente em se tratando de uma doença de tamanha complexidade, como a 

esquizofrenia. Essa abordagem também é usada em nossa pesquisa por 

entendermos a importância de se compreender como os sujeitos que experimentam 

a doença atribuem significado às suas experiências.  
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Para entender causas de doenças é preciso pensar necessariamente na 

cultura e na sociedade, ampliando a compreensão da doença como experiência, 

analisando seu significado para o próprio doente e para os que o cercam, buscando 

as implicações clínicas da relação entre doença e cura, entre sociedade e cultura 

(Silveira, 2000). 

 

A literatura científica mostra que a doença mental aparece como uma teia de 

múltiplas dimensões que não são simples de entender, até mesmo porque aparece 

em meio a influências também complexas, tanto de ordem biológica quanto 

psicossocial. 

 

Um aspecto bastante explorado nos estudos transculturais são a religiosidade 

e as práticas terapêuticas. 

 

Os estudos da religiosidade ou das práticas terapêuticas que envolvem a 

religião, também, são amplamente discutidos na literatura científica (Redko, 2003; 

Loewenthal e Cinnirella, 1999; Montero, 1985). Este é um campo importante de 

estudo que faz emergir os vários significados atribuídos à experiência da doença 

mental, principalmente em doenças mentais graves, como a esquizofrenia.  

 

As crenças e práticas de saúde e doença formam parte de um sistema lógico 

conceitual e, não só partes fragmentadas frouxamente ligadas entre si ou aos outros 

aspectos da cultura e da sociedade. Sem olhar o processo da doença, isto é, sem 

examinar o itinerário terapêutico seguido em casos específicos de doenças, as 

velhas questões com os opostos binários, tais como natural/ sobrenatural, magia 

/ciência, medicina primitiva / medicina moderna, obscurecem um entendimento da 

dinâmica cultural e da construção sociocultural da experiência da doença (Langdon, 

2003).  

 

A autora considera que o processo terapêutico não é caracterizado por um 

simples consenso; é mais bem entendido como uma sequência de decisões e 

negociações entre várias pessoas e grupos, com interpretações divergentes a 

respeito da identificação da doença e da escolha da terapia adequada. Há duas 
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fontes principais de divergências: uma se encontra na própria natureza dos sinais da 

doença, e a outra nas diferentes interpretações das pessoas. 

 

Kleinman, Eisenberg e Good (1978) têm chamado a atenção para a 

importância de extrair culturalmente características ou modelos explanatórios de 

pacientes para compreender suas experiências de doenças, comportamentos e suas 

respostas à intervenção clínica.  

 

Kleinman (1980) mostra a especificidade cultural do adoecimento, enfatizando 

os conteúdos simbólicos inseridos na doença. O autor desenvolveu o conceito de 

Modelo Explicativo para sistematizar o estudo dos modelos empregados por 

diversas categorias de pessoas para lidar com episódios de doença, fazendo uma 

distinção entre os modelos explicativos profissionais e modelos explicativos leigos 

desenvolvidos pelos pacientes e suas famílias.  

 

Pacientes podem ser diagnosticados e receber tratamento inapropriado, 

porque profissionais da saúde mental selecionam o que vêem e ouvem por sua 

própria experiência profissional, treinamento ou filtro cultural (Goldner-Vukov, 2004).  

 

Halliburton (2004) apresenta um estudo quantitativo e qualitativo sobre a 

experiência de pacientes psicóticos e métodos de cura em três formas de terapias 

para psicopatologias mentais na Índia: psiquiatria indígena (ayurvédica), psiquiatria 

alopática e tratamento religioso. Pacientes frequentadores desses três sistemas de 

terapias foram entrevistados sobre a história e sintomas da doença, o processo de 

busca pelo tratamento, experiências e reações frente a diferentes sistemas de 

tratamento. Os resultados revelaram reações divergentes em cada tipo de terapia. O 

autor chama a atenção para o fato de que, tornar amplamente disponível diversos 

sistemas de terapia, facilita as chances de restabelecimento de transtornos mentais. 

As terapias de longa e fundamentada história e que recebem o reconhecimento da 

comunidade da qual fazem parte, podem ter muito a oferecer para os pacientes uma 

vez que são tratados num sistema de pluralismo terapêutico.  

 

Loewenthal e Cinnirella (1999) realizaram uma pesquisa na Inglaterra para 

compreender de que maneira a religião foi percebida como sendo eficaz ou ineficaz 
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para pacientes portadores de depressão ou esquizofrenia entre diferentes grupos 

religiosos. Os autores também buscaram comparar a efetividade percebida da ajuda 

religiosa com outras formas de ajuda, além de considerar como essas informações 

poderiam ser importantes para a prática psiquiátrica. Os participantes do estudo 

enfatizaram que hábitos religiosos, particularmente a oração, podem ser tão eficazes 

ou mais do que a medicação ou psicoterapia. Percebeu-se que a oração funciona 

como auxilio para a depressão, mas os pesquisadores foram surpreendidos pela 

frequência com que a oração desempenhava essa função para a esquizofrenia, 

particularmente para aqueles que diziam possuir fé religiosa. A oração e outras 

manifestações de religiosidade coexistem pacificamente com diferentes modos de 

ajuda profissional. Práticas e crenças religiosas são tão importantes para um número 

de pessoas, que podem atrasar ou evitar a busca pelo apoio profissional, 

particularmente devido à esperança de que recursos religiosos auxiliarão na 

recuperação da doença mental e, também, pelo medo de que suas crenças 

religiosas e comportamentos sejam mal-interpretados ou incompreendidos. 

 

As discussões sobre crenças e práticas religiosas são evitadas entre grupos 

de profissionais da saúde mental, principalmente em áreas onde há uma baixa 

compreensão do contexto ampliado de vida dos pacientes (Loewenthal e Cinnirella, 

1999). Ter noção desse amplo contexto de vida é um aspecto importante que deve 

ser observado para que profissionais da saúde mental possam realmente intervir 

com eficiência tanto no tratamento como no manejo clínico do paciente.  

 

No nível profissional, uma abordagem médica em diferentes culturas requer a 

integração de conhecimento prévio e experiência em múltiplos níveis (Goldner-

Vukov, 2004). Integração significa o reconhecimento, compreensão e aceitação das 

diferenças dentro de uma sociedade, incluindo o conhecimento de como o sistema 

de saúde e de cuidado funcionam, as especificidades da psicopatologia e os 

recursos disponíveis, os sistemas de valores e as dinâmicas interpessoais dentro da 

rede de trabalho profissional e as diversidades culturais.  

 

Segundo Swartz e Drennan (2002), a comunicação é o material bruto do 

trabalho dos psiquiatras. Psiquiatras e os trabalhadores de saúde mental precisam 

entender o que seus pacientes falam, e os profissionais da saúde mental precisam 
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ser entendidos pelos seus pacientes. Os autores consideram que, para se ter acesso 

aos significados de qualquer comunicação, é necessário percorrer um amplo e 

complexo caminho de inferências contextualizadas, baseadas no conteúdo do que é 

dito e do como é dito. A complexidade desses eventos de comunicação tem sido o 

objeto de extensos estudos, principalmente na relação médico-paciente no contexto 

clínico (Swartz e Drennan, 2002). Assim sendo, observa-se que há necessidade de 

se considerar, no contexto clínico, essa complexidade de comunicação, 

principalmente, quando essas interações estão marcadas por contextos 

transculturais. 

  

1.4 Compreendendo a inter-relação entre família, esquizofrenia e cultura  
 

A esquizofrenia informa sobre a cultura, porque a doença afeta, de uma 

maneira central, o funcionamento integrado de estruturas pessoais responsáveis 

pela produção, regulação e interpretação do comportamento cultural (Fabrega, 

1989). Para este autor, o estudo de indivíduos esquizofrênicos é uma janela através 

da qual pode-se esclarecer propriedades básicas do funcionamento individual. A 

esquizofrenia elucida ingredientes psicológicos que servem como base fundamental 

de interpretações individuais e habilidade de comportamentos para funcionar em seu 

ambiente. Capacidades básicas de testar a realidade são corroídas pela doença. Ao 

criar distorções da realidade, a esquizofrenia revela concepções básicas necessárias 

para o funcionamento normal e para a produção do comportamento cultural 

organizado. O estudo da cultura e da esquizofrenia enriquecem a psiquiatria e a 

antropologia, através elucidação de questões básicas envolvendo a natureza da 

doença, o auto-funcionamento e a inter-relação entre as estruturas cognitivas, 

sistemas simbólicos e convenções sobre o comportamento normal (Fabrega, 1989). 

 

O “eu” tem uma dimensão temporal e uma trajetória de vida em dada 

sociedade e cultura, além disso, tem como característica o monitoramento 

introspectivo. A esquizofrenia é vista como um dano à capacidade de auto-

monitoramento da trajetória de vida individual. Ela pode ser vista como uma 

condição que afeta fundamentalmente funções neuropsicológicas da atenção, 

processamento das informações e mecanismos de regulação neural da consciência. 
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Essa doença afeta, de forma deletéria, a integração do afeto, da vontade e da 

cognição, que fornecem ao indivíduo um sentido de unidade. Em termos do “eu”, a 

esquizofrenia altera e perturba o sentido costumeiro do ser, o sentido de limites entre 

o “eu” e os outros, assim como a habilidade do indivíduo em relacionar-se 

significativamente no mundo cultural (Fabrega, 1989).  

 

Achados de uma investigação sobre psicose aguda em egípcios (Okasha, el 

Dawla, Khalil, e Saad, 1993) demonstraram que os sintomas psicóticos foram 

precedidas por um estressor em 74% dos casos. Os pesquisadores observaram que 

esse achado concorda com a crença generalizada de que episódios psicóticos 

agudos são frequentemente precipitadas por eventos estressantes da vida. Os 

autores sugerem, ainda, que psicoses que ocorrem em resposta a um estressor 

terão necessariamente um curso mais benigno. 

 

Zafar et al. (2008) conduziram estudo transversal entre paquistaneses para 

determinar as percepções e crenças sobre etiologia da esquizofrenia e sua 

influência no comportamento pela busca de ajuda ou tratamento. Apesar de a 

maioria da população estudada ter bom nível educacional, somente poucos 

reconheceram a esquizofrenia como uma doença e muitos possuíam crenças 

supersticiosas. Os autores concluíram que o comportamento pela busca por 

tratamento é inapropriado e, por vezes, nocivo para a saúde de pacientes. 

 

Brown, Birley e Wing (1972) investigaram a influência de variáveis familiares 

sobre o curso da esquizofrenia e descobriram que pacientes esquizofrênicos são 

particularmente afetados pela excessiva emotividade dos membros da família. Os 

autores sugerem que a emotividade excessiva no âmbito familiar pode agir como um 

fator estressor, ou mesmo um fator que precipite e perpetue a doença.  

 

Na literatura cientifica, há vários trabalhos (Jenkins e Karno, 1992; Butzlaff e 

Hooley, 1998; Barrowclough e Hooley, 2003) descrevendo estudos do nível de 

emoções expressas por uma família ao paciente psicótico. O termo Emoções 

Expressas, conhecido como EE, é uma escala de medida das emoções que afloram 

no ambiente familiar e é baseada em como os pais ou outros membros cuidadores 

falam sobre a doença com seus parentes portadores de doença mental. Essa 
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medida é baseada no Camberwell Familiy Interview (CFI) (Vaughn e Leff, 1976), um 

roteiro semiestruturado de entrevista. Os pais ou cuidadores são classificados como 

tendo altos níveis de EE (emoções expressas), se eles atingirem mais do que um 

número específico de comentários críticos ou mostrarem qualquer sinal de 

hostilidade ou excesso de envolvimento emocional com seus parentes doentes. 

Aspectos positivos dos relacionamentos podem também ser medidos em forma de 

comentários positivos, pontuados em uma escala ao longo da entrevista.  

 

Emoção expressa (EE) refere-se a um construto que engloba vários aspectos-

chave da estreita relação interpessoal. É o reflexo crítico, hostil ou envolvimento 

emocionalmente excessivo de atitudes por parte de um membro da família em 

direção a um outro membro com um transtorno mental Barrowclough e Hooley 

(2003).  

 

Originalmente desenvolvido para avaliar o clima emocional das famílias com 

uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia (Brown e Rutter, 1966), EE é um 

instrumento preditor de um baixo resultado clínico por esse transtorno, bem como 

para outras doenças psiquiátricas (Butzlaff e Hooley, 1998). Mais especificamente, 

um paciente com esquizofrenia tem mais chances de ter uma recaída, se convive 

com um familiar avaliado com alto nível de EE. Conforme Barrowclough e Hooley 

(2003), EE não é uma medida de expressividade emocional. Pelo contrário, é uma 

medida do grau com que um membro de cada família fala a um outro membro da 

família – de forma crítica ou hostil ou de uma forma que indica excesso de 

envolvimento emocional. Familiares críticos são mais propensos a manter os 

pacientes responsáveis por suas dificuldades. Por outro lado, as atribuições feitas 

por familiares excessivamente envolvidos emocionalmente são semelhantes às 

atribuições feitas por aqueles que têm EE baixa. Ao analisar a associação entre 

atribuições e recaída do paciente, concluiu-se que as crenças de cuidadores podem 

desempenhar um papel importante no processo de recaída, de maneira variada. 

Estes incluem o comportamento controlador, que pode servir para aumentar o 

estresse do paciente ou do senso de diminuição da autoestima (Barrowclough e 

Hooley, 2003). 
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Uma compreensão mais ampla da EE também ajudará a entender por que 

ambientes interpessoais problemáticos são associados a uma evolução mais 

desfavorável da esquizofrenia e de outras doenças psiquiátricas (Barrowclough e 

Hooley, 2003).  

 

Weisman et al. (2003) realizaram estudo em latinos-americanos, nos Estados 

Unidos, para compreender melhor as características das emoções expressas por 

parentes e sua influência no curso da esquizofrenia. Os resultados do estudo 

indicam uma ligação entre os baixos níveis de emoções expressas dos familiares e a 

disponibilidade em oferecer sua ajuda ao membro familiar doente. Observou-se que 

os parentes que relataram sentir mais compaixão para com seus membros doentes 

se esforçam mais para ajudá-los a lidar com a doença. A análise de conteúdo das 

entrevistas indicou que a maioria dos participantes possui um sistema de atribuições 

que parece retirar dos pacientes a culpa pela doença.  

 

Leff (1994) observou que sintomas negativos da esquizofrenia parecem ser 

alvos de comentários mais críticos, e sugeriu que este pode ser resultado da visão 

dos familiares em interpretar os sintomas como características de personalidade (ser 

preguiçoso ou egoísta). Weisman et al. (1998) confirmaram que os sintomas 

negativos são frequentemente mais criticados do que os sintomas positivos na 

esquizofrenia.  

 

Outro estudo analisou o papel dos fatores familiares no curso da 

esquizofrenia de pacientes e familiares mexicanos-americanos e anglo-americanos 

(López et al., 2004). Os dados indicaram que, para os mexicanos-americanos, o 

afeto da família é um fator protetor significativo, enquanto que para os anglo-

americanos, as críticas da família são um importante fator de risco. Esses resultados 

não só mostram que o contexto sociocultural forma o caminho pelo qual os 

processos familiares estão relacionados com o curso da doença, mas, também, que 

as famílias podem servir como suporte para diminuir o impacto da recaída para os 

pacientes. 

 

De acordo com Barrowclough e Hooley (2003), o modelo da EE proposto 

inicialmente na literatura sobre a esquizofrenia caracteriza como baixo nível de EE 
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famílias descritas como tolerantes, não-intrusivas, e sensíveis às necessidades dos 

pacientes. Em contraste, no alto nível de EE, as famílias estavam inclinadas à 

intolerância dos problemas dos pacientes, intromissão, e o uso de estratégias 

inadequadas e inflexíveis para lidar com as dificuldades. Apesar desse modelo ser 

útil em um nível descritivo, não diz como o comportamento do alto nível de EE é 

desenvolvido e mantido. Por outro lado, para os autores, os modelos explicativos 

são mais precisos, até porque propiciam uma maior compreensão em mostrar por 

que os familiares reagem de forma diferente para os eventos associados à doença.  

 

 Greenley (1986) argumenta que, quanto mais medo e ansiedade os familiares 

possuem em relação à doença, maior a probabilidade de eles tentarem controlar ou 

alterar o comportamento do paciente. Assim, para o autor, altos níveis de EE seriam 

mais prevalentes em famílias que expressam medo ou ansiedade. Além disso, a 

partir de uma perspectiva das atribuições da doença, os familiares, que vêem o 

paciente como “doente”, teriam menos chances de atribuir os comportamentos do 

paciente como estando sob o controle voluntário, e menos chances de usar o 

controle social, como forma de enfrentamento.  

 
 O modelo de atribuição dos níveis de EE, conforme Hooley (1985; 1987), 

abrangeu diferenças mais amplas nas crenças dos familiares, focando 

especificamente as ideias de vontade e controle. Dentro do modelo de Hooley, 

pacientes com comportamentos indesejáveis e percebidos pelos familiares como 

sendo potencialmente capazes de serem alterados, foram considerados prováveis 

alvos de críticas. A ideia central do autor foi que o criticísmo e a hostilidade dos 

familiares refletem crenças subjacentes de que os pacientes podem ter mais controle 

dos próprios problemas e sintomas. 

 
Na Universidade da Califórnia, Los Angeles, o “Projeto de Alto Risco” 

(Goldstein e Tuma, 1987), estudou as EE que precederam ao desenvolvimento de 

um spectrum da esquizofrenia (Desvio da comunicação e do afeto) mostrando ser 

preditores no curso da psicose.  

 
A intenção, ao descrever estes estudos sobre EE, é mostrar de que forma a 

esquizofrenia vem sendo formulada na literatura internacional ao longo dos anos e 

os modelos usados nessa formulação. Porém, escolhemos adotar, nesta pesquisa, 



Introdução  
 

 

32 

outros referenciais teóricos, por entendermos que a experiência da doença 

possibilita outras leituras de sentimentos e emoções dos sujeitos envolvidos com a 

esquizofrenia.  

 
Corin, Thara e Padmavati (2005) vêem a dimensão cultural dos transtornos 

psiquiátricos compostas por dois lados: um é a cultura e o outro é a experiência 

subjetiva dos pacientes e suas famílias. Os autores compararam narrativas 

coletadas de pacientes e de membros da família para examinar zonas de 

convergência e de divergência e identificar as áreas onde as referências culturais 

parecem desempenhar um papel significativo na psicose. Familiares tendem a dar 

valor especial para um determinado sintoma ou um conjunto de sintomas em suas 

narrativas. No entanto, o tipo proeminente associado a esses "sintomas nucleares" 

não se refere às características percebidas, mas exprime a natureza particularmente 

problemática desses sintomas. Nas narrativas dos familiares, dois principais grupos 

de comportamentos se destacam como núcleo dos sintomas: agressividade e 

isolamento. A agressividade é particularmente enfatizada nas narrativas dos 

maridos; ela é apresentada como permeando todo o conjunto de relações dos 

pacientes. Quando a agressividade é misturada com o isolamento, este último 

sintoma é interpretado como uma forma de agressão. O isolamento é um sintoma 

particularmente visível nas descrições das mães, mas também é comumente 

mencionado por outros parentes. Em um nível relacional, familiares notam uma 

diminuição de participação nas relações dos pacientes: “ela deixa de sair”, “ela se 

isola”, “não interage”, “para de falar”, “não participa”. “Ela pode começar a falar 

sozinha e estar absorvida em si mesma” e “negligencia o cuidado de si mesmo”. O 

que é notável aqui é que esses diferentes comportamentos tendem a ser 

mencionados em conjunto, como se formassem um único padrão (Corin, Thara e 

Padmavati, 2005). 

 
 A análise das zonas de convergência e divergência entre as narrativas de 

pacientes e familiares evidencia o significado e as implicações das experiências 

destes atores com a psicose. Essa análise ilustra simultaneamente um elevado grau 

de proximidade e de diferenças nas maneiras de construir e de narrar a experiência, 

a percepção dos níveis de sintomas e a elaboração de estratégias de enfrentamento 

(Corin, Thara e Padmavati, 2005). 
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Algumas pesquisas elucidam a importância de se compreender os vários 

aspectos culturais e a forma como que os diferentes grupos sociais expressam, e 

entendem e buscam tratamento para a esquizofrenia. Vários trabalhos realizados 

procuram explorar qual seria a influência da cultura no curso da esquizofrenia, 

explorando áreas, como estrutura familiar (Jenkins, 1988; Lin and Kleinman, 1988; 

El-Islam, 1982), significado da experiência da doença (Jankins et al, 2005; Corin e 

Lauzon, 1992), fatores socioculturais que influenciam a busca de tratamento 

(Padmavati, Thara e Corin, 2005) e comportamento e concepções familiares com 

relação à esquizofrenia (Chesla, 1991; Weisman e Lopez, 1996).  

 

No Brasil, temos alguns pesquisadores que trabalharam com o tema, 

relacionando cultura e esquizofrenia tanto com pacientes (Redko, 2003) quanto com 

familiares (Mateus, 1989; Villares, 1996, 1999; Monteiro, 2004), intencionando 

relacionar aspectos culturais, como religiosidade, interação familiar e concepções da 

doença e a esquizofrenia.  

 

Mateus (1989) estudou as representações sociais da esquizofrenia na 

República de Cabo Verde, na África, por meio de entrevistas em profundidade com 

familiares de pacientes esquizofrênicos e observou a construção de categorias locais 

sobre a doença, como “cabeça cansada”, “o nervoso” e “doença feita”. As principais 

explicações populares foram compreendidas entre causas sobrenaturais, orgânicas 

e reativas a estressores emocionais e sociais. O autor discute que os aspectos 

culturais são fatores importantes na evolução da esquizofrenia.  

 

A religião desempenha um importante papel na vida de indivíduos psicóticos 

(Redko, 2003). Baseada em um trabalho etnográfico, esta autora realizou um estudo 

em um serviço de emergência psiquiátrica no Brasil, com o objetivo de compreender 

como jovens portadores de sofrimento mental em um primeiro surto psicótico e seus 

familiares utilizam a religião como suporte, e como isso organiza suas experiências 

no surto psicótico. Todos os familiares participantes da pesquisa buscaram recursos 

religiosos como ajuda, além dos cuidados psiquiátricos. Depois dos serviços 

psiquiátricos, os recursos religiosos constituíram as fontes de ajuda mais 

procuradas. Famílias enfatizaram como suas crenças religiosas e práticas 

consolidam a moralidade, fornecem suporte social, e as ajudam a tolerarem o 
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sofrimento humano. Os relatos de várias famílias refletem a crença amplamente 

difundida de que a pessoa é composta por uma parte física, material e outra 

espiritual e que ambas devem ser curadas. Em outras palavras, o poder de Deus em 

combinação com a cura espiritual supera o trabalho dos médicos porque os médicos 

conseguem seu poder através de Deus. Para essas famílias, o tratamento espiritual 

continua sendo uma possibilidade real. Uma outra razão que leva os familiares a 

buscar a religião é que vários sintomas psicóticos são facilmente confundidos com 

sinais de possessão espiritual, ou algum outro tipo de distúrbio espiritual (Redko, 

2003).  

 

Outros relatos de familiares e pacientes sobre a experiência do primeiro surto 

psicótico, observados por Redko (2003), mostram que explicações religiosas foram 

geralmente bem aceitas pelos familiares porque tinham ressonância com suas 

próprias observações de que os jovens em surto expressavam sinais de nervosismo, 

medo, insônia, ataque dos nervos, relatos de visões e audição de vozes que são 

popularmente associados com sinais de espíritos ou possessões demoníacas. Esses 

sinais de distúrbios ou de comportamentos estranhos podem também ser 

consequência de algum tipo de maledicência ou magia negra cometidos por outros, 

ou um ser espiritual para prejudicar a pessoa. Para as famílias, as explicações 

religiosas fornecem alguns benefícios através da remoção da culpa de pessoas 

psicóticas e transferem para entidades espirituais os atos de bruxaria enviados por 

outras pessoas. Esse processo permitiu que os pais mantivessem uma imagem 

positiva de seus filhos como indivíduos isentos de culpa ou pecado, que não eram 

responsáveis pelos comportamentos estranhos, inesperados ou inexplicáveis. 

Familiares apreendem significados religiosos através de um processo de bricolagem 

de diferentes religiões, visões de mundo e práticas (Redko, 2003). 

 

Assim, as atribuições de causas sobrenaturais à esquizofrenia podem 

prolongar o sentimento de culpa, consequentemente unificando a família contra um 

agressor externo. A doença é admitida como sendo temporária, podendo ser 

interrompida assim que as forças negativas em ação forem suprimidas (Mateus, 

Santos e Mari, 2005).  

Monteiro (2004) estudou o percurso da procura de ajuda e tratamento 

realizado por familiares de pacientes que, após um primeiro episódio psicótico, 
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demoraram mais de 6 meses para iniciar um tratamento psiquiátrico adequado. Os 

resultados apontaram que o período de demora para o início de tratamento foi difícil 

e conturbado para pacientes e familiares. Os familiares apresentavam noções 

preconceituosas e desabonadoras sobre a "loucura", que não aplicavam a seus 

parentes, fazendo uma distinção entre os "outros loucos", depositários de aspectos 

negativos, como violência e marginalidade e o parente doente, "os nossos loucos", 

que são vistos de uma maneira mais humanizada e afetiva. Os familiares 

classificaram o problema como: espiritual, problema de drogas e nervoso, 

classificações que foram articuladas com problemas psicossociais. Concepções 

negativas sobre tratamento psiquiátrico e experiências ruins com os serviços 

procurados também contribuíram para a demora do início do tratamento. A procura 

de ajuda e tratamento foram influenciadas pelas concepções estereotipadas que os 

familiares dispensável sobre a doença mental, pelos modelos que construíram para 

entender o problema de seu parente, pelas concepções preconceituosas a respeito 

do tratamento e pela experiência com serviços psiquiátricos contatados.  

 

Villares, Redko e Mari (1999) realizaram estudo com pacientes e seus 

familiares no ambulatório da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 

buscando formular uma compreensão da esquizofrenia através dos conceitos e 

imagens do universo cultural e social familiar. Os autores enfatizam que a 

elaboração de um significado para a compreensão e a convivência com a 

esquizofrenia constitui uma das formas com que os familiares lidam com a doença e 

a evidenciam como um fenômeno culturalmente constituído. As categorias 

construídas sobre a concepção de doença encontrada foram: “problema de nervoso” 

“problema de cabeça” e “problema espiritual”. Nas situações exploradas, foram 

encontradas ambiguidade e sobreposição de interpretações. Os autores sugerem 

que essa aparente indefinição vai além do desconhecimento ou desesperança em 

relação à doença e que os familiares mostram, através da ambiguidade, uma 

estratégia para lidar com a realidade de uma condição mórbida que assume formas 

variadas e evolui sem padrão previsível. Ao evitar o uso do termo esquizofrenia e 

adotar denominações mais amplas, o familiar pode estar afastando questões de 

estigma social, imprimindo um caráter mais benigno à condição ou não, 

confrontando experiências dolorosas e incompreensíveis da convivência estressante 

com o familiar doente e expectativas de melhora ou cura.  
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Considerando-se a complexidade das questões que giram em torno da 

esquizofrenia, as famílias enfrentam, no Brasil e no mundo, a maior parte da 

responsabilidade pelo cuidado dos doentes mentais (Villares e Mari, 2001). Os 

autores consideram que são as famílias que fornecem a estrutura de apoio mais 

importante para o manejo das doenças mentais graves. Nem sempre e nem todos 

os familiares possuem condições estruturais, econômicas e emocionais para 

conduzir os muitos aspectos da convivência com a doença. 

 

Os estudos apresentados trataram principalmente de doentes nos primeiros 

surtos psicóticos ou estudos que enfocaram fatores etiológicos, mas não abordam o 

curso do tratamento, considerando pacientes crônicos. Enfim, a presente pesquisa 

enfoca pacientes esquizofrênicos crônicos em uma localidade pobre no interior do 

pais, por se tratar de um diferencial com relação aos outros estudos apresentados. 

 

O impacto da proposta para a área das políticas de atendimento na área da 

saúde mental é importante para o planejamento de ações que possam contribuir 

para o cuidado e manejo dos problemas decorrentes do adoecimento mental de 

populações.  
 

1.4.1 A Reforma Psiquiátrica Brasileira  
 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil é um processo político e social complexo, 

composto de atores, instituições e forças de diferentes origens. O ano de 1978 

costuma ser identificado como o de início efetivo do movimento social pelos direitos 

dos pacientes psiquiátricos no país. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, 

associações de familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e 

pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, surge nesse ano (MS, 

2005).  

 

O II Congresso Nacional do MTSM (Bauru, SP), em 1987, adota o lema “Por 

uma sociedade sem manicômios”. Nesse mesmo ano, é realizada a I Conferência 

Nacional de Saúde Mental (Rio de Janeiro). Nesse período, são de especial 
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importância o surgimento do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no 

Brasil, na cidade de São Paulo, em 1987, e o início de um processo de intervenção, 

em 1989, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) em um hospital 

psiquiátrico, a Casa de Saúde Anchieta, local de maus-tratos e mortes de pacientes. 

É esta intervenção, com repercussão nacional, que demonstrou a possibilidade de 

construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital 

psiquiátrico. Nesse período, são implantados, no município de Santos, Núcleos de 

Atenção Psicossocial (NAPS), que funcionam 24 horas, são criadas cooperativas, 

residências para os egressos do hospital e associações. A experiência do município 

de Santos passa a ser um marco no processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Também no ano de 1989, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do 

deputado Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a regulamentação dos direitos da 

pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país 

(MS, 2005).  

 

É na década de 90, marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na 

assinatura da Declaração de Caracas e pela realização da II Conferência Nacional 

de Saúde Mental, que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas 

federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas 

experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e as primeiras normas para 

fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. Somente no ano de 2001, 

após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que a Lei Paulo Delgado é 

sancionada no país. A aprovação, no entanto, é de um substitutivo do Projeto de Lei 

original, que traz modificações importantes no texto normativo. Assim, a Lei Federal 

10.216 redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de 

tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas com transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros para a 

progressiva extinção dos manicômios (MS, 2005).  

 

Ao final do ano de 2001, realiza-se, em Brasília, a III Conferência Nacional de 

Saúde Mental. Essa Conferência é convocada logo após a promulgação da lei 

10.216, e sua etapa nacional é realizada no mesmo ano, em dezembro de 2001. 

Durante todo o processo de realização da III Conferência, são pactuados, 

democraticamente, os princípios, diretrizes e estratégias para a mudança da atenção 
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em saúde mental no Brasil. Dessa forma, a III Conferência consolida a Reforma 

Psiquiátrica como política de governo, confere aos CAPS o valor estratégico para a 

mudança do modelo de assistência, defende a construção de uma política de saúde 

mental para os usuários de álcool e outras drogas, e estabelece o controle social 

como a garantia do avanço da Reforma Psiquiátrica no Brasil (MS, 2005).  

 

Os CAPS foram atualizados pela portaria n º 336, em 19 de fevereiro de 2002. 

Os serviços foram capacitados para realizar prioritariamente o atendimento de 

pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, em 

regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, conforme 

classificação I, II, III, i (infância) e ad (álcool e drogas II), tendo especificações em 

termos de abrangência populacional, turnos de funcionamento e equipes.  

A reforma psiquiátrica, atualmente, é discutida como parte das políticas de 

saúde, principalmente no âmbito dos governos municipais. 

 

As informações que serão geradas por esta pesquisa poderão trazer 

contribuições pertinentes ao identificar situações que são especificamente sensíveis 

a um universo cultural particular. Vale acrescentar que nada tem sido produzido 

sobre as noções culturais da doença mental na região de estudo. A pesquisa trará 

impacto para uma grande área de abrangência, e uma das mais carentes do país. 

 

Este estudo se insere em um contexto de políticas públicas de saúde mental 

no qual serão abordadas questões referentes ao universo cultural. Todavia, é 

fundamental a compreensão do modelo de atendimento no qual os pacientes e 

familiares estão inseridos. Ressalta-se que os atores principais da reforma 

psiquiátrica são os familiares e pacientes, e todo o conjunto de ações formuladas 

são refletidas diretamente na vida dessas pessoas.  
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2.1 Objetivo Geral  

 

Estudar as formulações socioculturais relacionadas à experiência subjetiva de 

pacientes esquizofrênicos e seus familiares. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

− Descrever modelos explicativos e significados formulados por pacientes, 

familiares e comunidade para entender a esquizofrenia.  

 

− Descrever comportamentos e práticas populares de familiares, utilizadas no 

processo do cuidado do paciente esquizofrênico.  

 

− Explorar concepções populares, crenças e experiências de vida de pacientes 

esquizofrênicos e seus familiares. 

 

− Explorar a interação entre a família, o paciente esquizofrênico e a 

comunidade próxima.  
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A metodologia qualitativa, nos moldes da pesquisa antropológica, permite 

considerar a análise dos significados e valores construídos socialmente, e entender 

as práticas e comportamentos em torno da doença mental. Assim, esse método é o 

mais adequado à exploração de conteúdos culturais.  

 
A antropologia tem uma peculiaridade que é seu método próprio, chamado 

método etnográfico, que é um conjunto de concepções e procedimentos usados 

para fins de conhecimento científico da realidade social. O método etnográfico 

aprofunda o estudo do sofrimento humano, recompondo a experiência da doença 

como um processo interpessoal em um contexto moral (Kleinman, 1992; Hughes, 

1992). Também possibilita compreender as práticas culturais dentro de um contexto 

social mais amplo, estabelecendo relações entre fenômenos e uma determinada 

visão de mundo (Victora, Knauth e Hassen, 2000). Alguns aspectos da pesquisa 

etnográfica são descritos por Atkinson e Hammersley (1998) como: forte ênfase em 

explorar a natureza de um fenômeno social; tendência a trabalhar primeiramente 

com dados não estruturados; investigação detalhada de um pequeno número de 

casos; análise de dados que envolva interpretação explícita dos significados e das 

funções das ações humanas. A entrada no campo tem importância central para a 

revelação empírica e teórica da área em estudo.  

 
A pesquisa utilizou como técnica entrevistas semiestruturadas em 

profundidade abordando questões referentes às experiências e crenças de 

pacientes crônicos com diagnóstico de esquizofrenia e seus familiares. Também foi 

usada a observação participante, como técnica para coletar informações a respeito 

da vivência dos pacientes e seus familiares. Durante as visitas aos familiares, alguns 

vizinhos foram também entrevistados por estarem, de alguma forma, envolvidos com 

a doença. Alguns deles residiam há muitos anos próximos às famílias e também 

participavam da experiência dos familiares.  

 
Foram entrevistados um total de 46 indivíduos; 16 pacientes, 23 familiares e 

07 membros da comunidade que serão usados como informantes chaves. A tabela a 

seguir mostra as características dos pacientes, distribuídos por idade, familiar 

responsável pelo cuidado, religião da família, com quem reside e tempo de 

tratamento. Nessa tabela, estão incluídos também os 07 pacientes que não foram 



Metodologia 

 

43 

entrevistados devido as suas condições clínicas, porém seus familiares participaram 

da pesquisa e os dados foram incluídos na tabela 1.  

 
Tabela 1 - Distribuição dos pacientes por idade, familiar responsável pelo cuidado, 

com quem reside, religião da família e tempo de tratamento 
Pacientes Idade Quem 

cuida Religião da família Reside com Tempo de 
tratamento 

M09 18 anos Tia Evangélica Mãe e 
padrasto 2 anos 

M13 56 anos Filhos e 
marido Evangélica Filhos e 

marido 31 anos 

M10 40 anos Mãe Católica sozinha 23 anos 

H09 27 anos Mãe e 
irmãos Católica Pai e mãe 13 anos 

M11 34 anos Irmã Espírita (irmã) Pais e irmã 20 anos 
M12 58 anos Filha Católica Filhos 23 anos 
H01 30 anos Pai e mãe Evangélico Família 6 anos 

M01 35 anos Mãe 

Católica, já 
frequentou 

Evangélica e 
Espírita 

Mãe e irmãos 18 anos 

M02 54 anos Irmão Católica Irmão 26 anos 

H02 
 25 anos Mãe 

Católico já 
frequentou a 
Evangélica 

Sozinho 6 anos 

H03 40 anos Cunhada Evangélica Sozinho 20 anos 

H04 31 anos Mãe Evangélico Pai mãe 
irmãos 12 anos 

M03 52 anos Mãe Evangélica(mãe) 
Católica(paciente) sozinha 38 anos 

M04 32 anos Mãe e pai Evangélica Pais e irmãos 20 anos 
M05 42 anos Sozinha Católica Sozinha 21 anos 

M06 42 anos Mãe Católica (paciente) 
Evangélica(mãe) Pais e irmão 21 anos 

M07 60 anos Sozinha Católica Sozinha 33 anos 

H05 45 anos Mãe Católica e 
Evangélico Sozinha 26 anos 

M08 42 anos Sozinha Católica Indigente 5 anos 
H06 35 anos Pai e irmã Evangélico Pai 19 anos 

H07 23 anos Mãe Evangélica Pai, mãe e 
irmãos 5 anos 

M14 47 anos Marido e 
mãe 

Evangélica, já 
frequentou Espírita marido 26 anos 

H10 54 anos Irmãs Católica Irmã e mãe 37 anos 
 

A pesquisa foi realizada em dois locais principais: no ambulatório, local onde 

são atendidos somente pacientes agendados e em acompanhamento periódico, e no 
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CAPS onde alguns pacientes ficam no período diurno. A pesquisadora permaneceu 

nas instalações do CAPS por um período de dois meses, anterior ao início das 

entrevistas, para que os pacientes se familiarizassem com sua presença. Nessa 

acasião, foi usada a técnica da observação participante para registros das 

experiências. Os registros foram anotados em um diário de campo. Algumas 

entrevistas informais realizadas dentro do CAPS não foram gravadas e sim 

anotadas, pois o gravador ligado na presença de outros pacientes trazia desconforto 

e curiosidade daqueles que não seriam incluídos na pesquisa. Essas entrevistas 

foram realizadas informalmente nos grupos terapêuticos, onde os pacientes faziam 

trabalhos manuais ou nos bancos e espaços abertos da instituição. Os grupos 

terapêuticos eram dois: um constituído de atividades de alongamento e ginástica 

laborativa guiado por um instrutor e outro com trabalhos manuais, confecções de 

artesanato e tapeçaria.  

 

A seleção de pacientes foi feita de forma intencional. A coleta de dados foi 

realizada no ambulatório e obedeceu aos horários das consultas psiquiátricas. Um 

psiquiatra indicou os pacientes aptos a serem entrevistados. Aqueles pacientes que 

obedeceram aos critérios de inclusão da pesquisa e que possuíam estabilidade 

clínica suficiente para participarem da pesquisa foram abordados pelo psiquiatra e 

pela pesquisadora após o término da consulta clínica. Na etapa posterior, os 

pacientes e familiares, que, na primeira abordagem, demonstraram-se inclinados a 

participarem, foram conduzidos pela pesquisadora a uma sala privativa onde foram 

expostos os objetivos da pesquisa, as questões éticas e sigilosas das entrevistas e 

demais instruções necessárias para que eles decidissem quanto à sua participação 

na pesquisa. Nenhum paciente ou familiar foi incluído sem que houvesse sua 

concordância. O consentimento livre e esclarecido foi lido e explicado, tanto para os 

pacientes quanto para os familiares. Pacientes sob interdição judicial foram incluídos 

na pesquisa com a anuência e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido também do curador.  

 

As entrevistas com os familiares foram conduzidas individualmente em uma 

sala do Ambulatório de Saúde Mental da Policlínica Dr. Hélio Sales da Rede 

Municipal de Saúde e também em suas residências. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas em profundidade, com um roteiro prévio. O roteiro abordou temas 
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sobre as práticas em torno da esquizofrenia, relacionamento familiar, crenças sobre 

a etiologia, curso e tratamento, o contexto sociocultural e experiências de vida 

destes indivíduos.  

 

As entrevistas com os pacientes foram conduzidas também individualmente 

em local apropriado no ambulatório, porém, no primeiro encontro não foi usado 

roteiro. Os pacientes foram estimulados a falar livremente sobre sua história de vida. 

O roteiro de entrevista foi usado somente quando o paciente estava familiarizado 

com a pesquisadora e com a abordagem. Os pacientes e familiares receberam 

passes de ônibus para comparecerem às entrevistas. 

 

A quantidade de participantes foi indicada pela própria saturação ou 

recorrência dos dados, ao se observar que a busca de novos sujeitos não iria 

acrescentar mais nenhum dado novo à investigação (Patton, 1990). 

 

A coleta de dados foi também realizada nas residências dos participantes com 

visitas previamente agendadas com os familiares e pacientes. As entrevistas foram 

gravadas para posterior transcrição e análise. Os dados gerados pela observação 

participante foram coletados nas residências e no CAPS, durante o período em que 

os pacientes permaneciam acolhidos nas instalações da instituição.  

 

A pesquisa foi realizada tendo como garantia os aspectos éticos e o sigilo das 

informações prestadas. Os pacientes que participaram da pesquisa foram aqueles 

que tinham condições para serem entrevistados, sendo possível a desistência em 

qualquer momento durante o processo da pesquisa. Quatro pacientes se recusaram 

a participar no período de seleção dos participantes e dois pacientes desistiram no 

transcorrer da pesquisa.  

 

O enfoque usado foram as percepções, crenças de pacientes e seus 

familiares no contexto da doença mental, e justificou-se o uso do método da 

pesquisa qualitativa, por se tratar de questões socioculturais e de natureza 

simbólica.  
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Processos sociais que cercam a doença mental têm um forte componente 

cultural, mas também estão enraizados nas realidades materiais da vida das 

pessoas. Em qualquer tentativa de compreender as questões da cultura e da saúde 

mental é importante incluir questões como pobreza, desigualdade, migração e 

violência, para citar apenas algumas questões relacionadas à doença. 

 

3.1 Critérios de Inclusão  
 

− Pacientes com idade igual ou superior a 18 anos do sexo masculino e 

feminino, com diagnóstico de esquizofrenia (F20 – CID10). 

 

− Familiares de pacientes esquizofrênicos em tratamento no Ambulatório de 

Saúde Mental e no CAPS. 

 
3.2 População de Estudo  

 

A saúde mental na região de estudo, a cidade de Montes Claros, também 

sofreu ampla reforma do sistema com a implantação do CAPS desde 1996. Houve 

grandes transformações e muitas oposições políticas e ideológicas para a 

implantação do novo sistema.  

 
A questão da desinstitucionalização e desativação dos leitos hospitalares se 

tornou, por alguns anos, um campo de conflitos e choques ideológicos na cidade 

que, por muitos setores da sociedade, foi entendida como um processo de 

desassistência às pessoas portadoras de transtornos mentais, principalmente nos 

primeiros anos de sua implantação. Um dos grandes impactos trazidos com a 

reforma foram as denúncias sobre a precariedade da assistência psiquiátrica 

hospitalar na região. Essas informações foram fornecidas pelos profissionais do 

CAPS e por fruto de observações.  

 
A cidade de Montes Claros, situada no norte do Estado de Minas Gerais 

(MG), com aproximadamente 320.000 habitantes, possui um número bastante 
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expressivo de casos de doenças psiquiátricas. Localiza-se em uma das regiões mais 

carentes do país e apresenta grande escassez de recursos sociais.  

 
O Ambulatório de saúde mental Dr. Hélio Sales pertence à Prefeitura 

Municipal e está em funcionamento desde 1996 com a implantação do CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), recebendo pacientes oriundos do município de 

Montes Claros. O ambulatório tem, em seus registros, aproximadamente 8320 

pacientes desde a sua abertura em abril de 1996. Conta com quatro psiquiatras, seis 

psicólogos, uma assistente social, um clínico geral, um terapeuta ocupacional, três 

enfermeiros, dez técnicos de enfermagem, quatro monitores de oficina terapêutica e 

funcionários administrativos. O ambulatório está funcionando em duas modalidades 

principais de atendimento. No andar superior das instalações, encontra-se o serviço 

de atendimento de triagem e agendamento de consultas psiquiátricas. A triagem é 

realizada por psicólogos, assistente social e enfermeiros que fazem revezamento, 

permanecendo um profissional por turno. Para as consultas e acompanhamentos, há 

um médico psiquiatra no período da manhã e um psiquiatra no período da tarde. As 

consultas são agendadas previamente. A triagem recebe a demanda espontânea, 

sendo realizado atendimento para encaminhamentos, conforme as situações 

apresentadas de cada caso. Os encaminhamentos possíveis são: medicação de 

emergência, internação em hospital especializado e acompanhamento do paciente 

no CAPS. No andar inferior das instalações, funciona o Centro de Atendimento 

Psicossocial, local onde permanecem cerca de 55 pacientes, distribuídos em dias 

diferentes, em caráter de rodízio. Esses pacientes chegam pela manhã e retornam 

para suas residências no período do final da tarde. Alguns permanecem no CAPS 

duas vezes por semana, outros o frequentam uma vez e alguns, todos os dias, 

dependendo da condição clínica de cada paciente e das suas necessidades. No 

CAPS, há acompanhamento de uma psiquiatra, um clínico geral, quatro psicólogos, 

uma assistente social, um terapeuta ocupacional, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e os monitores da oficina pedagógica. O único hospital psiquiátrico 

conveniado pelo SUS para internação é o Prontomente, com 60 leitos. O Hospital 

Universitário Clemente Faria possui trinta leitos psiquiátricos, somente para 

pacientes psiquiátricos que têm condições de ficarem em leitos de clínica geral. 
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A figura abaixo mostra as instalações físicas do CAPS, local onde os 

pacientes permanecem das 8 às 17 horas. Não há atendimento em horário noturno, 

finais de semana e feriados. Também não foi implantado um sistema de atendimento 

emergencial para a saúde mental na localidade.  

 

 
Figura 1 – Foto das instalações físicas do CAPS 

 
Os participantes da pesquisa foram pacientes em acompanhamento no Ambulatório 

de Saúde Mental Dr. Hélio Sales e no CAPS, e os familiares acompanhantes. Foram 

considerados indivíduos potenciais para a pesquisa somente pacientes com 

diagnóstico de esquizofrenia e em tratamento no período da coleta de dados. 
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Os resultados representam os dados da pesquisa, sendo incluídos pacientes, 

familiares e alguns vizinhos, 46 entrevistas. Um total de 07 pacientes não foram 

entrevistados, devido a suas condições clínicas e não foram contabilizados dentro 

das 46 entrevistas. Entretanto, seus familiares concordaram com a pesquisa e 

fizeram parte dela. Todos os pacientes e familiares eram de baixo nível 

socioeconômico, residentes no meio urbano, na periferia da cidade de Montes 

Claros-MG.  

 

4.1 Contextualizando o campo de estudo: recortes de vida 

 
A descrição dos resultados do campo de estudo nas residências dos 

familiares foram apresentadas para contextualizar o objeto de estudo, dar uma ideia 

da complexidade da vida dos doentes e seus familiares no local estudado, pelas 

condições de pobreza e carência em que vivem. Por esse motivo, foram incluídas 

somente algumas descrições das experiências de pacientes e familiares e não o 

universo total de entrevistados. As descrições aqui apresentadas também mostram a 

forma como a metodologia foi sendo construída, as abordagens realizadas e 

adaptações feitas, conforme as dificuldades encontradas. 

 

A coleta de dados nas residências dos pacientes concretizou-se cinco meses 

após o início das entrevistas no ambulatório, o que facilitou a abordagem aos 

familiares e pacientes, pois ambos já tinham tido contato anterior com a 

pesquisadora. As primeiras visitas às residências ocorreram no mesmo horário em 

que o motorista responsável pelo transporte dos pacientes saía do CAPS para 

apanhá-los nas suas residências, em torno de 7h 30 min da manhã. O retorno dos 

pacientes para suas famílias acontecia às 17h. Esse serviço está disponível para 

pacientes que não possuem condições de usar o transporte coletivo, por motivos 

financeiros ou pelo estado clínico. Embora todos os pacientes e familiares tenham 

baixas condições socioeconômicas, o transporte da Prefeitura estava disponível 

somente para os pacientes mais carentes ou aqueles que não tinham quaisquer 

condições clínicas para o uso do transporte coletivo. Havia uma agenda de 

transporte, que era seguida diariamente, com os nomes dos pacientes a serem 

buscados. Alguns eram apanhados todos os dias, outros em dias alternados ou uma 

ou duas vezes por semana. As visitas realizadas nesse período eram rápidas, pois o 
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tempo era curto e não permitia uma abordagem completa das famílias, porém foi 

suficiente e bastante interessante para estabelecer o vínculo necessário aos 

contatos subsequentes com os familiares. 

 
O acompanhamento dos pacientes era feito por um auxiliar de enfermagem e 

pelo motorista durante o trajeto de ida e volta. 

 
A primeira visita realizada foi na casa da paciente M09. A casa se localizava 

em uma favela, nos fundos de um córrego, com esgoto a céu aberto. Quando 

chegamos, M09 estava dormindo e somente a mãe de criação estava acordada. A 

mãe tem problemas visuais, é cega de um olho e parecia ter também um déficit 

intelectual. O ambiente tinha um intenso cheiro de urina e a casa muito suja com 

aspecto ruim, desorganizada. O padrasto não se levantou da cama, dormia em um 

colchão no chão em um cômodo separado, sem comunicação com o interior da 

casa. Deixei passes de transporte de ônibus para ambos, o padrasto e mãe, 

comparecerem ao ambulatório para a entrevista. A mãe me viu fotografando o 

esgoto que corria nos fundos da casa e comentou que, no período da tarde, o cheiro 

de esgoto era insuportável. Durante os surtos, a paciente entrava nesse córrego e 

dava muito trabalho para sair. A paciente me perguntou porque estava fotografando 

sua casa, e, depois de explicar, ela pediu para fotografá-la também (Figura 2).  

 

 
Figura 2 - Foto da paciente M09 
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A figura 3 demonstra o quarto da paciente. A fotografia foi feita no momento 

em que ela acordou. Na cama havia somente um colchão mal-cheiroso e cobertas 

sujas de urina da paciente. O chão também bastante sujo, indicando que não era 

limpo ou varrido regularmente.  

 

 
Figura 3 - Mostra o quarto e cama da paciente M09 

 

O cômodo onde dormia o casal era no fundo da casa, o padrasto estava 

deitado ainda, quando cheguei, sua coberta era suja e também o cômodo tinha 

cheiro ruim. Ao chegar à casa da paciente, já era de meu conhecimento de que 

havia uma tia que a ajudava muito a paciente e era uma referência importante. 

Perguntei pela tia e a paciente e sua mãe me acompanharam até sua casa. 

Entreguei-lhe o passe de ônibus e pedi que fosse ao ambulatório para ser 

entrevistada. Quando saímos em direção ao carro, a paciente pediu para ir também 

ao CAPS e queria entrar no carro. A auxiliar de enfermagem explicou que não era 

seu dia de ir e não poderia levá-la, mas como ela insistiu muito, a profissional ficou 

sensibilizada com a situação e concordou em levá-la.  

 

A paciente M09 estava suja e com fome, e pediu para tomar banho, quando 

chegasse ao CAPS, repetiu várias vezes que gostaria de que a profissional lhe 

desse o banho. A auxiliar de enfermagem frisou que sempre fica com o “coração 
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apertado”, quando vê a situação daquela paciente. Informou-me que o padrasto 

abusava sexualmente dela e que a família era conivente com a situação. Ela se dizia 

inconformada e que os outros profissionais do CAPS tinham que vivenciar o que ela 

via todos os dias ao acompanhar os pacientes a suas residências, as condições 

precárias e o sofrimento de cada um. Ela achava que os profissionais do CAPS 

tinham a obrigação de resolver os problemas sociais dos pacientes. 

 

Uma outra residência visitada foi a do paciente H08. O pai do paciente é 

quem cuida dele, um senhor idoso e já bastante doente. Reclamou que o filho 

estava chegando do CAPS muito alterado. Afirmou que a medicação está ruim para 

o filho e por isso não iria permitir que ele fosse conduzido naquele dia ao CAPS. 

Afirmou que, quando toma a medicação no CAPS, retorna agitado e com 

enrijecimento muscular, às vezes, fica confuso, entra na caixa d’água da casa e dá 

muito trabalho. Pediu para avisar no CAPS sobre esse ocorrido e que não iria 

mandá-lo novamente. O paciente mostrou as orelhas cortadas que são cicatrizes de 

automutilação. A figura 4 mostra o paciente sob as cobertas, pela manhã, no 

momento de ser conduzido ao CAPS. A família era constituída somente pelo 

paciente e pelo pai. Eles residem em uma favela na periferia, reconhecida como a 

mais perigosa da cidade, onde o tráfico de drogas e a violência são uma atividades 

corriqueiras. Em dois dos retornos realizados somente pela pesquisadora, não foi 

possível entrar na favela, porque havia um cerco da polícia federal, que impedia o 

acesso à entrada do local e devido às trocas de tiros entre traficantes e a polícia. O 

ocorrido inviabilizou e prejudicou o contato com a família. Os dados sobre a família 

foram colhidos parcialmente, somente com as visitas realizadas com a equipe do 

CAPS no momento em que o paciente era buscado pela manhã.  
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Figura 4 - Foto do paciente H08 na cama em sua residência 

 

A figura 5 mostra as automutilações que o paciente inflige ao próprio corpo.  

 

 
Figura 5 - Mutilações que o paciente inflige ao corpo 
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A casa era composta de dois pequenos cômodos e a única janela do local 

tinha grades, colocadas para que o paciente não fugisse, principalmente em horário 

noturno. 

 
Figura 6- Residência do paciente H08, mostrando a grade da única janela existente 

 

A casa do paciente H09 foi visitada, inicialmente, durante o período em que 

os profissionais do CAPS buscavam o paciente. A mãe e o pai são idosos e realizei 

algumas visitas ao local e entrevistas com várias pessoas da família, porém 

nenhuma com o paciente, pois ele não oferecia condições clínicas para isso. A casa 

ilustra muito das experiências da família. A mãe do paciente, logo na primeira visita, 

falou sobre as dificuldades de convivência com ele no mesmo ambiente. A família 

residia em uma localidade chamada Jaíba-MG e precisou se mudar devido ao 

problema do paciente, pois a localidade não oferecia qualquer tipo de tratamento 

psiquiátrico e, com o passar dos anos, sem tratamento adequado, o paciente iniciou 

ataques violentos aos familiares e à população daquela comunidade com maior 

frequência. Isso forçou a mudar de cidade e a procurar ajuda especializada.  

 

A residência era de chão batido, sem revestimento e as paredes eram todas 

no tijolo. No local, moravam os pais do paciente, ambos idosos, um filho solteiro e o 

paciente. O casal tem 9 filhos, incluindo o paciente. 
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Figura 7 - Residência de H09, mostrando a entrada principal da casa  

e o chão de terra batida 
 

As figuras 8 e 9 demonstram a casa do paciente H07. Nela não havia 

banheiro ou fossa, tampouco portas e janelas. Estas eram improvisadas com 

coberturas de caixas de madeira ou panos. O local abrigava o pai que é alcoólatra e 

desempregado; a mãe, doméstica; um irmão de aproximadamente 17 anos; uma 

criança de seis anos, irmã do paciente e o H07. Antes de o paciente começar o 

tratamento no CAPS, vivia amarrado com uma corda em torno de um dos pés, pois 

ele ficava dias andando, perdido pelas localidades próximas, até que a família 

decidiu mantê-lo preso para seu controle. Essa prática é comum e também foi 

relatada por outros familiares. 

 

A residência está localizada em um bairro afastado, fora do perímetro urbano 

e foi construída com a ajuda da comunidade do bairro. Na figura 8, a irmã do 

paciente estava na porta. 
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Figura 8 - A casa de H07 e sua irmã na porta 

 

 
Figura 9 - Vista da casa de H07 de um outro ângulo. A casa era isolada  

no meio do mato e não tinha vizinhos 
 

A figura 10 mostra em um dos cômodos, o colchão onde dormia o paciente. A 

casa possuía dois cômodos, porém não havia portas que os separassem.  
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Figura 10 - Mostra o local onde o paciente H07 dorme 

 

A figura 11 mostra o local onde a família guardava as roupas de todos os 

membros da família. Era um guarda-roupa coletivo. 

 

 
Figura 11 - Guarda-roupa da família de H07 
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A figura 12 é da paciente M08. Ela foi entrevistada no CAPS, nos dias em que 

comparecia para tomar a medicação injetável, cuja frequência era uma vez ao mês. 

Era a única paciente que vivia nas ruas. Ela possui duas irmãs, mas ambas não a 

aceitavam em suas residências, devido à difícil convivência. Ela é andarilha e tem o 

hábito de colocar papel higiênico nos ouvidos para impedir de ouvir “vozes”. A 

paciente M08 nega ter problemas psiquiátricos, e após várias entrevistas, confirmou 

que seu único problema foi que recebeu “uma bala de espingarda no ouvido e no 

cérebro” que a deixou com “vozes” nos ouvidos. No início, ela também negava que 

ouvia vozes, porém, ao longo das entrevistas, falou que, se tirar os papéis do 

ouvido, as vozes a perturbam. No final da entrevista, pediu-me para ajudá-la a 

encontrar um lugar para dormir, pois esse era o seu maior problema, não ter um lar. 

Ela passava a maior parte do tempo deambulando pela cidade, mas achava difícil 

dormir nas ruas, tinha medo de ser agredida. Também reclamava que as pessoas 

implicavam com ela nas ruas, devido aos papéis nos ouvidos, todos queriam saber o 

motivo do uso daqueles tampões.  

 

 
Figura 12 - Paciente M08 e os papéis higiênicos nos ouvidos para impedir 

 a audição das vozes 
 
O relacionamento familiar era muito tumultuado e a paciente foi morar nas 

ruas. As agressões eram constantes de ambos os lados. Uma das irmãs dessa 
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paciente se recusou a participar da pesquisa. Por telefone, informou que não queria 

qualquer contato que se referisse à paciente, por estar completamente esgotada e 

cansada dos conflitos envolvidos na dinâmica familiar. 

 
A figura 13 trata-se da casa da paciente M11. A irmã dela é a pessoa da 

família que assumiu a responsabilidade de cuidar da paciente, após denúncias de 

maus-tratos dos pais contra a paciente. Ela culpa os pais pelo comportamento 

agressivo da irmã, que nunca teve limites, educação ou qualquer referência de 

família. Diz que seus pais são irresponsáveis e nunca assumiram os cuidados com a 

paciente, relatou os maus-tratos impetrados pelos pais. Ambos estavam presentes 

na entrevista e não se manifestaram com relação à acusação, demonstraram 

distância pelo assunto, permanecendo durante todo o tempo em silêncio. A paciente 

M11 ficou muito quieta e tranquila, observando a conversa, às vezes, interferia e 

queria contar algum episódio de sua vida. Um dos irmãos chegou e participou por 

poucos minutos. A irmã comentou que ele era o único dos irmãos que dava alguma 

assistência à paciente, os outros ficavam distantes e não se envolviam nas questões 

dela. A paciente demonstrou ter carinho por ele e respeito. A irmã, responsável 

pelos cuidados, mostrou todos os cômodos da casa, dizendo que a paciente dormia 

no mesmo ambiente dos outros membros da família, tinha um quarto somente para 

ela. Afixado a parede, havia um papel com os nomes dos medicamentos e horários 

de cada um deles, visíveis para não serem esquecidos.  

 

 
Figura 13 - Lembrete com os medicamentos psicotrópicos 

pregado na parede na casa de M11 
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A figura 14 mostra a irmã cuidadora e a paciente à mesa da sala. A paciente 

M11 participou de uma das entrevistas realizadas com a irmã, pois não oferecia 

condições clínicas para uma entrevista individualizada.  

 
Figura 14 - Casa da paciente M11 com ela e sua irmã,  

a responsável por seus cuidados 
 

A figura 15 trata-se da casa da paciente M06. Fiquei na sala com sua mãe, 

conversando por muito tempo até a paciente se sentir à vontade para falar. Ela já me 

conhecia do ambulatório, mas não estava muito bem no dia em que a entrevistei no 

ambulatório. A paciente falou mais do que na primeira entrevista, estava mais fácil 

entendê-la, porém foram feitas anotações em um caderno de campo, pois nesse dia 

ela estava com receio do gravador. Disse várias vezes que as primas fizeram feitiço 

para ela ficar pobre e doente. A mãe ria e falava para ela que isto não era verdade, 

tentando argumentar de forma lógica que as primas não iriam fazer feitiço contra ela. 

Os argumentos não a convenciam. A paciente M06 insistia que o feitiço foi feito para 

ela ficar doente, sendo este o motivo de não ter dinheiro e saúde mental. Também 

observei que ela ficava de frente ao espelho do banheiro todo o tempo, vinha à sala 

e retornava, participava da conversa e voltava ao espelho. Perguntei o que ela fazia, 

disse estar “conferindo se sua cabeça estava no lugar”, olhava sua boca, abria a 

boca e examinava os dentes e falava que tinha uma caveira no seu rosto, que não 

gostava do que via: “sua cabeça estava querendo cair novamente”. A paciente M06 
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tem alucinações cinestésicas (alucinações que dizem respeito aos órgãos internos 

ou esquema corporal). M06 tem percepções de que sua cabeça está caindo. A mãe 

me disse que esse era seu comportamento diário, o tempo todo, em frente ao 

espelho, abrindo a boca, conferindo a cabeça. A cabeça é o local onde a paciente 

focaliza sua atenção e o foco principal das alucinações. M06 me mostrou fotos dela 

na fazenda e quando era pequena e conversou mais, mostrando-se visivelmente 

entusiasmada por eu tê-la visitado. Disse que era feia e não gostava de seu corpo e 

de sua boca grande “de caveira”, insistia sempre na versão do feitiço que fizeram 

para ela. A mãe informava que não tinha tempo para nada, ficava o tempo todo com 

a filha, acompanhando-a e que, às vezes, não sentia ter vida própria. A foto abaixo 

mostra a paciente M06 em seu quarto, mostrando seus pertences e fotos de família. 

A mãe sempre muito paciente e atenta aos movimentos da filha. 

 

 
Figura 15 - Paciente M06 em seu quarto, mostrando objetos pessoais 

 

Após várias visitas à casa da paciente M10, é que foi possível encontrar a sua 

mãe. Ela explicou que M10 estava morando sozinha, pois ela saiu de casa com 

medo das agressões da filha, que sempre foi violenta. Disse que já foi várias vezes 

agredida e muito machucada. Antes, as duas moravam juntas. A mãe residia a 

poucos metros da casa, no mesmo bairro, mas escondia da paciente o endereço. 
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M10 não tinha qualquer conhecimento de onde a mãe residia. A mãe estava em um 

pequeno barracão e repetiu várias vezes para não comentar com ninguém onde ela 

morava. Todo esse cuidado era para a paciente não descobrir o seu local de 

residência. Ela ia apenas arrumar a casa da filha e retornava para seu barracão 

alugado. As fotos mostram a casa onde a paciente reside. Encontrei-me com o irmão 

da paciente em uma das visitas em que a mãe estava arrumando a casa. Ele estava 

com receio e bastante desconfiado no início, mas, ao explicar a pesquisa, ele 

concordou em fazer uma entrevista na sua casa. Foi marcado um outro dia para 

entrevistá-lo. A paciente M10 também não teve condições de ser entrevistada. Ela 

frequentava o CAPS todos os dias e tinha um alto grau de delírios persecutórios. A 

mãe pediu várias vezes para somente ser entrevistada na ausência da paciente.  

 

 
Figura 16 - Porta principal da casa onde a paciente M10 reside sozinha 

 

No interior da casa, a mãe mostrou várias portas e utensílios quebrados pela 

paciente.  

 

A figura 17 mostra o interior da residência da paciente. A mãe ia nos períodos 

em que a paciente encontrava-se no CAPS. Do contrário, ela não podia frequentar a 
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casa ou fazer os serviços domésticos para a filha, como lavar os vasilhames e suas 

roupas. A mãe, por medo, não frequenta a casa nos finais de semana.  

 

 
Figura 17 - Interior da casa da paciente M10, mostrando o armário da cozinha 

 

 
Figura 18 - Mãe da paciente M10 arrumando a cozinha para a filha 
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As fotos abaixo mostram a casa da mãe da paciente M03. O irmão dela mora 

com a mãe e também participou de uma das entrevistas, mas não falou muito sobre 

a irmã, deixando a mãe fornecer todas as informações. Ele ficava pensativo e 

confirmava que a irmã é um grande problema para a família. A mãe me mostrou uma 

foto do filho da paciente e disse que ele não queria ver a mãe “nem morta”. Disse 

que poderia me levar para ver a casa da paciente, que era perto da sua, porém 

enfatizou que seria em um dia em que a mesma estivesse ausente, no CAPS. A 

mãe possui medo da filha e informou que gostaria que ela voltasse para o hospital 

em Barbacena. Ela mostrou os papéis de quando a paciente veio do hospital, 

acompanhada por profissionais e foi deixada na sua casa, depois de 18 anos 

cumprindo pena em regime fechado. Relata que foi um retorno difícil, a paciente 

parecia ter melhorado, mas, com o tempo, perceberam que a convivência era 

extremamente delicada. Eles providenciaram um cômodo separado para ela nos 

fundos da casa de uma irmã, próximo à casa da mãe. A figura 19 mostra a casa da 

mãe da paciente M03. 

 

 
Figura 19 - Casa da mãe da paciente M03 
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A figura 20 mostra a paciente M03 abrindo o cômodo em que mora nos 

fundos da casa da irmã. É um pequeno quarto, composto por uma cama e uma 

pequena mesa de madeira. O banheiro fica em um outro cômodo e não há cobertura 

no teto. 
 

 
Figura 20 - Paciente M03 fechando a porta do barracão onde mora 

 

A visita à casa do paciente H10 foi marcada logo após o fato de ele ter 

tentado suicídio. A notícia chegou ao CAPS por uma das irmãs, que telefonou logo 

de manhã pedindo a ajuda dos profissionais. Fui à casa do paciente acompanhada 

por profissionais do CAPS, o motorista e dois auxiliares de enfermagem. O paciente 

permaneceu nas instalações do CAPS até que fosse providenciada vaga no hospital 

psiquiátrico. Chegamos a casa e já havia vários vizinhos na porta, curiosos para 

saber o que tinha ocorrido. Nesse dia, não houve condições de entrevistar a família 

e foi agendada uma entrevista uma semana após o ocorrido na residência do 

paciente. Duas irmãs do paciente H10 eram as pessoas que mais se envolviam na 

doença do irmão e eram responsáveis pelo paciente e pela mãe de 85 anos. A mãe 

estava acamada devido a um derrame. F18 era solteira, 51 anos, era quem residia 

com o paciente e a mãe e se dizia sobrecarregada com tanto sofrimento. A outra 

irmã chegou mais tarde e também forneceu muitas informações sobre a vida do 
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paciente, mas morava com o marido e filhos em outra residência. Durante toda a 

entrevista, a mãe acamada gritava no quarto pela filha, F18. A cama tinha uma 

tábua, colocada ao lado para protegê-la de quedas, porém não permitia que ela 

tivesse visão lateral do quarto e da sala. F18 falou muito sobre uma outra irmã 

falecida há um ano e que tinha sérios problemas de depressão. Na última crise, foi 

internada, mas morreu de parada cardiorrespiratória. A família não sabia informar a 

causa da morte e dizia que ela morreu devido ao “surto de depressão”. O pai faleceu 

cinco meses após a filha, porque parou de tomar a medicação para hipertensão, 

depressivo e inconformado com a morte da filha. 

 

A família também narrou sobre outros membros da família com sintomas 

semelhantes aos do paciente H10, como o avô materno que, durante muitos anos, 

viveu isolado em um cômodo e amarrado. Esse cômodo era um local usado para 

guardar milho, com paredes altas e uma pequena janela para passar comida e água.  

 

A família faz uma clara distinção de seus membros familiares doentes, 

aqueles que têm “depressão”, considerada uma doença aceitável, e os “loucos”, os 

que vivem amarrados e segregados e são considerados mais perigosos. 

 

Conforme informações de F18, o paciente começou a adoecer aos 17 anos, 

hoje ele tem 54 anos. A irmã mostrou o local onde o paciente tentou suicídio. Ele 

pulou dentro de um tambor de água de cabeça para baixo e foi salvo pela irmã que o 

viu batendo as pernas para cima e saiu gritando pedindo ajuda. Dois vizinhos 

ouviram os gritos e pularam o muro, conseguindo derrubar o tambor no chão, 

também com ajuda de F18. 
 

As irmãs estavam visivelmente cansadas durante a entrevista, principalmente 

F18, que era a única da família a residir com os dois membros doentes da família, o 

paciente e a mãe.  

 

Essas descrições tão densas têm a intenção de mostrar parte da vida das 

famílias e pacientes no dia a dia, os dramas familiares e as dificuldades 

apresentadas para lidar com os pacientes esquizofrênicos e o contexto de vida 

dessas pessoas. Nota-se que as famílias apresentam situações de constante 
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sobrecarga e de grande impacto para a vida daqueles que têm que assumir 

diretamente os cuidados de seus familiares doentes. A discussão apresentada 

busca analisar as crenças e, por conseguinte, os significados construídos e 

atribuídos ao processo de adoecimento. 

 

Os itens a seguir descrevem e analisam as formas pelas quais os modelos 

explicativos, as crenças e práticas sociais são construídos em torno da doença, 

fornecendo a estrutura e o significado que sustentam a experiência dos pacientes, 

familiares e a comunidade.  

 

4.2 Vivenciando e interpretando a experiência da esquizofrenia: a visão dos 
pacientes 

 

Este item discute as interpretações dos pacientes sobre as experiências com 

a doença e as relações estabelecidas no ambiente doméstico.  

 

A consciência de morbidade na literatura internacional é chamada de “insight”, 

e se refere ao entendimento que o indivíduo tem sobre o seu próprio estado de 

saúde. Constituem as dimensões da consciência de morbidade o reconhecimento, 

por parte do paciente, de que: 1) determinadas vivências ou comportamentos são 

anormais; 2) uma doença o acomete; e 3) sua doença é mental e não física 

(Cheniaux Jr., 2002).  

 

A grande maioria dos pacientes não se identifica como “doente”, dos os 

pacientes entrevistados, somente dois sabiam do diagnóstico e se diziam portadores 

de uma “doença”. O problema que apresentam ou o motivo pelo qual estavam 

fazendo tratamento psiquiátrico é consequência de terem “poderes especiais”, ou 

um “dom” ou dificuldades com o estresse e pressões externas, mas que são 

incompreensíveis para os familiares. Alguns entendiam os sintomas como 

consequência de feitiços e espíritos. Como exemplo, o paciente H01 diz ter o poder 

de “orar em línguas”, que é uma expressão usada para mostrar o dom de falar 

diferentes línguas em momento de oração. Ele interpreta esse poder como uma 

“possessão”, uma “força” que vem de Deus e que é impossível de controlar.  
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Tenho não [...]. Eu não sinto doença nenhuma [...]. 

- E o que você acha que é isso? 

Isso é uma coisa do Espírito Santo. Se você ler a Bíblia, você vai saber [...]. Eu fico 

possuído, eu transformo mesmo. Um dom de Deus, que Deus me deu. (H01, 30 

anos) 

 

Dentro das narrativas, o modelo biomédico da doença quase nunca é usado 

como uma referência para pacientes e familiares. As questões em torno disso serão 

expostas ao longo da análise dos dados.  

 

Judge et al. (2008) analisaram as narrativas de pacientes e observaram o 

processo pelo qual os indivíduos reconhecem as alterações em si mesmos e 

respondem às mudanças percebidas aos primeiros surtos psicóticos. Os autores 

concluíram que esses pacientes não reconheceram inicialmente alterações 

emergentes como parte de uma doença mental, não percebendo os sintomas como 

sendo problemáticos. Eles tentaram incorporar sintomas psicóticos dentro de uma 

percepção familiar, evitando os atendimentos psiquiátricos, principalmente por 

preocupações com o estigma. 

 

Para aumentar a consciência de um paciente sobre sua doença e obter sua 

colaboração no tratamento da esquizofrenia, requer uma compreensão de sua 

perspectiva. Sob esse foco, Saravanan et al. (2007) demonstraram que as pessoas 

com esquizofrenia no sul da Índia possuem uma grande variedade de crenças das 

causas para os seus distúrbios. O estudo também mostrou que as opiniões dos 

pacientes esquizofrênicos não concordam com as ideias predominantes dos 

profissional e isso pode ser uma fonte de conflito. 70% dos pacientes com 

esquizofrenia atribuíram sua doença a fatores espirituais e místicos, considerando 

que as causas sociais e biológicas representam menos de 20% das causas totais 

atribuídas. As causas individuais mais importantes relatadas são "magia negra" e 

"espíritos do mal". No entanto, a maioria dos pacientes apresentaram 

voluntariamente à internação hospitalar, apesar de suas atribuições predominantes. 

Para os autores, os doentes com "bom insight” eram mais propensos a utilizar os 

modelos de causalidade biomédico, que tendem a reconhecer que estão doentes. 

Pacientes com “insights pobres” são mais propensos a empregar atribuições 
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externas, como forças espirituais e místicas, atribuindo a doença a fatores fora de 

seu controle.  

 

Essa dimensão da percepção do “estar doente” ou perceber-se doente possui 

implicações importantes tanto no tratamento quanto nas relações que os pacientes 

estabelecem no meio social. Ter “Insights pobres” significa que a doença não é 

reconhecida tal qual a medicina a reconhece, nem por isso deixa de ter um 

significado, que tem maior valor e sentido se observada dentro do contexto cultural 

em que os pacientes estão inseridos. O “insight pobre” é uma leitura do ponto de 

vista biomédico.  

 

Herzlich (1994) salienta que a medicina é produtora de categorias sociais de 

saúde e doença e que o conhecimento médico é uma leitura da realidade. Para 

interpretar os fenômenos corporais, os indivíduos se apóiam em noções, símbolos e 

esquemas de referências interiorizadas de acordo com a cultura. 

 

A doença, para os pacientes, possui interpretações diferentes, condizentes 

com a sua visão de mundo. Além disto, ser doente ou ter esquizofrenia significa, do 

ponto de vista dos pacientes, assumir perdas sociais e pessoais significativas as 

quais nenhum paciente deseja admitir.  

 
Me deu um oco na cabeça, a família não ficou nada receptiva, a família só me 

agride, os irmãos não me compreenderam [...]. Foi diagnosticado esquizofrenia, mas 

eu acredito que foi um estresse e uma depressão violenta [...] com angústia [...]. 

Eu não considero que tenho distúrbio mental minha família fala que eu tenho 

distúrbio mental [...]. Não existe relação com minha família moro com meu irmão, 

mas eu gosto de ficar sozinha [...] meu irmão me chama de esquizofrênica direto! [...] 

e eu não aceito porque eu não tenho esquizofrenia nenhuma [...]. Eu fiquei 14 anos 

sem dormir eu só dormia sábado a tarde [...]. Estes remédios é para fazer dormir só 

isto [...]. (M02) 

 

Estroff (1981) enfatizou a importância do surto psicótico no uso do conceito de 

si mesmo como "louco". Na esquizofrenia os pacientes não podem compartilhar sua 

realidade subjetiva com os outros e vice-versa. Essa experiência começa com o 
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estabelecimento do rótulo de “louco”, tanto pelos pacientes quanto pelas pessoas. A 

ocorrência de um surto psicótico parece ser uma variável importante para determinar 

se uma pessoa com transtorno mental se auto rotula como “doente mental”. 

 

Dos pacientes entrevistados, nenhum atribuiu causas orgânicas para seus 

problemas e poucos reconhecem ter uma doença, tal como interpreta a medicina. A 

leitura que o paciente faz de seu problema está inserida no seu universo cultural.  

 

Estroff (1989) explora conceitos sobre o eu e a subjetividade que são úteis na 

compreensão da experiência da esquizofrenia. A cronicidade da doença é concebida 

como uma perda do eu, de papéis sociais e de identidade. Assim sendo, ter 

esquizofrenia inclui não só a experiência das alterações cognitivas e emocionais 

profundas, mas também uma transformação do sentido do “eu”, como se é 

conhecido internamente e da pessoa, tal como é conhecida exteriormente. A autora 

ainda argumenta que a doença em nossa cultura, implicitamente, altera a noção de 

si mesmo. Dizemos: "Não estou me sentindo como eu”, quando estamos doentes. 

Quando estamos doentes ou feridos, não somos nós mesmos, de alguma forma 

mais profunda em termos culturais e simbólico. No entanto, ainda assim 

continuamos nós mesmos. A implicação é que rejeitamos o eu disfuncional da 

doença (Estroff 1989). Tornar-se um esquizofrênico é essencialmente um processo 

social e interpessoal, e não somente uma consequência inevitável de sintomas 

primários e anormalidade neuroquímica.  

 

Nas formulações clínicas, a patologia, tanto em termos psicológicos quanto 

biológicos, está localizada dentro da pessoa, e destrói ou impede o desenvolvimento 

de um “eu”. Na perspectiva social, fatores externos, tais como a resposta dos outros 

ao indivíduo e às experiências do indivíduo com os sintomas e o tratamento alteram 

o eu e a identidade social (Estroff 1989). Dentro dessa perspectiva, a cronicidade é 

uma transformação duradoura de um “eu” conhecido e valorizado para um eu 

desconhecido, desvalorizado e disfuncional. Como os indivíduos neste processo 

perdem o emprego, a escola, o contato com os amigos e familiares, eles também 

perdem o valor dos papéis sociais, e das identidades derivados desses papéis. 
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Estroff (1989) também afirma que as nossas concepções culturais e clínicas 

da esquizofrenia levam a posições conflitantes e contraditórias. Por um lado, 

suspeitamos que a doença altera e até ultrapassa o eu. Por outro lado, encaramos a 

esquizofrenia como uma doença e uma entidade biológica, presumivelmente 

separadas do eu e situadas no corpo. A ideia de luta contra a doença, tomando 

distância dos sintomas, e fazendo uma separação entre um eu doente do não 

doente, exige uma separação intelectualmente inaceitável entre os sintomas dos 

sujeitos que os experientam. Nesse sentido, a autora questiona se o fenômeno é 

realista, e se ele é válido, em termos de experiência e subjetividade, para quem os 

vive. 

 

Eisenberg (1977) aponta que as consequências disfuncionais da dicotomia 

cartesiana foram reforçadas pelo poder da tecnologia biomédica. O virtuosismo 

técnico reifica o modelo mecânico e alarga a lacuna existente entre o que os 

pacientes buscam e os médicos fornecem. Os doentes sofrem “transtornos” ou 

“illness”, os médicos diagnosticam e tratam de "doenças" ou disease. “IIlness” são 

experiências de descontinuidades nos estados de ser e de estar no mundo. As 

doenças, dentro do paradigma científico da medicina moderna, são alterações da 

função e/ou estrutura dos órgãos e sistemas. O autor ainda sugere que os 

curandeiros tradicionais também definem a doença de uma forma ampla, como 

“transtornos”: porque eles compartilham símbolos e metáforas em consonância com 

as crenças leigas. Seus rituais de cura são mais sensíveis ao contexto psicossocial 

da doença.  

 

O autor mostra que as perturbações psiquiátricas oferecem uma perspectiva 

esclarecedora sobre o dilema médico. Os paradigmas da prática psiquiátrica incluem 

vários modelos aparentemente contraditórios: biológicos, psicodinâmicos, 

comportamentais e sociais. Essa mistura de conceitos provém do fato de que as 

manifestações psicóticas são fundamentalmente comportamentos desordenados.  

 
Os pacientes entrevistados elaboram explicações para os delírios dentro de 

uma percepção familiar, incorporando a percepção alterada como parte do contexto 

de vida deles. Por exemplo, explicações como telepatia, bala perdida, experiência 

científica são facilmente assimiláveis e aceitáveis como reais, porém não há uma 
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noção de que possuem uma doença. Os delírios, para os pacientes, estão 

vinculados a um forte sentimento de não serem compreendidos, e com isso não 

mais pertencer a seu grupo social, devido à incompreensão de pessoas próximas. 

Esse conflito em aceitar-se com o rótulo de “doente” gera entre pacientes e 

familiares desgastes emocionais importantes, principalmente no uso e aceitação da 

medicação psicotrópica. Essa dicotomia entre ser ou não doente parece prejudicar a 

adesão ao tratamento e a interação com os familiares, aumentando a tensão no 

ambiente doméstico. 

 
A paciente M08, além de não se ver como pessoa doente, sofre por não 

entender por que as pessoas a tratam de forma diferente, e por que a internavam 

em hospital psiquiátrico. Diante dessas atitudes, a paciente concluiu que ela não 

pertencia mais à “sociedade” e nem era considerada uma pessoa “normal”. Porém, 

continuava a negar a realidade da doença. 

 
Ah, tem vez que, eu já acostumei, ne !eu já acostumei lidar com pessoal assim 

doente. Eu o meu problema não é doença mental [...]. Meu problema foi bala 

perdida, né! Não, eu nunca tive problema nenhum de cabeça [...] e esse poblema de 

cabeça foi o acidente que teve lá em Grão Mogol (cidade), né! É de uma bala 

perdida, né! Aí tava tendo rebelião na cadeia, né! [...]. Aí eu entrei lá com esse 

amazeado meu, né, pra tomar as crianças pra poder chamar advogado, né! [...]. 

Chamei o advogado, aí então eles pegaram e atiraram ni mim lá. Aí até hoje eu 

ainda tenho a bala alojada na cabeça, né! Mas depois não precisou operar, até hoje 

eu só fico internando aqui e fiquei com poblema de cabeça, né! [...]. Ah, eu sinto 

assim, quando eu recebi o tiro, né! Eu senti uma dormência, dormeceu tudo, né, e é 

uma dor parecendo que vai arrebentar. Aí daí pra cá é só me internar ni hospital 

psiquiátrico. Acho que ele num me considera uma pessoa mais da sociedade, e uma 

pessoa normal mais, né! (M08, 42 anos) 

 
Pela [...] pela minha inteligência. Aí aproximadamente na segunda série, eu criei 

algumas experiências científicas [...] até os dezenove anos que foi quando testava 

em mim e teve um metal [...]. Dezenove anos [...] foi quando fez a experiência em 

mim da máquina do tempo e do teletransporte. (H04) 

 
Eu acho que eu não tenho doença nenhuma. Eu tenho [...]. Eu sofro de irradiação 

[...]. Vem do teste nuclear que eles fez. E [...] mexeu com um bocado 

telepaticamente com outras pessoas e através do horário. (H02) 
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 De acordo com Montero (1985), suprimir a morbidez não significa eliminar 

tecnicamente um sintoma, mas ressignificá-lo, inserindo-o em um sistema explicativo 

mais significante. As explicações de doenças produzidas pelo pensamento e pela 

prática mágico-religiosa propõem uma noção mais abrangente da doença, capaz de 

dotar de sentido uma realidade que se apresenta ao indivíduo como desordenada e 

caótica. Nesse sentido, a explicação etiológica científica fica muito aquém das 

necessidades de significação dos fenômenos patológicos.  

 

O delírio constitui uma vivência individual, idiossincrática. Caracteriza-se por 

uma certeza subjetiva absoluta, por uma firmeza irremovível da convicção, por uma 

impossibilidade de modificação diante do desmentir dos fatos ou da refutação 

rigorosa: é incorrigível (Cheniaux Jr., 2002). Com isso, distingue-se das crenças 

culturalmente compartilhadas, como os dogmas religiosos. Todo delírio, de certa 

forma, é autorreferente, no sentido de que seu conteúdo está direta ou indiretamente 

relacionado ao paciente. O conteúdo ou tema do delírio está relacionado ao contexto 

sociocultural do paciente (Cheniaux Jr., 2002).  

 

Nos delírios de culpa (ou autoacusação), o paciente acredita que cometeu 

pecados terríveis, ou mesmo crimes, em seu passado e que merece ser punido. O 

delírio místico envolve temas religiosos, espíritos. No delírio de possessão, que pode 

ser aqui incluído, o doente julga que um espírito entrou em seu corpo e assumiu o 

controle de seus atos. Conforme Sedler (1995), os delírios são experimentados 

subjetivamente com características mais de “saber” do que de “acreditar”, o que 

também os distinguem das crenças religiosas.  

 

As alucinações são sintomas proeminentes da esquizofrenia em muitas 

culturas. Stompe (2001) afirma que delírios religiosos são mais frequentes em 

sociedades católicas, seguidas por sociedades protestantes e islâmicas, enquanto 

que em países budistas são extremamente raros. Al-Issa (1977; 1995) demonstrou 

que os conceitos culturais sobre a realidade estão relacionados com as atitudes e 

com o limiar de aceitabilidade em relação à alucinação. Além disso, as alucinações 

desencadeiam diferentes respostas sociais entre diferentes meios culturais. A 

escolha da modalidade de sentido, visual ou auditiva é, em parte, determinada pela 

cultura. Se uma experiência alucinatória é interpretada como sobrenatural ou 
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patológica, esta interpretação será influenciada pelas crenças culturais prevalentes 

em um meio social. Alucinações, como qualquer outro sintoma, ocorrem em um 

contexto. Portanto, é importante identificar os eventos que as antecedem e o cenário 

em que as alucinações ocorrem.  

 

A religiosidade do paciente ou o meio cultural têm forte influência na dinâmica 

dos delírios e alucinações que se expressam de forma diferente, em conformidade 

com as referências e o meio social do paciente, como demonstrado em várias 

pesquisas em diferentes partes do mundo. 

 

Em uma comparação sobre delírios religiosos na Áustria e no Paquistão, 

Stompe et al. (1999) lança mais luz sobre essa relação entre psicopatologia e 

cultura. Em consonância com os conteúdos nos delírios, austríacos ultrapassam os 

paquistaneses na frequência de delírios religiosos. Entre os pacientes austríacos, 

delírios negativos centrados na pessoa do paciente foram invariavelmente 

associados a um sentimento de transgressão e um sentimento de culpa. Esses 

resultados ilustram como os valores e crenças dominantes influenciam o conteúdo 

dos delírios. 

 

Getz et al. (2001) descobriram que a atividade religiosa intensa entre os 

cristãos foi associada com maior gravidade de delírios religiosos. Assim, no contexto 

interno de uma sociedade, o ritual praticado pode afetar a gravidade da psicose. Os 

grupos protestantes, nesse estudo, que relataram níveis altos de atividade religiosa, 

também tiveram frequência significativamente maior de delírios religiosos (43%) em 

comparação com o grupo católico, religiosamente menos ativo (20, 7%). 

 

Geertz (1989) define religião como um sistema de símbolos que atua para 

estabelecer poderosos humores e motivações de longa duração nos indivíduos, 

através da formulação de concepções de uma ordem geral da existência. Essas 

concepções são compostas com tamanha factualidade que parecem singularmente 

realistas. Do ponto de vista desta definição, um dos papéis da religião é fornecer 

símbolos marcantes que podem ser utilizados para extrair sentido da experiência. 

Entretanto, Geertz descreve também a capacidade que os símbolos religiosos 

possuem para induzir predisposições particulares entre os indivíduos. Os símbolos 
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religiosos, portanto, podem afetar a forma como os eventos e estados internos são 

interpretados e são lidos.  

 

Os delírios religiosos são frequentes entre os pacientes entrevistados, 

contudo nenhum deles tinha práticas religiosas rotineiramente, como frequentar 

igrejas ou ir a cultos, mas as crenças religiosas são um importante componente do 

significado da doença. 

 

Antigamente eu ia na igreja (evangélica) agora minha fé esfriou, não vou mais. Tinha 

vez que eu ia na igreja buscar a cura. [...]. Eu estou fraco a fé esfriou [...]. Eu não 

consigo chorar, a fé esfriou a lágrima ficou seca [...]. A veia da risada quebrou [...] 

transtorno mental. (H06, 35 anos)  

 

Para alguns pacientes, a doença, quando reconhecida, tem causa espiritual, 

como exemplo o caso da paciente M04, 32 anos, que desde os 14 anos idade, 

época em que iniciou os primeiros sintomas da esquizofrenia, diz ter sido possuída 

por um espírito masculino maligno.  

 

Os comportamentos agressivos e algumas vezes violentos em casa são 

atribuídos aos espíritos que sempre a induzem a tomar essas atitudes. No caso da 

paciente M04, todas as suas dificuldades, por exemplo, não conseguir comer ou 

dormir, é sentida como tendo por causa principal a influência do “espírito maligno” 

que a persegue e que também a faz praticar atos violentos, como derrubar os 

mobiliários, quebrar portas e agredir seus familiares. Ela diz que o espírito tenta 

matá-la e, para se defender dos ataques, quebra todos os objetos da casa. M04 

acha que os remédios não são bons, pois mesmo usando os antipsicóticos, o 

espírito está sempre presente, perseguindo-a. Em seu ponto de vista, os remédios 

têm a função de amenizar o “problema espiritual”, pois não reconhece que tem uma 

doença. Por esse motivo, ela está sempre buscando ajuda em outros lugares tanto 

no espiritismo quanto na umbanda e em igrejas evangélicas. Porém, essa busca 

pela ajuda é terapêutica e não constitui um vínculo religioso.  
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A busca por tratamento ou a busca por ajuda para resolver o “problema” é 

particulamente influenciada pelas crenças que os pacientes possuem e está 

visivelmente retratada na experiência da paciente M04.  

 

A paciente M03, 52 anos, também justifica seus comportamentos ou 

sentimentos pela influência de espíritos. 

 
-Você sabe assim o que é essa doença? 

É espiritual, né! [...]. Às vezes ele fica quieto (o espírito). Eu sinto uma dor, é ele que 

põe, sabe! Eu tomo remédio justamente por esse problema, sabe! Espiritual. Tem um 

espírito mau dentro de mim! E ele fala que só sai se me matar. Ele conversa comigo, 

ele fala que ele num gosta de comer, que ele num gosta de dormir, ele gosta de ficar 

na rua andando. (M04, 32 anos) 

 

Eu acho que é espírito essas coisas assim! Que eu sinto chegar essas coisas assim 

[...]. (M03, 52 anos) 

 

Faz, as vezes eu não consigo almoçar, outra hora eu não consigo dormir de noite 

[...]. Outra hora eu fico só na rua [...]. Espero em Deus, um dia ele me trata desse 

“espírito’, que outra coisa num pode, eu já fui no Centro Espírita, já fui na igreja, 

ninguém sabe. Só fala mentira!  

-No centro Espírita que você foi, você foi em quantos! 

-Oh, eu fui nuns 4 [...]. Fizeram oração, deu água pra beber, fez oração [...]: pôs a 

mão na minha cabeça e fez oração. Num resolveu nada! 

E aí, mais com relação ao espírito o remédio não tem ação! Faz bem pra mim, só 

que o espírito mau fala que só sai se me matar, se eu morrer [...]. Às vezes eu fico 

nervosa pego uma coisa, um copo, um prato, derrubo uma mesa no chão, ou na 

cabeça [...] é o espírito, é ele, é o espírito mau [...]. É porque ele tenta me matar 

sabe! Eu defendendo, eu pego uma coisa, eu faço, pego uma coisa, derrubo uma 

mesa e tudo [...]. (M04, 32 anos). 

 

A paciente M05 acreditava que “o espírito” era o responsável por gerar 

sentimentos intensos, ou seja, ela se dizia sentir-se “diferente” ao ver o cunhado, e 

isso era de responsabilidade de um espírito, uma vez que ela sentia uma forte 

atração por ele, sem contudo poder expressar seus verdadeiros sentimentos. Os 

sentimentos da paciente estavam envoltos de culpa pelos intensos e secretos 



Resultados e Discussão 

 

78 

desejos que nutria pelo cunhado. Os conflitos emocionais da paciente eram 

atribuídos ao espírito.  

 
Aí, depois aí eu fui pensando no irmão dele(do marido) [...]. Aí eu fiquei doida, eu 

cheguei da rua e o irmão tava e eu ficava toda diferente. Parecia que tava recebendo 

um espírito. Sei lá [...] eu fiquei super diferente quando eu ficava perto dele. (M05, 42 

anos) 
 

Também, essa mesma paciente, M05, reconhecia a existência de uma 

doença familiar, contudo associava os “desajustes” de outros membros da família 

como sendo de fundo espiritual, pois eles “mexiam com macumba” e para ela, isso 

causava os desequilíbrios mentais de toda a família. A macumba, no ponto de vista 

da paciente, tem aqui uma conotação depreciativa, de trazer desequilíbrio, 

significando que, como os parentes ficam muito próximos, falando muito dos 

espíritos e entidades umbandistas, isso pode ter alterado a cabeça deles. Além 

disso, ela se considerava bem equilibrada perante aos outros membros da família, 

pois ela se tratava no ambulatório e sabia de seu diagnóstico. Isso lhe dava um 

sentido de poder, de controle sobre a doença. A paciente faz uma distinção entre ela 

e os outros doentes da família. Nota-se que o seu discurso vai ao encontro com o 

discurso médico, conhece e usa termos clínicos e isso fortalece seu senso de 

importância e controle, o que a diferencia dos outros doentes da família. Mas, ao 

mesmo tempo, vê a doença como problema espiritual. Para ela, esquizofrenia é 

sinônimo de doença espiritual, sua interpretação e suas terapêuticas estão imersas 

no mundo espiritual. Ela usava tanto medicação psicotrópica quanto banhos de 

limpeza, chás especiais, defumadores, banhos de sal grosso, um amplo arsenal de 

métodos das religiões afro-brasileiras. Para a paciente M05, os remédios 

psicotrópicos não funcionam isoladamente, é preciso associá-los aos remédios 

espirituais, para afastar os espíritos ruins que por ventura possam entrar em seu 

corpo e protegê-la deles. 

 

O que o doente sente ou pensa não é absurdo ou tolo, mas tem um sentido 

(não necessariamente para quem o observa), que só pode ser interpretado no 

contexto social e cultural em que vive. 
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Que eu tenho [...] esquizofrenia 

- É [...] E você sabe o que é esquizofrenia? 

- É alucinação, é mente acelerada [...] digo que é mania também, certo. 

- E você tem mania? 

- Eu acho que não. (M05, 42 anos) 

 

Eu vi foi uma mulher, toda assim vestida de rosa, lá dentro de casa [...] toda vestida 

de rosa. Com uma mão assim parecendo uma anja [...]. Falou nada não, na hora que 

eu pensei assim que é uma pessoa de outro mundo [...]. Aí sumiu [...]. (M05, 42 

anos) 

 

Crise é quando a gente vê outra coisa que não existe [...]. Então quando você entra 

em crise, você realmente passa pra uma outra realidade [...]. É horrível, pois a gente 

fica completamente diferente [...] né! (M05)  

 

Foi luzes que eu vi [...] sombras, um cachorrinho descendo as escadas lá de 

casa[...].Aí eu tomei medicação …mais eu tomei uns banho de …. É [...]. Assim 

tomar uma banho energético… de ervas [...]. Eu tomo descarrego [...]. Eu num fico 

sem meus banho não [...]. Oh! Sumiu as visão tudo que eu tava tendo [...] jogo a 

água aí eu peço pra um espírito bom aproximar de mim [...] não deixar acontecer 

nada de errado, entendeu! Aí eu faço a oração, duas Ave Maria e tudo aí, aí eu jogo 

do pescoço pra baixo [...]. Eu ainda achava assim que era só o remédio 

(psicotrópico), só o remédio, mas num era não! Enquanto eu num tomei o banho de 

sal grosso, depois fui lá e comprei o remédio eu não melhorei! A fisionomia fica 

completamente diferente mesmo! Eu mudo completamente, parecendo que uma 

pessoa tá entrando dentro de mim!. (M05) 

 

M05 era uma das poucas pacientes que usava a palavra esquizofrenia e sabe 

que possui uma “doença”. Ela relatava que tinha mais dois irmãos esquizofrênicos e 

alguns outros membros da família, que, embora não tenham passado por tratamento 

psiquiátrico, eram todos “desequilibrados”.  

 

Na família, tios, avós [...]. Todo mundo é aloprado [...]. Melhorzinha é quem trata, 

porque tem os que num trata. É doidinho, é todo mundo. É uma falação, conversa 

tudo alto, a gente vê que é desequilibrado. Assim fala muito ni macumba esses trem. 

(M05, 42 anos) 
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A esquizofrenia é espiritual, num é não! [...] eu vivi em dois mundos [...] eu só sei que 

eu vivi em dois mundo um aqui na terra e o outro superior [...]. Eu sei o que eu falei 

pra doutor xxx que eu num tava mais aguentando viver naquele mundo [...] ficar no 

mundo lá e no mundo aqui. (M05). 

 

A doença é percebida pelos pacientes como transmitida entre os familiares. O 

H06 sabia que a avó tinha esquizofrenia, mas não se intitulava como esquizofrênico, 

ele tinha um “problema de cabeça”. Ter “probrema de cabeça” ameniza a situação, 

parece ser menos estigmatizante do que ser esquizofrênico, e também por se tratar 

de um termo mais generalista e que abrange várias outras doenças consideradas 

menos graves. O “problema de cabeça” abrange desde um nervoso até uma 

depressão, ou síndrome do pânico, que são aceitos socialmente e não impõem o 

pesado estigma da “loucura”, como mostram Mateus, Mari e Santos (2005) e Villares 

(2000). 

  
Minha mãe também teve problema ficou no hospital, mas Deus curou ela [...]. Eu era 

criança, ela ficava diferente igual eu! Rsrsrs [...]. Deus curou ela. A mãe de minha 

mãe, minha avó tinha problema lá na roça, meu pai falou para mim [...] mas minha 

mãe tinha depressão. Minha avó tinha problema […] esquizofrenia! Rsrsrsr [...]. 

Minha mãe tinha problema ficava internada no Y (hospital). Eu era criança ela ficava 

diferente […]. Mas Deus curou ela. (H06, 35 anos).  

 

- O que acontece com as pessoas que têm esquizofrenia? 

Ficam loucas [...] eu tenho é problema de cabeça [...]. Sinto deprimido porque minha 

cabeça é ruim. Eu sou doente da cabeça [...]. Eu tenho medo de sentir infarto e 

morrer [...]. Eu tenho síndrome do pânico. (H06, 35 anos) 
 

Existe a crença que há espíritos que perseguem ou seguem a família por 

gerações, como expressa a narrativa da paciente M05. Isto implica que a doença é 

representada por um problema espiritual que vem se desenvolvendo ao longo de 

várias gerações, não como uma característica da genética ou hereditariedade, mas 

como uma transmissão de dívida espiritual da família. Os espíritos geracionais são 

vistos como responsáveis diretos pela manifestação da doença. Essa mesma crença 

é também compartilhada por familiares. 
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Por quê que assim tem esses espíritos na família [...]. Deve ser algum carma do 

antepassado só pode ser. Que todo mundo tem esse problema! (M05) 
 

Além da influência espiritual, a doença é vista pelos pacientes como um 

problema dos “nervos” e assim a agressividade é justificada pelo descontrole dos 

nervos. A paciente M03 definia que ser “doido” significava não ter consciência dos 

acontecimentos e atitudes em torno de si. Como ela sabia o que estava fazendo, 

não era “doida”, mas sim tinha um “problema dos nervos”. Os comportamentos 

agressivos e violentos eram justificados pelos “nervos descontrolados”. Para os 

pacientes, há uma clara distinção entre a loucura daqueles que são inconscientes 

dos acontecimentos, estes são considerados “doidos” realmente e os outros que são 

conscientes de suas atitudes, não são enquadrados na categoria de “doidos”. Não 

saber o que acontece em torno de si é o critério mais usado para ser incluído na 

categoria de “doido”. 

  

Depois desse casamento, voltou o problema do “nervo” outra vez. Aí eu já comecei 

foi a quebrar [...]. (M03, 52 anos) 
 

Ah, aí ele (o marido) comprou os remédio pra mim, o médico passou os remédio, e 

ele comprou os remédio pra mim, mas ele num [...]. Me olhava não. De vez em 

quando me dava uma revolta, quebrava tudo, quebrava porta de vidro, janela, não 

ficava nada, eu quebrava tudo. Mas eu num tava doida, eu tava vendo o que eu tava 

fazendo. Parece que tava assim nervosa [...]. (M03, 52 anos) 

 

Uma vida que o “nervo” num me deixa [...] eu sinto assim, aquela coisa ruim, aquela 

ansiedade [...] aquele desespero assim na vida. (M03, 52 anos) 

 

Quando nós [...] daqui pra frente vai ficando é tudo pior. Porque eu já tô com 52 anos 

e é desde os 14 que eu tenho esse pobrema de nervo [...]. (M03, 52 anos) 
 

Duarte (1986) indica que a expressão do nervoso não só revela uma 

concepção distinta de pessoa, mas também pode ser expressa através de uma 

diversidade de categorias metafóricas ricas de sintomas. Na categoria 

psicológica/psiquiátrica, se expressa como “doença dos nervos”, “doido”, “doente 

mental’, “histerismo”, “louco”. Na categoria religiosa, como “encosto”, “demônio”, 
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“feitiçaria”, “mau-olhado” e na categoria físico/moral, metáforas que se expressam 

como “crise dos nervos”, “ataque de nervos” e “acesso de nervos”. Para o autor, a 

questão da loucura constitui um dos aspectos mais sutis do sistema de perturbações 

físico-morais. 

 

Ainda segundo Duarte (1986), a linguagem semântica do nervoso é muito rica 

e expressa principalmente em dois modos diferentes: estar nervoso (uma condição 

transitória) e ser nervoso (condição permanente). Há uma gradação entre essas 

duas condições: estar nervoso expressa um estado de perturbação que é mais leve 

e transitória e, muitas vezes, é atribuída a uma causa externa. E ser nervoso pode 

ser associado com à noção de "temperamento nervoso" e denota uma condição 

mais intensa e permanente, indicada por qualidades internas do distúrbio. Segundo 

um critério de gravidade ou negatividade crescente é o de que a sua utilização nos 

casos concretos preside a uma lógica plenamente situacional–segmentar. A 

sequência estar “nervoso/ser nervoso/estar doente dos nervos/ser maluco/ser louco” 

pode resumir uma gradação de estados perturbados que vai da quase normalidade 

à absoluta anormalidade (sinal de ausência em relação ao mundo e afastamento). 

 

Nervoso ou o nervosismo é uma categoria muito usada por pacientes e 

familiares para descrever um sinal de perturbação emocional. O “nervoso” é descrito 

como uma forma cultural significativa para expressar formas diferentes de 

sofrimento. 

 

A paciente M03 explica que um “ataque dos nervos” súbito foi suficiente para 

provocar a morte da filha. O ataque dos nervos foi um mal que apoderou-se dela, 

sem que ela pudesse evitar.  

 

A paciente M03 descreve como e por que matou a filha de dois anos de idade 

em sua casa, depois desse “ataque dos nervos”. Ela imaginou e projetou para o 

futuro que a filha não iria “prestar” e, em um momento de ciúmes da filha com o 

marido, como ela mesma dizia “eles poderiam fumar juntos”, ela matou a criança. 

M03 ficou 18 anos cumprindo pena em regime fechado pelo crime cometido, em 

manicômio judiciário na cidade de Barbacena-MG. Nesse período, ela não teve 
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qualquer contato com seus familiares. Após cumprimento da pena, foi enviada à 

cidade de origem e reside sozinha em um barracão nos fundos da casa da irmã.  
 

Foi nervo [...] meu coração [...], que quando ela virasse uma mocinha que ela ia ser 

uma pimenta [...] aí depois, eu via bebendo a cerveja, fumano cigarro, eu falei assim, 

aí meu Deus, essa menina vai virar uma pimenta e eles vão é fumar esse cigarro [...] 

então eu vou é matá a menina porque a menina vai ficar assim, ela vai, ela num vai 

ficá prestando pra nada, eu pensei, aí eu peguei e matei a menina. (M03, 52 anos) 
 

Aí foi como eu falei procê, foi ficando [...] e eu fui quebrando as coisas dentro de 

casa [...] nervosa. Mas por fim, eu peguei, ele pegou e falou pra mim, (o marido) ó, 

fulana, o menino já tava com uns 9 anos de idade, ele falou vamos arrumar outro 

nenenzinho. Aí nós arrumou, aí foi a menininha. Mas a menina eu matei a menina, e 

depois que eu matei a menina eu falei, Deus, Deus eu queria saber [...] fiquei presa 

na cadeia, depois me levou daqui pra Barbacena pra mexer com um médico lá em 

Barbacena, no hospital. Aí eu fui pro hospital e num saía aquilo da cabeça. Eles me 

levou pro hospital em Barbacena [...]. Aí eu fui ficando por lá, fiquei lá acho que 

quinze anos em Barbacena. Aí depois acho que passou um mucado de tempo eles 

pegou tornô me mandá pra cá. Aí como eu tô aí, igual cê tá vendo, até hoje. Ela tinha 

dois anos. (M03, 52 anos) 

 

A paciente relata com detalhes e extrema naturalidade o que fez após ter 

cometido o crime que, para ela, foi um ato natural, pois era uma forma de evitar um 

sofrimento maior no futuro, para ela e para a criança. Durante seus relatos, não 

houve presença de qualquer noção crítica de seu comportamento ou expressão de 

emoção. A paciente acredita que foi abandonada pelo marido e pelo outro filho que, 

na época do crime, tinha seis anos. Ela não aceita o afastamento do marido e do 

filho. Em todas as entrevistas realizadas, ela manifestava o desejo de ter a vida 

familiar de volta. Para ela, a culpa era os “nervos descontrolados”. 
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Eu arrumei ela e pus ela lá no portão, num pano no passeio. Eu dei banho nela, vesti 

o vestido dela. Calcei o sapatinho dela [...] aí eu pus ela lá fora no passeio lá fora 

com as coisas [...] (velas e cadeira) eu forrei uma manta e coloquei ela em cima [...]. 

Aí a vizinha minha falou, vichi! Oia o quê a muié fez com a criança! Eu vi tudo [...]. Aí 

ela falou assim (a vizinha), vamos tomar uma providência, que ela num é doida não, 

essa muié, essa muié tá fazeno de doida! Essa muié fica fazendo umas coisa dessa 

pode não! Ela foi e chamou a polícia [...] foi quando, ela chamou o pai da menina por 

telefone. Num fiz nada, deixei ela lá, fiquei apegando e botei vela lá. (M03, 52 anos) 
 

Eu achei que ele não me procurou porque ele achou que eu fui ingrata, né! Que eu 

matei a menina. Aquilo eu acho que o menino ainda era criança e aí ele ficou [...] 

perdeu o amor, né! (M03, 52 anos) 

 

Eu vivia assim dentro da minha casa com meu marido, depois eu me senti 

abandonada [...]. (M03, 52 anos) 

 

A construção do delírio, sua vivência e interpretação mesclam-se, de um lado, 

com os próprios sintomas clínicos da doença e, de outro, com o universo de 

significações que são atribuídas a esses sintomas. Os pacientes buscam ordenar 

seu mundo e dar a ele, através de explicações que dão sentido à experiência e, 

mesmo com alguns limites, como a dificuldade de expressão verbal, tentam elaborar, 

dar forma a essas experiências e se inserir no mundo. Um dos sintomas mais 

significativos para os pacientes é a convivência com “as vozes”, que fazem parte de 

um núcleo sintomático clássico da esquizofrenia, porém, no dia a dia da doença, 

aparece tendo um significado especial na vivência da doença.  

 

4.2.1 Sofrendo entre Deus e o Diabo: as vozes que ordenam  
 

Vários pacientes expressaram não tolerar o sofrimento de ter que conviver 

com as alucinações e principalmente com as “vozes” que diuturnamente lhes 

ordenam um comportamento contrário à própria vontade. Todos esses sintomas são 

identificados como “coisa diabólica”.  

Transtornos mentais graves, como depressão psicótica ou esquizofrenia são, 

por vezes, associadas a fenômenos psicopatológicos, como delírios de culpa ou 
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ideias delirantes negativas (Stompe, 2001). Sentimentos de culpa e vergonha são 

conhecidos como "emoções éticas" que se seguem com ações imorais, omissões ou 

expressões de conflitos intrapsíquicos (Stompe, 2001).  

 

Stompe et al. (2006) investigaram os delírios de culpa acorridos na 

esquizofrenia. Conforme os autores, cada cultura ou etnia investigada desenvolve 

um sistema moral implícito ou explícito, que regulamenta o comportamento em 

relação às outras pessoas. A diferença, no entanto, pode ser encontrada na maneira 

como as religiões concretizam esses valores, bem como na forma como eles são 

internalizados pela maioria da população e como os padrões culturais produzem 

medos e ideias delirantes em pessoas mentalmente doentes. Em tais casos, a 

experiência de culpa perdeu seu significado original de regular conduta para com 

outras pessoas ou instâncias transcendentes. Tanto a culpa normal quanto a 

patológica são determinadas por uma série de fatores: culturais (sistema de honra, 

por exemplo), educação e variações individuais.  

 

Há uma preocupação, por parte do paciente H05, em saber se as “vozes que 

ordenam” estão do lado do mal, que ele identifica como demônio ou se é do bem, 

como Deus. A identificação de que as vozes possam ser do mal, causa mais 

sofrimento e culpa, pelo total descontrole da situação e pela identificação de sentir-

se o veículo do mal.  

 

Eu tive num sei! Eu acho que um poblema que me fez ter visão esses trem tudo! 

Comecei ter visão. Num dormia de noite. Aí a cabeça via até gente diferente [...] eu 

não tenho controle. E eu acho que eu tô normal [...]. Aí quando eu fico extrapolado 

[...]. Ah, tem, pra mim tá tudo, eu nem sei explicar o certo, sabe! A cabeça confusa, a 

voz que me atrapalha. Que num tem concentração de nada [...]. Dá muitas vozes, 

muitas vozes [...]. É, é vozes que ordena, cê deve fazer isso [...]. (H05, 45 anos) 
 

A preocupação de alguns pacientes com as vozes que ordenam está 

relacionada com a identificação de que eles possam ser o próprio mal, eles querem 

saber de qual lado estão as vozes, do bem ou do mal. Sempre estão presentes a 

angústia ou o medo de que eles possam ser a própria representação do mal. Os 
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conflitos internos se expressam como uma luta entre Deus e o Demônio e vão de 

encontro com a visão de mundo e referências culturais que eles possuem. 

 
Dava vontade de matar alguém de vez em quando [...]. Vontade de suicidar, esses 

trem tudo [...] escutava vozes, até hoje vozes ainda escuto. Quando eu tô até 

rezando, entra outros pensamento na minha cabeça, tem isso [...]. Pior é que manda 

eu fazer as coisas, né! Manda eu fazer umas determinadas coisas, tô aqui agora tô 

com um pensamento pra mim as vez ir lá fora. Eu penso da maneira que [...] que é 

diabólico, a senhora desculpa! [...] Aí, aí muitas vezes é, aí eu penso que eu não 

gosto de fazer muita coisa errada [...]. Que eu já sofri demais, certo! Então eu fico 

analisando, que eu pego mais com Deus. Será que é Deus que tá mandando eu 

fazer o trem certo, ou é, ou é coisa errada do demônio? (H05, 45 anos) 

 

Eu passei a escutar vozes e ultimamente eu tenho ficado nervoso com pouca coisa e 

antes eu não era assim. Foram passando os dias eu vim parar no hospital (H02) 

 

Stompe et al. (2006) afirmam que, embora o “demônio” tenha sido visto como 

a totalização dos medos coletivos e sentimentos de culpa durante a Idade Média, ele 

ainda hoje é caracterizado como uma figura de perseguição ou de ideias delirantes 

em pacientes esquizofrênicos. A individualização do pecado começou na Europa, 

durante a Idade Média, sendo essa ideia também a base para a compulsão da 

autorreflexão e do remorso. Um marco da percepção cristã da culpa e do pecado foi 

a canonização da confissão pelo Concílio de Latrão (1215 d.C). Nos séculos 

seguintes, o conceito do mal e a responsabilidade dos homens passaram por várias 

transformações. O conceito básico do "Bem e do Mal" influenciou a maioria dos 

membros da sociedade. Esses pensamentos podem ser resumidos em quatro 

axiomas: 1) significado ontológico do mal; 2) o mal como parte da natureza humana; 

3) o ser humano responsável por maus atos contra si, contra outras pessoas, e 

contra Deus; 4) e o dever de responsabilizar-se mesmo para com os seus próprios 

pensamentos (Stompe et al., 2006).  

 

O conceito do bem e do mal introjetado nas crenças pessoais, ou seja, no 

universo de significados construídos pela pessoa, está bem explícito na fala do 

paciente H06 que, além das dificuldades dos sintomas em si, carrega a culpa da 

responsabilidade de “atos maus” que ele próprio sente que cometeu contra Deus. A 
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luta interna entre o bem e o mal faz parte das crenças religiosas que, em algum 

momento da vida do paciente, entrou na construção de seus valores. Nesse 

momento, se mescla com a doença e todo o conteúdo cultural da pessoa fica muito 

mais evidente. O conteúdo dos delírios é vivenciado conforme a representação que 

os pacientes possuem de Deus do Demônio, do bem e do mal, o que parece 

aumentar-lhes o sofrimento.  

 

Tudo que eu fiz na terra, Deus vai me jugar. As coisas ruins estão na minha cabeça 

está tudo na minha cabeça, as vozes falam que eu vou ser julgado. Eu ia na a igreja 

evangélica, lia a bíblia, a família me levava para ajudar o problema, o pastor orava 

na cabeça [...]. (H06, 35 anos) 

 

Deus não vai me perdoar, pequei contra Deus [...] eu não durmo [...] fiz coisa errada 

por isto estou doente [...]. Fiz coisa errada [...] adultério. Eu fiz muita coisa errada, 

pequei contra Deus. (H06, 35 anos)  

 

Além dos delírios e vozes que, para o paciente H05, representam o mal, ele 

pensa também na possibilidade de que seu problema possa ter sido causado pela 

“pressão” excessiva que sofria no trabalho, pois era policial e considerava que nunca 

se deu bem com qualquer tipo de pressão externa, cobranças das outras pessoas. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que ele identificava a “pressão” como uma causa 

para sua doença, ele também considerava que isso não era suficiente para fazê-lo 

adoecer. Assim, sua segunda hipótese era que alguém teria feito “feitiço” para ele. A 

pressão do trabalho não é vista como suficiente para provocar tamanha desordem 

interna. 

 
Eu aí num sei, né! Que hoje em dia tudo quanto é lugar a gente tá, recebe a pressão, 

né! Pressão, esses trem e eu num dou bem com isso [...]. Essa doença surgiu devido 

essa pressão [...]. Lá dentro do batalhão e lá dentro na polícia militar lá [...]. Mas eu 

acho, eu sempre me pergunto que foi isso! Foi isso que eu era um homem normal. A 

não ser que pode ser feitiço pra atrapalhar a minha vida né! [...] Que eu fui muito 

perseguido pela polícia, né! Igual eu falei pra senhora [...] Muito perseguido [...]. É, 

de gente lá dentro! (H06, 35 anos) 
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Os conceitos sobre o bem e o mal são categorias que entram na formulação 

cultural da doença e são partes integrantes dos delírios dos pacientes, além disso, 

eles sofrem ao se identificarem com o mal já como parte deles mesmos. Cada visão 

religiosa parece ter uma abordagem diferenciada para a necessidade de explicação 

do mal. As diferentes religiões são definidas também através de suas 

representações do mal. Profanação, culpa e pecado são apenas algumas das várias 

formas em que o mal pode ser vivido, simbolizado e julgado (Parkin, 1985; Taylor, 

1985).  

 

Os eventos percebidos como “o mal” não são considerados extraordinários ou 

inexplicáveis, eles são imediatamente associados à bruxaria (coisa do Diabo) ou ao 

antagonismo insolúvel entre Deus e o Diabo. Nesse sentido, o mal (diabo) se torna 

onipresente e banal, sendo considerado a fonte da maior parte dos eventos que 

perturbam a vida cotidiana, como doenças, desarmonia doméstica, desemprego, 

alcoolismo, divórcio e problemas financeiros (Birman, 1997; Mariz, 1997; Soares 

1993). 

 

As religiões afro-brasileiras, assim como o catolismo tradicional, concebem 

uma diversidade de origens para o mal. O diabo não é percebido como a única fonte 

do mal e não encarna o mal absoluto. Embora a visão de mundo pentecostal seja 

baseada em uma oposição rígida entre o bem e o mal, cada uma corresponde a 

níveis descontínuos e irreconciliáveis da realidade. O Candomblé e a Umbanda 

concebem o bem e o mal como realidades situacionais e relativas (Prandi, 2003). 

 

De acordo com Zaluar (1997), o crescimento da importância do Diabo está 

associado ao recente aumento da violência, do crime e da pobreza no Brasil. A 

autora sugere que as precárias condições de vida geram experiências extremas de 

medo e terror, que levam os pobres urbanos a perceber suas vidas apenas em 

termos absolutos. O neopentecostalismo é a religião que mais enfatiza a imagem do 

mal na figura do Demônio. 

 

Birman (1997) afirma que no neopentecostalismo existe uma concepção do 

mal como parte de um dualismo em que as forças diabólicas combatem, sem cessar, 

a força de Deus. Portanto, faz parte da constituição da pessoa, do mundo humano e 
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do mundo natural a luta entre os seres malignos em constante desafio à força 

benéfica de Deus.  

 

Birman (1997) e Mariz (1997) mostraram que a cura e renovação dos 

convertidos é fundamentalmente baseada na libertação das ações nocivas do Diabo. 

 

Nota-se que a guerra entre o bem e o mal também se expressa na luta entre 

as diferentes denominações religiosas na conquista de seus seguidores, a exemplo, 

das igrejas evangélicas e o ataque às religiões afro-brasileiras, que usam a figura do 

mal (demônio), como representação às outras religiões. A fala do paciente H06 

exemplifica o que se disse. 

 
Centro espirita é demoníaco! Minha família é Adventista. (H06) 

 

A doença mental é talvez o infortúnio que mais leva as pessoas a se tornarem 

adeptas às várias correntes religiosa e a buscarem explicações que sirvam de alívio 

e que justifiquem o sofrimento trazido pelas experiências, como a esquizofrenia. 

Além disso, dentre todas as doenças mentais, a esquizofrenia é a que mais 

possibilita ampla e significativas formas de interpretação, pela riqueza de sintomas e 

pela inexistência, etiologicamente, de uma explicação biológica plausível e 

convincente.  

 

Dentro dessa perspectiva, Montero (1985) afirma que o que importa para o 

pensamento mágico–religioso não é a compreensão da causa biológica; a doença 

se torna elemento significante somente quando associada a uma negatividade 

genérica, à noção de uma desordem que extrapola o corpo individual ao abranger as 

relações sociais e a própria organização do mundo sobrenatural. O mal que atinge o 

indivíduo, agredindo seu corpo ou desorganizando sua vontade, aparece sempre no 

pensamento religioso, diretamente associado à atuação de um agente exterior ao 

próprio individuo. A representação da doença implica numa relação agressor/ vítima, 

agressão que se constitui em ameaça à ordem social mais abrangente. 

 

 O efeito essencial da cura religiosa é alterar o significado da doença para os 

doentes, isso é também considerado uma forma de persuasão que muda a 
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concepção de mundo da pessoa. Assim sendo, há uma transformação do sofrimento 

e da experiência através da transformação da noção de si mesmo. Entretanto, o que 

é esperado como cura não inclui necessariamente a remoção dos sintomas, 

podendo referir-se ao significado que a pessoa atribui à sua doença ou a uma 

mudança de estilo de vida. Embora a cura religiosa não seja definida em termos de 

fé, um componente da fé desempenha um papel na maioria dos encontros 

terapêuticos (Csordas 1994b, 1988; Bourguignon, 1976). 

 

A doença mental é vista como um infortúnio, isto requer dos pacientes a 

busca por uma terapêutica que se revela dentro do contexto cultural vivenciado por 

eles. No item a seguir, iremos explorar como se dá o uso da medicação psicotrópica, 

sua relação com o trabalho e a busca terapêutica pelos pacientes.  

 

4.2.2 As consequências da doença: o uso de medicamentos psicotrópicos, a 

impossibilidade do trabalho e a busca terapêutica  
 

A questão do trabalho é vista como uma das piores consequências advindas 

da doença, esse é o momento em que os pacientes se dizem sentir discriminados, 

desvalorizados como pessoa e/ou incapazes de exercer um papel na sociedade. A 

questão da sobrevivência também se torna muito comprometida, pois eles ficam 

dependentes dos familiares. A maioria dos pacientes entrevistados era mantidos 

com a ajuda dos familiares, e poucos recebiam benefícios sociais de um salário 

mínimo.  

 

Para os pacientes, o uso constante da medicação impossibilita também o 

trabalho, pois informa aos outros, através da aparência e dos efeitos colaterais, que 

há algo errado. O uso da medicação delata a doença do paciente para o meio 

externo. Sempre, quando tentam inserir-se no mercado de trabalho, a primeira 

providência é interromper o uso dos medicamentos.  

 

O paciente H05 descreve de forma clara suas dificuldades com o emprego, 

após várias tentativas de exercer um cargo, desistiu por sentir-se incapaz de assumir 

atividades que exigiam atenção ou maior responsabilidade. Esconder que usa 
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medicamento controlado ou psiquiátrico para tentar conseguir emprego é uma 

atitude comum entre os pacientes. 

 
Aí quando pensa que não eu, eu, aí eles mandou embora, né! Aí depois de novo, 

decá que eu fiz mesmo tomando o remédio, aí eu fui lá na, na X (empresa) [...]. Fiz 

os exames lá, aí eles inclusive perguntou, cê toma remédio controlado. Falei, tomo 

não [...]. Eu contei mentira. Contei mentira pra trabalhar. Como é que eu ia fazer, 

num tem nem dinheiro [...]. Aí contratou, aí fui trabaiá a noite, aí eles marca a noite. 

No início, eles marcaram a noite. Isso, marcou a noite, e eu não posso perder sono. 

Aí tomava remédio só durante o dia, certo! Tomava remédio durante o dia e a noite 

eu não tomava pra trabaiá, certo! Ah, mas foi isso eu fico, num conseguia a dormir 

direito, aí comecei a piorar a cabeça [...]. Aí deixava as máquinas tudo pegar fogo, 

eles pegou, eles pegou e ia me mandar embora. Na hora de sair, minha mulher foi lá 

e conversou com o médico, oh doutor ele tá com problema. O médico pegou e me 

encaminhou pro psiquiatra. (H05, 45 anos) 

 

Quase todos os pacientes já tentaram interromper o uso dos medicamentos 

em algum momento do tratamento. Alguns relatam que querem interrompê-lo, pois 

não sentem melhora com relação “às vozes” que continuam, mesmo com o uso de 

antipsicóticos. Parte dos pacientes entrevistados, embora controlados com o uso 

contínuo da medicação, continuavam apresentado sintomas residuais, 

principalmente delírios persecutórios e sensoriais. A maioria dos entrevistados já 

tentou tratamentos espirituais, em centros espíritas, igrejas evangélicas, 

principalmente nos primeiros anos da doença. Entretanto, alguns conseguem 

perceber a piora do quadro quando, interrompem a medicação.  

 
Eu já tentei parar (os remédios) mas eu adoeci de novo. , eu recaí, eu recaí. Mesmo 

tomando remédio, tinha vez, muitas vez dependia da pressão (psicológica) [...]. Eu 

recaia. Aí a muié aumentava a dose pra mim [...]. Ela já tá esperta já. É, ela tá ciente. 

(H05, 45 anos) 

 
- E a medicação.Você toma sozinha? 

- Tomo. Todos os dias. Já tentei (parar a medicação). Mas não pode [...] eu fico ruim. 

- Você consegue perceber quando você está piorando?  

Percebo [...] eu não durmo, eu não sinto vontade de levantar, eu sinto moleza no 

corpo. Eu ouço vozes, vultos [...]. (M07, 60 anos) 
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O uso da medicação é sempre questionada pelo paciente. Tomar medicação 

significa ter que assumir que é portador de uma doença, além do mais, uma doença 

misteriosa, diferente das outras, que não cura e que as sensações alteradas do 

corpo e da mente continuam, apesar do uso de medicamentos. Mesmo quando os 

pacientes assumem ser possuidores de uma doença mental, sempre tentam parar a 

medicação.  

 

Algumas situações levam a esse tipo de pensamento; primeiro, porque os 

sintomas continuam manifestar-se mesmo com a medicação e eles não entendem o 

porquê, quando a lógica seria “melhorar”. No segundo, como não há melhora, não 

faz sentido também continuar a medicação. Para que o paciente use continuamente 

os medicamentos, é necessário que eles percebam e sintam que sem a medicação 

o quadro se agrava. Vale lembrar que estamos tratando de pacientes crônicos, a 

maioria não apresenta remissão dos principais sintomas. Também é importante 

considerar que a adesão ao tratamento está diretamente ligada ao reconhecimento 

de que se é doente em primeira instância e que se trata de uma doença incurável. 

Além disso, eles permanecem com sintomas e adquirem os efeitos colaterais da 

medicação que, às vezes, se parecem com os próprios sintomas.  

 

O remédio deixa a gente diferente, cansado, a cabeça cansada, esgotada a mente, o 

remédio que faz isto. (H06) 

 

Eu tenho problema de insônia os remédios não têm reação! O remédio deixa a gente 

diferente, cansado, o corpo ruim, cansado da cabeça, esgotado a mente. 

Antigamente eu jogava os remédios fora, eu não tomava [...]. Hoje eu tomo. Hoje eu 

tomo porque sou doente. Eu não estava sarando por isto não tomava os remédios 

(H06, 35 anos) 

 

A cabeça fica ruim não tem pensamento, a mente fica vazia, não consegue guardar 

as coisas dentro da cabeça […]. (H06, 35 anos) 

 

Um outro fato é importante salientar. Há conflitos com o uso do medicamento, 

também devido ao sentimento de discriminação. A medicação altera a aparência e 

expõe ainda mais a condição de “diferente”. Usar medicação psiquiátrica traz 

sentimentos de rejeição e vergonha, pois os pacientes sentem que geralmente são 
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tratados com certa indiferença e menosprezo. Eles tentam interromper o uso da 

medicação, para assim aparentar ser uma pessoa normal. O uso de medicamentos 

psiquiátricos tem um significado importante, é um rótulo, que também traz 

sofrimento, mais pelo seu significado simbólico do que pelo desconforto físico. Esse 

é o motivo mais apontado para iniciar a interrupção do tratamento psiquiátrico. Não é 

pelo desconforto que os pacientes interrompem o uso, mas pela denúncia que o 

medicamento faz da doença, ao impor o marco da diferença entre loucos e normais.  

 

Tem uns 30 anos que eu faço tratamento [...]. Então tá tudo parado sabe! Tá tudo 

retardando, os medicamentos [...] faz a gente ficar retardada! Assim perdendo a 

memória, fico com dificuldade de lembrar o nome das pessoas [...]. Porque eu deixei 

de trabalhar por isso, eu deixei de lembrar o nome das pessoas. (M07, 60 anos) 

 

Alguns pacientes procuravam ajuda terapêutica em diversas religiões, sendo 

as mais citadas o espiritismo e as igrejas evangélicas. Porém, dependendo da 

religião familiar, o tratamento em centros de Espiritismos e Candomblé era 

inviabilizado devido à crença de que essas religiões pertenciam ao Demônio. Isso é 

visto, principalmente em famílias que vêm de igrejas evangélicas, em que a figura do 

mal ou o demônio é constantemente atribuída e associada às regiões afro-

brasileiras. 

 

Esse fenômeno é exposto por Sanchis (1994) que explica que o 

neopentecostalismo desenvolveu um discurso "policêntrico sobre o mal", no sentido 

de que toda uma série de seres espirituais se identifica exclusivamente com o diabo, 

particularmente aqueles originários das entidades de religiões afro-brasileiras. 

 
Eu uma vez encontrei assim, eu comecei a tratar no espírita [...]. Mas eu tava ficando 

era, pior, eu comecei ter crise. É, eu falei, ah eu num venho aqui mais não [...] eu 

comecei no primeiro dia […] mas diz que é assim mesmo, arruína pra depois 

melhorar, né! E eu ah, eu nada! Me falou que eu ia até receber espírito lá [...]. Me 

sentindo outra, me senti entrar dentro de mim alguma coisa. Pois é aí piorando 

nesse sentido, cê tava parecendo que tinha alguém querendo, um espírito 

incorporar, né! Eles falam é assim [...]. (M05) 
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Eu sou católica, mas não frequento não [...]. Que eu fui uma época aí. Lá na Rosa 

Mística (Igreja católica). [...] É [...]. Eu vi ela (Nossa Senhora) rindo pra mim! [...] aqui 

eu num piso os pés mais não [...] rsrsrsrs [...]. Mas é bobagem que eu sei que é fase 

que eu tava passando [...]. (M05) 

 

 Para Marcel Mauss (apud Montero 1990) a vida social é um mundo de 

relações simbólicas. Os sistemas simbólicos são sempre uma construção coletiva. 

As condutas individuais não são simbólicas em si mesmas; elas ganham sentido em 

relação a uma cultura, assim todo sistema simbólico exprime aspectos da realidade 

física e social de um grupo humano. Mauss afirma ainda que os fenômenos mágico-

religiosos não podem ser simplesmente apreendidos a partir da forma que adquirem 

nas consciências individuais. É preciso descobrir qual a parte do social que se 

manifesta no pensamento individual. Entender a realidade social é entender cada 

fenômeno como fato de significação. Todo fenômeno social encerra representações 

coletivas.  

 

 Conforme Lévi-Strauss (1976), a eficácia da magia na cura de distúrbios 

psicossomáticos se funda na sua capacidade de atribuir significados às desordens 

fisiológicas.  

 

 A medicina somente leva em conta os sinais físicos e os interpreta como 

sintomas de alguma disfunção orgânica. A interpretação mágico–religiosa, muito 

mais abrangente do que a médica, integra não só os sintomas fisiológicos, mas 

também os problemas domésticos amorosos e financeiros do doente (Montero, 

1990). A doença faz parte de um conjunto maior de problemas que têm a ver com a 

desorganização pessoal, familiar e social do sujeito. Ao atribuir um sentido mítico às 

tensões cotidianas a que o indivíduo vive submetido, a ação mágica deixa de ser 

uma invenção puramente técnica sobre um corpo fragmentado em partes, que é a 

maneira como a medicina concebe o paciente. A linguagem do mito evocado no 

ritual mágico é muito mais eficiente do que a linguagem científica. O distúrbio, 

tornando-se acessível à linguagem dos símbolos míticos, se constitui, para o 

individuo, num instrumento de compreensão de seus conflitos e da forma como 

esses conflitos se relacionam com a ordenação do mundo social. Representações 

coletivas são categorias do entendimento produzidas coletivamente. Através delas, 
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os membros de uma sociedade se comunicam, compreendem e controlam a 

realidade (Montero, 1990).  

 

O caráter simbólico da doença está presente em toda a narrativa dos 

pacientes, caracterizando e expressando uma forte noção mítica na vivência do 

processo de adoecimento. Os pacientes tentam negar essa maneira diferente de 

“estar no mundo”, esse estado considerado “louco”, e o medicamente psiquiátrico 

também reforça e atesta essa condição. Na loucura, estão excluídos de quase todos 

os setores sociais, a começar pelas relações familiares. 

 

4.2.3 Os desafios da convivência: a visão dos pacientes  
 

O relacionamento familiar é difícil, permeado de agressividade e violência de 

ambos os lados, tanto dos familiares para com os pacientes como dos pacientes 

para com os familiares. Os pacientes geralmente residem em cômodos separados, 

construídos no mesmo lote da casa dos familiares. Somente duas pacientes 

entrevistadas não residiam com familiares. M08 foi professora de escola pública e 

tinha marido e filhos. Após os surtos psicóticos recorrentes, perdeu o emprego, o 

vínculo com os filhos e com o marido. As irmãs tentaram assumi-la por um período, 

contudo, devido à tumultuada convivência familiar, a paciente foi morar nas ruas da 

cidade como andarilha. Ela ainda vive nas ruas, de favores de instituições religiosas 

e de caridade.  

 

A paciente M07 reside em um quarto de uma pensão domiciliar, uma espécie 

de pequeno hotel para viajantes, que é paga pelos irmãos. Ambas pacientes M08 e 

M07 possuem delírios envolvendo os homens da família, elas acreditam que estão 

sendo atacadas sexualmente pelos maridos e filhos das irmãs. O relacionamento 

social extrafamiliar apresenta-se muito limitado, quase todos os pacientes relatam ter 

perdido os vínculos com amigos. Eles sentem também uma grande ansiedade dos 

familiares para controlar-lhes o comportamento, o que dificulta ainda mais as 

relações domésticas. 
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Aí teve um dia que eu fui conversar com ela (a irmã), ela veio na maior agressividade 

e sentou o tapa no meu rosto, né! Aí eu peguei tava com a garrafa de água, Ne! [...] 

revidei, sentei a garrafa nela, e a garrafa espatifou e quebrou. Aí ela falou que eu 

queria matar ela, e chamou o pessoal da saúde mental, né, pra me colocar no 

hospital, aí me internou, foi em 2006. Me internou no Hospital X, já duas vezes, né! 

(M08, 42 anos) 

 

Meu pai tentou me bater, meu irmão me bateu. 

- Acontece muita briga? 

Acontecia, agora não acontece mais.  

É tipo assim cê acabou de sair do banho e eles falam que você está fedendo. Você 

não tem uma forma de amigo mais. Você perde os amigos. Perdi todo mundo [...]. 

(H02, 25 anos) 

 

A questão de manter-se controlado é extremamente importante no contexto 

de vida dos pacientes. Muitos se dizem impossibilitados de controlar-se no momento 

da agressividade e, tentar controlar-se, muitas vezes tem o efeito inverso. Também o 

afeto, que porventura recebem da família, é sentido como uma “barganha” para o 

controle. Para o paciente H02, as ocasiões em que é “bem tratado” pela família são 

vistos como uma barganha para ser controlado. 

 
Meus pais fazem as mesmas coisas que os meus irmãos fazem [...]. Não me tratam 

bem. Só tem um que me trata bem e mesmo assim pra me controlar [...]. Ele quer me 

manter em controle. (H02, 25 anos) 

 

Ele me controla quando eu saio fora de controle.  

- Você percebe quando você tá saindo do controle? 

Percebo. Eu quero me controlar, mas é difícil [...]. É difícil porque [...] em mim faz 

com que eu fique mais agressivo. (H02, 25 anos). 

 
Eles gostam (os irmãos), mas só que têm medo [...]..Eles têm medo. Quando eu 

começo a orar, eles fica: para com isso, para com isso [...]. Pera aí que eu vou lá no 

posto policial [...]. Aí eu paro. (H01, 30 anos) 
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O sentimento de desvalorização social é intenso. Os pacientes se sentem 

ridicularizados no contato social, como no caso da paciente M08, ela não se percebe 

doente e ser chamada de doente mental é uma grande ofensa. Afirma sentir-se 

diariamente humilhada no contato social. Os familiares a vêem como uma pessoa 

violenta e de relacionamento difícil e nenhuma das duas irmãs permitiram que a 

paciente continuasse residindo em suas casas.  

 

A doença mental aparece relacionada com o mesmo sentimento causado 

pela discriminação racial. Para a paciente M08, ter cor escura, cabelo crespo e ser 

pobre já é fato consumado de discriminação, mas, como ela não se reconhece 

portadora de uma doença mental, então a sensação que ela tem, ao ser 

discriminada na rua pela doença, é interpretada como sendo devido a sua raça e à 

pobreza.  

 
Fala que você é doente mental. A vez deve ser porque minha cor é escura, né.Tem o 

cabelo crespo [...]. E num tenho roupas boas[...]num tem casa, num tem as coisas, 

né! Então eles vão e né e humilha, né! [...]. Quando eu saio, eu fico quieta, eu num 

faço nada, né! Que eu sou calada, né! Num sou, num sou violenta, eu fico calma, 

mas [...] teve uma vez que minha irmã, me xingou e ela veio ni mim me agrediu! 

(M08, 42 anos) 
 

Ser chamado de “doido” é uma ofensa para a maioria dos pacientes. Receber 

esse rótulo significa ser desqualificado e totalmente menosprezado. O estigma em 

torno da doença é relatado por praticamente todos os pacientes. Também, ser 

“doido”, está intimamente relacionado com “tomar remédio”, e isso é uma grande 

barreira para a adesão ao tratamento, como foi mostrado anteriormente. O 

sentimento de menosprezo é sentido também porque se tem um “comportamento 

descontrolado”. O descontrole faz parte da loucura e, para o paciente H05, é 

insuportável ouvir piadas das pessoas nas ruas ao associar a loucura a perigo 

social. “Quebrar coisas”, e ser descontrolado é parte do sentido atribuído a ser 

“doido”.  
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Eles num gosta nem de esperar pra mim, eu me sinto acho que menosprezado [...]. 

É, tudo que eu falo eles num dá valor. (H05, 45 anos) 

 

As pessoas na rua me xingavam [...] que eu sou doido! (H06, 35 anos) 

 

Ah, de vez em quando eu já vi tratar diferente, né! Eu já vi, joga até piadinha, doido, 

vai quebrar esses trem tudo! [...] Joga piada [...]. É! É piada que eu falo é isso, é 

doido, é doido que toma remédio.  

[...] 

Eu não, doido não. Eu tenho o problema né, eu tenho essa doença que eu rezo pra 

ela miorar [...]. Eu tenho esse problema, essa deficiência que eu tenho [...]. Certo, é o 

que me impossibilita de trabalhar [...]. É igual eu falei pra senhora que eu num subo 

ni altura, num, num gosto de dirigir [...]. Eu sinto, eu sinto é medo mesmo (H05) 
 

Os relatos dos pacientes sobre a experiência da internação hospitalar são 

traumáticos para quase todos. Eles relatam ter presenciado maus-tratos dentro de 

hospital e também de tê-los sofrido com muita regularidade.  

 
Dentro do hospital tinha briga, tinha maltrato, tinha de tudo [...]. Mas eu via e quando 

eu via eu pensava que podia acontecer comigo, então [...]. Se uma pessoa caia, ia 

sendo chutado por um enfermeiro, por exemplo, não tava querendo chegar, batia 

esse tipo de coisa eu vi lá dentro. (H02) 

 

Cheguei lá, eles me deu lá foi me prendeu dentro de uma sala, né! Com grade [...]. 

Lembro até disso! Me colocaram no chão, que eu tava variado, doido. E tirava a 

roupa [...]. Isso assim, o médico chegava e eu ficava com medo do médico, com 

roupa branca. Isso aí é o que passa por minha cabeça até hoje. (H05, 45 anos) 

 
No hospital era ruim, muitas vezes fui agredido por pacientes. Muitas vezes um 

paciente maluco dava tapa na minha cara no Y (hospital). Os enfermeiros eram ruins 

também, agrediam quando eu queria ir embora. (H06, 35 anos)  

 

Eles machucavam a gente no hospital, davam pesadas nas costas da gente eles 

faziam isto porque eles eram ruim. (H06, 35 anos) 
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A fala da paciente M07 demonstra que há uma diferenciação entre a 

categoria de “doido” entre os próprios doentes: aqueles que são mais loucos e os 

“quase normais”, havendo uma espécie de graduação da loucura. Eles negam o 

tempo todo a doença. Os pacientes que precisam de internação hospitalar são mais 

loucos que aqueles que não internam. Assim como a medicação, a internação 

hospitalar é vista também como uma confirmação do estado de loucura. Entre eles, 

também há um certo medo e preocupação de não se misturarem com os mais 

loucos, os insanos, fato que dentro de uma instituição se torna muito mais difícil, pois 

lá todos recebem o nome de loucos. Essa percepção de que há uma graduação da 

loucura se expressa, principalmente através da violência e do descontrole. Também 

resgata a possibilidade de ver no outro o quanto de loucura cada um tem em si.  

 
Eu internada uma vez aqui no Hospital, eu fiquei 15 dias. 

- E o que você achou desse tratamento? 

- Horrível, horrível, horrível, Nossa Senhora! Tão horrível. 

- O quê que acontecia lá? 

Ah, num sei a gente tinha muito mal tratado, pra misturar a gente que era assim 

normal, ou quase que normal com as pessoas loucas, mesmo assim de tá até 

algemadas. Então não gostei, detestei, num quero mais nem. (M07, 60 anos) 
 

Para a maioria dos pacientes, ser tratada como pessoa “normal” tem grande 

importância, pois, muitas vezes, significa receber atenção e respeito ou ser aceita 

como realmente é, mesmo com a doença. Alguns pacientes não tinham experiências 

de internação em hospital psiquiátrico, mas todos tinham medo de ser mantidos em 

hospitais, porque ouviam sempre referências negativas de outros pacientes sobre as 

internações.  

 

Os pacientes sofrem também, porque suas experiências estão relacionadas 

ao fato de que eles não conseguem se inserir socialmente. Eles não vêem a si 

mesmos como “loucos”; gostariam de ter uma maior inserção social, mas não 

conseguem e se sentem incomodados e incompreendidos, principalmente por 

aqueles mais próximos, os familiares.  
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Os pacientes e seus familiares mobilizam diferentes aspectos da cultura para 

elaborar suas experiências. Nesse sentido, exploraremos como esses aspectos 

influenciam a vida dos indivíduos entrevistados, sob o ponto de vista dos familiares. 

 

4.4 As famílias no contexto da esquizofrenia: concepções e práticas  
  

O item abaixo descreve o cotidiano dos familiares ao lidarem com os desafios 

que envolvem o cuidado dos pacientes, as crenças e explicações a respeito da 

manifestação da doença e como constroem o significado da esquizofrenia no dia a 

dia das relações com os pacientes.  

 

4.4.1 O cotidiano das famílias: crenças e o manejo da doença 

 

As expectativas das famílias de pacientes com esquizofrenia e sua escolha do 

tipo de tratamento são determinadas principalmente pelas crenças que as famílias 

possuem a respeito da etiologia da doença (Angermeyer e Matschinger, 1994). Por 

outro lado, as opiniões e atitudes que os indivíduos, principalmente os cuidadores, 

possuem sobre as doenças mentais são fatores cruciais que influenciam o 

comportamento desses indivíduos para com os doentes mentais.  

 

Estudos conduzidos por Angermeyer e Matschinger (2005) indicaram que os 

esquizofrênicos na Alemanha enfrentam mais rejeição do que há uma década. Os 

autores acharam que as mudanças em torno de atribuições biológicas de 

causalidade da esquizofrenia não estão associadas a atitudes mais positivas para 

com os pacientes. 

 

Estudos em culturas ocidentais sobre crenças populares de causas de 

doenças mentais mostraram que os fatores biológicos (doenças do cérebro e 

influências hereditárias) e ambientais (trauma e estresse) foram mais frequentes 

(Angermeyer e Matschinger, 2005; Gaebel et al., 2002; Stuart e Arbodela-Florez, 

2001), enquanto que na África, as crenças sobre causa sobrenatural são 

amplamente mais prevalentes (Gureje et al., 2005; Shibre et al., 2001).  
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Adewuya e Makanjuola (2008) avaliaram crenças populares sobre as causas 

da doença mental e analisaram os fatores correlacionados com tais crenças, no 

sudoeste da Nigéria, em um estudo longitudinal. Os resultados indicaram que 

crenças em fatores sobrenaturais e uso indevido de substâncias psicoativas foram 

as crenças mais prevalentes. Moradores urbanos, maior nível educacional e 

familiaridade com a doença mental, estavam correlacionados à crença na 

causalidade biológica e psicossocial, enquanto que maior idade, habitação rural e 

falta de familiaridade com a doença mental estavam correlacionadas com uma 

crença na causalidade sobrenatural. Os autores observaram que o fator 

escolaridade não teve efeito sobre a crença na causalidade sobrenatural. 

 

Srinivasan e Thara, 2001 conduziram estudo na Índia com o objetivo de 

identificar as causas que os familiares atribuem à doença de pacientes com 

esquizofrenia. Causa sobrenatural foi nomeada por apenas 12% das famílias e 

causa sobrenatural como a única responsável pela doença, somente 5% das 

famílias. O estresse psicossocial foi a causa mais citada, seguido por defeito de 

personalidade e hereditariedade. Um pequeno número de famílias (14%) não 

nomearam qualquer causa para a doença e 39% citaram mais de uma causa. 

Famílias que vivem com pacientes que sofrem de esquizofrenia crônica em 

tratamento, na Índia, em locais urbanos, raramente atribuem a ideia de causalidade 

sobrenatural à doença.  

 

Outros autores, Paine et al. (2006), analisaram os modelos explicativos 

usados por pacientes e seus cuidadores para entender a esquizofrenia e 

identificaram as barreiras e facilitadores associados com a adesão à medicação de 

antipsicóticos a partir da perspectiva do paciente. Os autores encontraram 

divergências entre os pacientes e seus cuidadores em relação aos modelos 

explicativos para a esquizofrenia. Também observaram que os cuidadores possuem 

uma compreensão limitada em relação às barreiras e facilitadores que influenciam 

as decisões individuais do doente quanto à adesão à medicação. Os resultados 

mostram que há necessidade de elaborar ferramentas adequadas para melhorar a 

compreensão dos cuidadores com relação à perspectiva dos pacientes quanto ao 

tratamento e ao uso de antipsicóticos. 
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O estudo das causas ou modelos explicativos da doença tem como foco 

avaliar o sistema de crenças e as concepções dos familiares sobre a etiologia, curso 

e tratamento da doença. 

 

As explicações mais comuns formuladas pelas famílias sobre a causa da 

doença dos pacientes são: o resguardo quebrado, os espíritos, o encosto, os 

feitiços. A esquizofrenia é também entendida como sendo uma “doença de família” e 

“doença dos nervos”. No caso das pacientes mulheres, o motivo de terem adoecido 

é sempre relacionado ao “resguardo quebrado”, isto é, a doença se manifestou 

porque as mulheres não respeitaram o período do pós-parto, cujas regras, ao serem 

quebradas, causam a doença. Além disso, a doença é explicada pelas vivências 

difíceis na vida conjugal, que culminaram em um sofrimento emocional intenso, 

levando ao aparecimento dos primeiros sintomas. A doença é vista pelos familiares 

também como um problema dos nervos que “passa dos limites”, deixando-os 

descontrolados; os remédios usados são para o controle dos nervos.  

 

E na hora que eu vou dormir eu pego e dou ela remédio. De manhã ela toma o 

remédio de pressão e a noite ela toma três comprimido que é de cabeça. 

- O que você acha que é o problema da sua mãe? 

Ué, eu não sei não. Geralmente assim a gente acha assim que é sofrimento, né? 

Que meu pai bebia muito e tudo, é resguardo quebrado, né? Inclusive até ela mesmo 

já falou isso. Ela já falou que acha que ela tem é resguardo quebrado. (F01, 29 anos, 

filha) 

 

Todo mundo já sabe [...] que é minha irmã e que ela tem problema.  

- O que você acha que é o problema dela? 

 É o resguardo que foi quebrado[...]. (F21, irmã) 

 

Ninguém sabe. Ele falou que o nervoso dela passou. Quando ela tá nervosa, ela 

gagueja, ela não conversa. Tem dia que eu chego lá, a voz dela não sai. Ela faz 

assim com a boca e a voz não sai. Eu acho que é isso o nervo dela é tanto que 

passou, que o remédio é só pra controlar mesmo. É só pra controlar mesmo o 

remédio, mais sarar não sara não. (F02, 77 anos, mãe) 
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Nenhuma das famílias tinha qualquer esperança de ver seus familiares 

doentes com a saúde mental restaurada. Com o passar dos anos, o sentimento de 

esperança era substituído pelo de resignação. 

 

A seguir, analisaremos cada uma dessas concepções apresentadas, pois são 

relevantes aspectos que compõem a compreensão da experiência da doença 

vivenciada pelos familiares. Essas formulações culturais são a base para as ações, 

práticas e decisões tomadas pelos parentes no manejo da doença. 

 

1.4.1.1 Esquizofrenia: um problema espiritual 

 

A explicação mais recorrente para o aparecimento da doença são as causas 

de origem espiritual. Neste item, discutiremos as principais crenças e as práticas 

usadas pelos familiares. 

 
Os familiares acreditam que há um “problema espiritual” permeando o 

desenvolvimento da esquizofrenia. Todos os entrevistados relataram que, em algum 

momento da doença de seus pacientes, tentaram tipos diferentes de terapêutica 

espiritual. Os sintomas são sempre entendidos como se os pacientes estivessem 

sob influência de espíritos, pois eles conversam sozinhos, usando diferentes tons de 

vozes, e isso é percebido como um espírito externo que lhes controla o 

comportamento.  

 
Agora ele é assim, sabe? As vezes eu penso que é espírito porque de vez em 

quando, quando ele tá atacado ele conversa muito diferente. (F07) 

 
Aí resolveu levar ela num centro espírita [...] começou a falar um tanto de espírito. 

Oh, quando ela teve o problema com 21 anos, foi de 21 pra 22. (F11, mãe) 

 
Lá arranjou esposa, né! Casou com uma moça muito novinha, aí depois do 

casamento ele começou a ter essas alucinações, sabe! A ficar doido, doido e 

sair[...]a a gente não conseguir encontrar com ele.Saia pra estrada assim andando, 

andando, andando [...]. A idade dele certinha eu não me lembro não. Tinha uns 30 e 

poucos anos, por aí! E aí ele sumia, a gente ficava doida procurando ele na cidade 
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inteira. E aí, E começou a adoecer e no [...]. ele ficava doidinho, doidinho, doidinho, 

todo mundo achava que tinha um espírito ruim nele. (F12, irmã) 

O problema da minha irmã não ser normal é física porque ela atinge o físico da 

pessoa, mas ela é mais uma doença de alma e de espírito. Eu me formei em química 

por causa do problema da X, para eu entender a loucura dela porque eu queria que a 

X fosse normal. Eu queria que a X correspondesse às expectativas padrão. Eu 

queria que ela correspondesse às expectativas do nosso dia a dia. Ela entrou na 

escola e o comportamento dela não era de escola como as crianças da idade dela. 

Ela era muito inquieta, repetia muito de ano. Repetiu o primeiro ano três vezes, 

repetiu o segundo duas vezes, repetiu o terceiro ano três vezes. (F05, 52 anos, 

irmã). 

 

Os familiares se referem ao “encosto”, como uma das explicações para a 

doença. Para eles, é um tipo de espírito que fica perto do paciente, encostado, por 

isso recebe este nome, e que ataca a mente dos pacientes tendo forte influência em 

seus comportamentos bizarros. A categoria do encosto é diferente dos espíritos, 

embora ambos sejam do mundo espiritual. As alucinações dos pacientes são vistas 

como sintomas para o “encosto”, pois eles “conversam na mente” e brigam com 

pessoas que ninguém pode ver.  

 
Eu acho que eles misturou as duas coisas porque, mas eu penso que é mais 

espiritual [...]. Porque tem hora que ela tá boa, aí dana um converseiro sozinha, e 

fala que tem gente que vai bater nela. Aí, aí [...] tá me batendo! E grita, e corre e fala 

que tá batendo e chora [...]. Ela sente mesmo dor dos outros batendo nela. Nem 

sente fia [...]. Mesmo tomando medicamento. Fica durmindo, muda o sono, muda os 

remédios [...]. Ehh mãe! Num sei quem tá me batendo. (F11, mãe) 
 

As vozes que os pacientes ouvem são interpretadas pelos familiares como 

vozes espirituais. Eles distinguem dois tipos de vozes: as positivas e as negativas, 

as positivas são a voz de Deus ou de parentes que morreram, de pessoas queridas, 

consideradas do bem e as negativas são de espíritos ruins e contrários que tentam 

importunar a vida dos pacientes. No caso de F11, ela acredita que a filha fala com a 

avó materna falecida e isso é entendido como uma situação positiva, pois é um 

espírito do bem, mas ao mesmo tempo, ela acredita que há também os espíritos 

ruins de pessoas que já morreram e que, constantemente, a assustam.  
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Os familiares percebem e acreditam que os pacientes não “inventam” que 

estão ouvindo “ vozes”, há um crédito em favor do paciente, isso por si só já cria 

uma relação de certo “respeito” e “empatia” por ele, que, nesse caso, não está 

desacreditado em sua loucura. Aqui se vê a possibilidade do significado das vozes 

ser compartilhado em conjunto, tanto pelos pacientes quanto pelos familiares, 

favorecendo uma posição de maior tolerância e aceitação da situação do paciente. A 

distinção de vozes positivas e negativas é uma característica importante, permite 

que haja uma mútua possibilidade de diálogo, pois tanto os familiares quanto os 

pacientes acreditam que a doença é alvo de espíritos, retirando do paciente parte da 

carga da culpa.  

 

No momento em que a família pensa na existência de algo positivo que se 

manifesta nas “vozes”, essa percepção abre espaço para uma construção mais 

positiva na relação com o paciente e disso nasce a possibilidade de alguma 

intervenção em favor dele. Ouvir “vozes” está inserido no contexto cultural 

apresentado e não é visto como uma situação totalmente ruim e “doentia”. Isso pode 

significar um benefício a ser explorado, um ponto de equilíbrio na relação de 

familiares e pacientes.  

 
Não. Não é invenção [...]. É uma voz porque a voz é negativa. Tem a voz negativa e 

tem a voz positiva. Positiva é a voz de Deus. E a negativa é a voz contrária de algum 

espírito que não é de Deus, né? (F08, mãe) 

  
Ela tava boazinha, e depois foi tendo aquele medo, aquele medo e num dormia nem 

[...] dava uma hora dessa, como meia noite, três horas da manhã [...]. Nada, nada, 

nada. [...].. Só conversando e com medo atrás da gente e com medo [...] e ela falava 

de que ela tava com medo! É de gente, é de escuro, é de tudo quanto é trem. Agora 

que de poucos tempo que ela mudou o medo de gente [...] de defunto [...] de gente 

viva [...]. 

- E ela fala que ela vê defunto? 

Ah, ela vê demais [...]. Minha mãe mesmo que morreu a pouco tempo, ela gostava 

era demais, via e sentia aquela coisa[...]. Eu falei com vó! Ela ficava numa alegria 

doida. Que via mãe [...]. De minha mãe ela não tem medo não [...]. E ela fala as 

coisas muito com ela [...]. Fala, conversa com ela [...]. Depois ela (paciente) me 

conta [...]. Sei que agora ela num tem medo não [...]. Conversa muito com mãe [...]. 

(F11, mãe) 
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A crença nos espíritos e seus diversos desdobramento (encostos e feitiços) é 

a categoria explicativa mais recorrente e tem grande influência na elaboração e 

compreensão da esquizofrenia. As práticas em torno do manejo da doença e a 

busca por ajuda terapêutica sofrem uma grande influência nessas categorias 

explicativas, como mostramos a seguir. 

 

4.4.1.2 A terapêutica religiosa: tratando dos encostos, espíritos e feitiços  

 

As famílias tentam vários tipos de ajuda espiritual, independentemente da 

religião a que estão vinculadas. Os católicos procuram igrejas evangélicas, às vezes 

se convertem com a esperança de obter uma cura, além de longos períodos 

buscando centros espíritas e os curadores espirituais. 

 
As vezes, é espiritual o problema dela, né! Ah, a gente tá na situação, que a gente 

fica tentando de tudo, né!A gente quer resolver o problema da pessoa, né! 
 

Então chegou um período que essa irmã minha, a que casou, deixou de ser católica 

e passou a ser crente! Aí, essa minha irmã, começou a levar ela (paciente) pra 

igreja. Certo! E ela começou a ir e tal, lá os pastor, lá ela sentia, né! Sei lá! As 

tremura dela lá e caia, aquela coisa toda e eles vinha, punha a mão e orava e falava 

que era o capeta que era exu, não sei o quê e tal! E aí o que aconteceu quando ela 

foi da igreja de crente. De tanto o pessoal, as sessões que ela fez lá e eles falando 

nos capeta, sete caveiras, de não sei o quê e foi falando o nome dos bicho pra lá, 

que eles dão os nome pra eles, pra essa raça aí, demoníaca! quando começou ir, aí 

os crente começaram a falar lá, os irmãos, o pastor que ela tava com um tal de Exu, 

que ela tava com um encosto de não sei lá o quê, né! E aí, e assim, de repente […]. 

Ela ficou um período sem alimentação, tava fraca e ali aquele converseiro no pé do 

ouvido, aquele cansaço, né! E aquele culto deles não termina nunca […]. A pessoa 

cai mesmo! Tá fraco, tá com sede, tá com fome, aí eles começaram a inventar. Aí lá 

ela aprendeu o nome do capeta que eu nem sei, tanto nome que só Deus sabe. Era 

igreja do Reino de Deus, certo [...]. (irmão, F13) 
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Crente é igual cigano, né! Vai de igreja em igreja enquanto tão vivendo nessa terra 

[...]. Tão mudando de igreja. Enquanto eles num cismar que é pastor e num montar 

uma igreja eles num para, né! Então a vida de crente é assim. Então aí o quê que 

aconteceu, aí ela saiu de uma igreja foi pra outra, a pessoa não aceitava ela numa 

igreja. Ela ia quando ela num tava legal, o pessoal, Oh, essa menina num é, ela não 

é normal! […]. Ela não era igual a gente, mas uma pessoa muito inteligente, sabe! 

[...]. (irmão, F13) 

 

Para a família F24, a paciente adoeceu depois que sonhou que o pai a 

matava. Após o aparecimento dos primeiros sintomas, foi levada a uma “curandeira” 

para diagnosticar seu comportamento alterado. A primeira providência da família foi 

saber se era “feitiço” que a estava atacando. A curandeira disse à família que 

poderia ser a garganta que inflamou muito e atacou o cérebro, porém a família se viu 

muito aliviada de não ser um caso de feitiço. 

 
Oh, minha fia mais eu já sofri [...]. Cê sabe como foi que ela adoeceu?Ela sonhou 

com o pai dela matando ela [...]. Foi no sonho. Sonhou [...]. Foi num dia quarta-feira 

meia noite. Esse dia menina, ela dava cada grito fino, e caia lá durinha feito um pau. 

Eu falei, pronto. É. Aí mais isso é as crises que dá nela. E aí eu fui e levei ela ni dona 

x, [...]. Curadeira. Chegou lá, Ela ficou quietinha, ela num deu um grito, ficou 

pasmada assim oiano (olhando) pra frente assim, eu falei, pronto é agora, que eu 

mais ela sozinha, né! Eu fui descalço e ela foi me buscar com tão zonza que eu 

fiquei, fia, não existe sandáia nem pra mim, nem pra ela, foi as duas com o pezão no 

chão. Ah, e essa dona XX foi e fez a consulta é na mão da pessoa assim [...]. Mas 

num fuma. Ela lê a mão [...]. Ela num fuma cachimbo nem bate tambor, tem isso 

não.Esses trem de vela, nem nada não [...]. Oia a mão, né, e com o baralho [...] com 

o baralho [...]. Aí ela falou assim, ói, eu falei, oh, Dona L., ela dá cada grito feio, o 

que será isso!É, é quê que é, é feitiço? Que eu num acredito nessas coisas não, que 

pra mim não tem [...]. Isso, Aí ela falou, não, ela num tem anda não, de encosto não, 

ela a garganta dela inflamou muito e atacou o cérebro da cabeça dela, cê acredita 

nisso! É, dona xx falou comigo. Que a garganta inframou muito e atacou a cabeça. 

(F25, mãe) 

 

Praticamente todos os familiares já buscaram ajuda ou tratamento espiritual 

para os pacientes, principalmente nos primeiros anos da doença. Os locais 

escolhidos são tanto os centros de espiritismo quanto as igrejas evangélicas, além 
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de curandeiros pessoas reconhecidas pela comunidade com poderes para retirar 

“espíritos” ou “coisa feita”, como feitiços. Os curandeiros são geralmente membros 

da comunidade que oferecem serviços de curas espirituais, através de ervas 

medicinais, rezas, ritos especiais para livrar de espíritos, sendo muito comum na 

região estudada.  

 

Os pastores das igrejas evangélicas também são procurados para retirar 

espíritos. Estes usam outros métodos para identificar o problema do paciente, dizem 

para os familiares que se tiver espírito, o paciente “sente mal e cai”. É essa a forma 

de ver se um espírito está com o paciente, quando isso não acontece, interpreta-se 

que não há espírito interferindo no problema do paciente. Os familiares passam para 

outras formas de ajuda ou terapêutica, quando não encontram resultados 

satisfatórios nesses locais. Algumas famílias também fazem correntes de oração e 

pedem orações aos vizinhos e parentes. Todavia, algumas vezes, quando os 

pacientes são levados aos centros de tratamento espirituais, eles ficam mais 

confusos e agitados com a visita a esses locais. O relato a seguir demonstra que as 

figuras dos santos e entidades espirituais assustavam ainda mais o paciente. 

 
Ô, isso eu procurei demais! Eu fui na Universal várias vezes, fiz corrente. Mexi, mexi, 

não resolveu nada! Eles ficam falando comigo ó se ele tiver algum pobrema ele 

sente mal e cai, principalmente espírito. Ele nunca caiu. Ele ficava era rindo. Aí uma 

vez eu levei num centro espírito de uma mulher. A mulher começou a fazer 

tratamento nele, fez uma roda assim [...] passou uns remédio pra ele tomar, mas [...] 

uns remédio pra ele tomar banho e remédio pra tomar. Aí menina eu comecei a usar 

esses remédio. Foi aí que ele começou a implicar mais comigo. Aí por eu mesmo 

- Que remédio que era?  

Era banho, era [...] de ervas, né? pra tomar banho. Passava no corpo, colocava 

também na cama dele, sabe? na roupa dele. Ele tomou e ficou agitado, mais agitado 

comigo e aí fiquei com medo. Parei. Mas ele não sabia não. O banho eu falava com 

ele que era a mulher que [...] que ele ia melhorar e tal. Ele tomava, né? quando ele 

tava melhor ele tomava. Mas o pó ele não sabia.  

-E o pó era pra quê? 

Era pra tirar [...]Que se ele tivesse espírito, algum problema, né? aí mostrava pra ela 

fazer um trabalho certo. Mas comecei a tomar, arruinou, começou a ficar nervoso 

comigo, agitado e aí eu parei. (F07) 
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Ela chegou a tomar remédio com esse pessoal! [...]. Chegou a tomar logo de cara a 

garrafada deles […]. E cobraram aquelas coisas toda […]. Eles falavam que era o 

demônio […]. Que ia expulsar, que não sei o quê. Que é como os crentes e 

evangélicos falam também [...]. Passou esse período […] não deu certo […] e eu 

sempre falava, que eu sou católico, né! (F13, irmão) 

 

Eu falava: "Gente, oh, não existe o capeta [...] e como expulsar o capeta, se eles são 

da mesma turma? Como é que um vai expulsar o outro!” E comecei a colocar isso na 

cabeça, porque o meu pai veio de uma origem de família que o pai dele também 

mexia com essas coisas! Cê sabe! O pai dele também mexia com macumbaria, com 

esses troço, porque é baiano, né! (F13, irmão) 

 

A família F03 levou o paciente à igreja evangélica para tirar o “encosto”, mas 

como os sintomas continuaram persistentes, a família conclui que o problema era 

“de família”, pois, se fosse encosto, o pastor da igreja já teria se livrado do ataque 

dele.  

 
Por isso eu falo que tem (encosto), porque no início que ele tava bem atacado 

mesmo do problema, ele brigava com uma pessoa da mente. Eu sei que ele olhava 

assim e de repente ele dava soco no vidro da janela e quebrava e falava que era o 

cara [...]. Ficou [...] pra ser um encosto, né? Eles falam que existe essas coisas do 

mal mesmo, né? Que existe o bem e o mal [...]. Eu e J. acredita assim que veio 

hereditário de família. Pode ser que tenha no início, mas eu não acredito que seja 

um encosto que ficou [...] o povo da igreja [...]. (F03, 47anos, cunhada) 

 

A bruxaria e os feitiços são também explicações comuns que fazem parte da 

doença, conforme pacientes, mas se enquadram em categorias diferentes dos 

espíritos e encostos. Existe uma crença generalizada nas “coisas feitas”, em feitiços 

e trabalhos espirituais encomendados para prejudicar as pessoas. Essa crença 

independe do tipo de religião às quais as famílias estão vinculadas.  

 

A grande maioria dos entrevistados, incluindo pacientes, familiares e vizinhos, 

se refere com muita veemência ao poder dos trabalhos espirituais feitos em terreiros 

de umbanda ou candomblé para prejudicar ou adoecer uma terceira pessoa. Muitas 

vezes as famílias não frequentam terreiros de umbanda, candomblé ou espiritismo, 
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mas a crença no poder do feitiço é predominante e aceita como uma realidade. Os 

feitiços são feitos por terceiros na tentativa de criar condições difíceis para as 

vítimas, como forma de punição, para tomar alguma coisa que a vítima tem ou fez, 

que é de interesse da outra pessoa. Fazer feitiço para enlouquecer é a pior das 

ações humanas e representa a mais temida, e que justifica e explica o adoecimento 

repentino dos pacientes. 

 
A Y fez bruxaria para ela (paciente) por isto ela teve o problema. Ela chegou 

quebrando tudo […]. O marido deixou ela lá em casa [...] ela correu para o mato deu 

muito trabalho, ninguém conseguiu tirar ela dos espinhos [...]. Mandou fazer feitiço 

pra ela a Y [...]. mandou fazer! A Y era a amante do amaziado dela (paciente) [...]. 

Depois que ela arrumou este homem [...] atrapalhou a vida dela. Ela nunca teve 

problema, foi depois do feitiço, a Y eu conheço, mas não conheço quem fez o feitiço. 

(F14, mãe) 
 

Os sintomas são lidos pelos familiares como indício do efeito do feitiço. Para a 

família de M09, os sintomas apareceram após eventos específicos, como o 

abandono do companheiro, e o conjuro da esposa oficial, que queria vingar-se da 

paciente. Os fatos da vida cotidiana são os elementos principais que compõem o 

quadro da doença. O encadeamento de eventos que antecedem aos primeiros 

sintomas são os principais fatos relacionados com a doença e, no entendimento dos 

familiares, o significado da doença é construído em conjunto com esses fatos que se 

encaixam e se compõem para explicar a ocorrência da doença. Como afirma a tia da 

paciente, “ficar sem beber e comer dois dias” não é normal e, assim, são fatos 

percebidos também como mais uma confirmação do efeito do feitiço. 

 

 Conforme Lévi-Strauss (1974), a eficácia da magia implica na crença da magia, 

e que esta se apresenta sob três aspectos complementares: existe, inicialmente, a 

crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; em seguida, a crença do doente 

que ele cura, ou da vítima que ele persegue, no poder do próprio feiticeiro; 

finalmente, a confiança e as exigências da opinião coletiva, que formam a cada 

instante uma espécie de campo de gravitação no seio do qual se definem e se 

situam as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça.  
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 Pode-se dizer, nesse sentido, que a busca pela cura mágica pode representar 

para os familiares um universo de conhecimento alternativo ao saber médico.  

 

Frayze-Pereira (1984) exemplifica, diante da relativização da cultura, que 

frente a um fenômeno como o transe vivido pelo xamã ou pelo possesso, a questão 

que a medicina faria seria a de saber qual o distúrbio orgânico responsável pelo 

aparecimento dos sintomas. Para o pensamento mágico-religioso a questão é outra. 

Para esse pensamento, o distúrbio, se houver, não terá a menor importância. O que 

importa é saber por que, em dado momento, tal indivíduo e não outro apresenta tais 

manifestações. É a coincidência indivíduo-sintomas e não a “causa natural” que 

requer uma explicação. Porém, de caráter científico ou mágico, essa explicação se 

inscreverá sempre no interior de um sistema de interpretação mais geral da 

realidade. Ainda segundo o autor, de certo modo, esses rituais de possessão agem 

precisamente no sentido inverso ao das manifestações psicopatológicas: socializam 

o que é privado, reorganizam o desejo a partir de representações míticas do grupo, 

transformam os sintomas em linguagem social. Se a “doença mental” é sofrimento 

gerado pela vivência privada de um mito individual, a possessão é a celebração 

pública, fervorosa e entusiasta de um mito coletivo.  

 
Tem hora que ela tá boazinha. Este problema dela é ‘trem ruim”, este trem (feitiço) 

está com ela [...] ela tira a roupa, fica pelada, fica na rua. Depois que este cara 

largou ela [...] ela adoeceu [...]. (F14, mãe)  

 

Ué acho que é um encosto ruim que ela tem, porque um trem deste não tem 

condições de ser outra coisa não! Uma pessoa ficar dois dias sem beber sem comer, 

só pode ser isto, não tem condições não! Uma pessoa desta está com o que? Não tá 

com nada bom né! (F15, tia) 

 

Os feitiços ou coisa-feita são utilizados para explicar o resultado de eventos 

ruins, como uma doença, acidente, morte, e assim por diante. Além de ser uma 

explicação moral, a feitiçaria (coisa-feita) também está associada à existência de um 

conflito envolvendo a pessoa que sofreu. Ambos os conjuntos de crenças negam a 

possibilidade de eventos de vida acontecendo ao acaso, porque eles chamam de 
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ações do passado para justificar a situação presente. Além disso, a maioria das 

pessoas acredita na ideia de destino (Chesnut, 1997; Burdick, 1993; Zaluar, 1980). 

 

A mulher do homem, eu não sei, mas pelo visto só pode ser isto, ela jurou ela 

(paciente) por vista deve ser isto mesmo, quando eu fiquei sabendo que ela tava 

trapaiada, ele (o companheiro da paciente) era casado e ficava com Z. Depois que 

aconteceu isto, está na cara que foi uma coisa ruim que a mulher que fez para ela, 

porque ela jurava que Z não ia ficar com o marido, e agora alguma maldade ela fez, 

porque ficar nesta situação! (F15, Tia)  

 

Algumas providências são tomadas pelas famílias, como no caso abaixo 

descrito, em que a mãe da paciente procura uma “mesa branca” para tentar desfazer 

o feitiço. Conforme os familiares, a “mesa branca” é um local, geralmente um centro 

espírita, ou uma casa onde as pessoas se reúnem, para trabalhar com espíritos do 

bem e oferecer serviços espirituais contra ações de espíritos ruins. A mãe da 

paciente desistiu de continuar o procedimento por conflitos internos com sua religião 

que é católica. Por isso, para a mãe da paciente, o feitiço continuou ativo, só 

restando lamentar pelo ocorrido. 

 

Os feitiços são feitos com objetos pessoais das vítimas e devem ser 

desmanchados, respeitando-se o mesmo processo. Assim, fazer encomendas para 

desmanchar o feitiço original exige que o consulente traga os mesmo objetos que 

foram usados anteriormente. Para F14, a mãe da paciente, levar os objetos foi 

possível, mas ela não deu continuidade ao ritual necessário para livrar a filha do 

feitiço. A mãe ficou com medo de estar agindo contra os preceitos de sua religião.  

 

Há um conflito implícito nas narrativas em relação à identidade religiosa dos 

familiares e às buscas terapêuticas. É importante observar que todos os familiares 

entrevistados são católicos ou evangélicos (ver tabela 1), somente uma pessoa se 

diz espírita, porém a grande maioria já havia buscado consultas no Espiritismo e ou 

na Umbanda/Candomblé. Os familiares se referem com cuidado, como se tivessem 

medo ou vergonha de falar que já levaram os pacientes em centros de espiritismos e 

umbanda, geralmente eles abaixam o tom de voz, como se fossem revelar algum 
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segredo ou justificam essa atitude como uma última tentativa de desespero. Essa 

atitude está presente principalmente em famílias evangélicas. 

  
Eu levei as roupas dela numa Mesa Branca aí o velho falou assim… oh minha fia! 

tem jeito de desmanchar (o feitiço) mas você tem que vir aqui duas vezes, foi feito 

duas vezes com o cabelo dela e com a roupa dela, tem que desmachar [...]. Ela vai 

ficar boazinha [...]. Aí ele só mandou levar os preparos: mel, rosas brancas, a roupa 

de Z (paciente) o nome e um retrato [...] aí mandei levar o nome, mas não fui lá não 

[…]. Mas eu fiquei com vergonha de falar com ele que eu ia lá [...]. Eu sou católica, Z 

também! [...]. Ela (paciente) fala assim [...]. Pra que fizeram isto pra mim? (F14, mãe)  

 

O corte do cabelo da paciente, a tocha de seu cabelo levada para fazer o 

feitiço é um aspecto importante, mais uma prova contundente de que a paciente foi 

mesmo enfeitiçada. Acredita-se que, para que o feitiço tenha realmente efeito, é 

necessário alguma “parte” da própria pessoa, algo pessoal que a represente e que 

seja levado para o ritual de realização do feitiço.  

 

O problema de Z é porque [...]. o povo fala que ela tava boa [...]..e a gente tem que 

acreditar e a mulher do homem jurando ela, eles cortaram uma tocha de cabelo dela 

(paciente) eu acho que eles fizeram uma coisa para ela [...] feitiço [...] para atrapaiar 

a vida dela, ela tava boa, né! “tudo que tem nome existe” então a gente tem que 

acreditar! Meu marido falou […]. Eu vou lá no “Dr A”, ele é curador as veis pode 

ajudar [...]. (F15, Tia) 

 

A F08 levava muito a filha ao centro espírita e faz questão de afirmar que era 

uma “mesa branca”, isto é, da linha kardecista, não era “macumba”, que tem aqui um 

sentido pejorativo, para ela, de envolvimento com o mal. Do mesmo modo que diz 

não acreditar em espíritos, se contradiz e volta a afirmar que o problema da filha são 

os espíritos. Para F08, há diferentes tipos de espíritos; “espíritos bons” e “espíritos 

contrários”, no caso são os espíritos contrários que rondam a paciente. 
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Tá ligado com os espíritos mesmo. Agora […] nós não podemos [...]. Eu não sei, mas 

eu não creio muito em espíritos não! (F08, mãe)  

 

Isso não sai da mente dela (vozes) que era proveniente de algum espírito que 

atacava a mente dela. (F08)  

 

Eu tô te falando que ela desobedeceu a Deus e encontra muitos espíritos que não é 

de Deus, esses espíritos que ficam vagando, ficam rodeando o tempo todo [...].De 

espírito que é ao contrário [...]. Que perturba [...]. Ela ouve vozes.  

Eu creio que é um espírito que fica falando no ouvido dela, né? (F08, mãe) 

 
Eles falavam pra mim que ela tinha que desenvolver para ser médium. Médium 

recebendo espírito, recebendo isso, mas eu não compreendia muito bem. Eu achava 

que curava [...] porque eles tudo me falava que curava, mas nunca curou nada disso 

não. Ela ficou boa depois que ela obedeceu a Deus na doutrina Cristão do Brasil ela 

ficou boa. (F08, mãe) 

 

Quando a família está vinculada a religiões pentecostais, observa-se um 

ataque maior às religiões espíritas e afro-brasileiras, mesmo buscando esses rituais, 

em algum momento da fase da doença, como terapêutica para o tratamento. Os 

centros de espiritismos e Umbanda/Candomblé são mais tradicionais e reconhecidos 

pelos familiares, como referência para tratamentos espirituais - retirar espíritos, 

feitiços e outros. As famílias evangélicas acusam essas religiões de serem religiões 

do “mal”, mas os adeptos, contraditoriamente, as buscam com frequência, no caso 

de doença psiquiátrica.  

 

No caso da F08, a filha melhorou depois que foi batizada na igreja Cristã do 

Brasil. Para F08, o espiritismo buscado anteriormente não funcionou, mas foi a 

primeira opção da família para tentar resolver o problema da paciente. Depois, F08 

levou a filha para a igreja Cristã do Brasil, porém justifica que sua filha não atingiu a 

cura, porque a paciente não “obedecia a Deus” no que tange à sua sexualidade. 

Como a “obediência” a seus preceitos é um importante dogma da igreja, a doença 

voltou a se manifestar, o que justificou a recaída da filha. A questão da moralidade 

também aparece inserida na leitura da doença, tendo forte conotação de punição, 

uma vez que a filha não cumpriu com as regras religiosas impostas a ela.  
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Pra ela não ajuda se ela desobedeceu a Deus, desobedeceu a Deus. Porque quem 

batiza na Cristã não pode voltar pro mundo outra vez. 

- Voltar ao mundo significa o quê? 

Se a pessoa batizou na igreja, fez um voto com Deus, ele não pode manter relação 

sexual assim com homem nenhum, só se for com o marido dela. 

 

A narrativa de F08 mostra a diferença que ela faz entre os espíritos da igreja 

à qual pertence, Cristã do Brasil, e os espíritos de religiões afro- brasileiras. O 

espírito de sua religião é o Espírito Santo, das outras, são espíritos de menor 

prestígio e perigosos. 

 
Lá no espiritismo não funciona porque, é como eu falei pra você, nós, quando nós 

obedece a Deus nós oferece um espírito diferente do espírito de lá dessas 

macumba. Recebemos o espírito, nós fazemos parte do Espírito Santo. (F08, mãe) 

 

Desobedecer a Deus significa voltar ao mundo profano ou do pecado, 

descumprir com as regras de comportamento ditadas pela religião da família. Como 

consequência, a paciente não pode ser curada na igreja. A culpa pela doença recai 

no comportamento sexual da paciente, que também está sob a influência de 

espíritos ruins. Estar na igreja significa estar protegido contra os espíritos do mal, 

estar na doutrina “certa”. Aquele que não fica sob a proteção do espírito da igreja 

corre o risco de ser pego pelos espíritos ruins, que foi o caso da sua filha. Seguir 

regras religiosas é a condição para atingir a cura para a doença.  

 

Prandi (1991) afirma que, para se pertencer às religiões pentecostais, é 

necessário assumir seus códigos de interpretação e de conduta; não basta 

simplesmente participar recorrentemente do rito, como se faz no catolicismo 

tradicional, por exemplo, em que o católico se define como tal, frequentando 

minimamente os sacramentos. Essas religiões pressupõem um envolvimento 

doutrinário, ético, moral, em direção à conversão e adesão ao grupo religioso no 

interior do qual se realizam a cura, a solução de múltiplos problemas e a mudança 

da conduta de vida. Ou seja, nessas religiões deve-se que seguir um rígido código 

moral e de conduta. 

 



Resultados e Discussão 

 

116 

 Para Brandão (1988), existe uma lógica mercadológica no campo religioso, 

sendo que o ataque pentecostal às religiões afro-brasileiras é uma expressão de 

concorrência religiosa existente no mercado de bens e serviços simbólicos. Esses 

ataques ocorrem por serem eles os maiores concorrentes no mercado de soluções 

simbólicas e prestação de serviços religiosos para os problemas materiais e 

espirituais de estratos pobres da população.  

 

Muitas pessoas que têm problema que batiza e segue a doutrina certa fica boa.  

- Então, R não melhorou porque ela não seguiu? 

Melhorou sim porque ela ficou boa assim, mas depois ela desobedeceu e foi pro 

mundo outra vez, então os espíritos maus pegou ela lá fora (F08, mãe). 

 
Aí na doutrina se ela conseguir ver se ela conseguir ficar em pé é só ela humilhar 

bastante e pedir a Deus que Deus pode até ter misericórdia dela e ela ficar boa, mas 

tem que ser humilde. Tenho esperança que Deus um dia vai ter misericórdia dela e 

ela vai ficar boa. Como ela já tá boa devido nós orar bastante pra ela (F08, mãe). 

 

A hipótese levantada pelo filho da paciente M13 para o aparecimento da 

doença da mãe segue a mesma lógica da feitiçaria. A ex- namorada do pai teria feito 

trabalhos espirituais para prejudicar a mãe, já que a mulher gostava do pai dele e 

queria afastar a mãe para ficar com o pai.  

  
A gente leva ela na igreja evangélica, tudo mundo é evangélico, pai é católico, 

evangélico é só eu e meu irmão. Eles oram nela, mas ela não que ir, vai só uma vez 

e para [...] muitas vezes pode ser a mulher que fez alguma coisa para ela né! no 

espiritismo né! Porque ela (uma outra mulher) gostava de pai e ela fez alguma coisa 

né! Meu pai leva ela para o espiritismo, mas ela não gosta não! (F16, filho, 29 anos). 

 

A Umbanda é uma religião de possessão espiritual derivada da confluência 

do kardecismo, Candomblé, e do Catolicismo tradicional. A maioria das pessoas são 

atraídas para a Umbanda para obter uma consulta espiritual, a fim de resolver seus 

problemas cotidianos, como doenças, desemprego, conflitos familiares ou amorosas 

(Brown, 1994; Montero, 1985). 
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As famílias F25 e F26 gastaram muito dinheiro levando os pacientes para se 

tratarem na Bahia, local tradicionalmente conhecido por oferecer tratamentos 

espirituais em centros de umbanda, candomblé e espiritismo.  

 

Há relatos de familiares que entendem que o tratamento espiritual não tem 

efeito no quadro apresentado pelo paciente. Também, ao longo do tempo, as 

famílias percebem a importância do uso da medicação para o controle da doença.  

 

Ele não pode parar de tomar remédio não [...]. Esse dia que eles deixou de dar ele 

remédio, um dia só, vinha tudo certinho. A tarde lá que não deu o remédio a noite ele 

deu trabalho aqui [...]. Pai já levou ele já na Bahia aí [...]. Deve ter uns cinco ano que 

levou ele lá.  

- E o que aconteceu lá na Bahia? 

- Piorou [...]. Fez foi piorar. (F26, irmão) 

 

Ah não, ela já foi em tudo quanto é lugar. E fica do mesmo jeito. Fica do mesmo jeito! 

Oh, meu Deus! Já levei na espírita e tudo (igrejas) [...]. E: Oh, meu pai, o pai dela 

gastou o que num tinha nessas macumba que tem por aí [...]. Fica é pior. (F25, mãe) 

 

Quando começou há muito tempo atrás, eu levei ele num centro espírita. Quando 

nós chegamos lá, tinha uns quadros de São Jorge lá e ele falou: “Não São Jorge, Ali! 

Não aqui é do demônio. Vich! Não, tira daqui agora [...]. Me grudou! Me tira daqui 

agora.” Aí nós num conseguimos. Aí ele fala assim: “Ah, [...], lá na Jaíba”. Mas aí 

ninguém sabe se é [...] dele sabe! Uma coisa que ele fala, uma coisa, que ele fala 

[...] Feitiço! É, ele fala [...]. Aquela época ele falava, agora tem muitas coisas que ele 

não fala, mas naquela época ele falava quando começou ele falava [...] e nós não 

conseguimos. Depois nós largamos prá lá, não adianta insistir não, somos católicos, 

religioso, né! Aí ele vai muito em grupo de oração. Teve [...] que a gente consegue 

levar ele, sabe! Fez encontro de casal, falou, estou bem [...]. Encontro de casal. E 

[...] depois ele cismou e não quis ir mais. Sabe! Começa muito bem e depois larga. 

Num tem aquela firmeza. (F12, irmã) 

 

Algumas famílias se ressentem com seus doentes por não persistirem nos 

tratamentos espirituais ou serviços religiosos. Assim, a doença tem, também, um 

componente relacionado à força de vontade do paciente, ou seja, é importante 

manter-se fiel a um tipo de tratamento espiritual para que se alcance a melhora ou a 



Resultados e Discussão 

 

118 

cura. A adesão dos pacientes aos tratamentos escolhidos pelas famílias nem 

sempre é a opção dos próprios pacientes. Assim, a família pensa que não há força 

de vontade ou empenho do paciente para o alcance da cura. 

 

As igrejas evangélicas reforçam que a força de vontade da família também é 

importante no processo de cura que, quando não é alcançada, a culpa recai no 

paciente ou na família, que não teve suficiente força para operar a cura. O pai do 

paciente F23 fica preocupado com os conselhos das pessoas na igreja que, após as 

orações, falam para o paciente que ele está pronto para parar a medicação.  

 
Na igreja (evangélica) tem gente lá que fala que agente não tem fé, por isto não cura, 

quando ele vai na igreja, o povo fala para jogar fora o remédio, a pessoa começa a 

orar nele e ai fala assim [...] que já esta bom! E às vezes ele (paciente) cisma e quer 

jogar o remédio fora, a gente ja sabe que não pode parar o remédio, mas o povo da 

igreja […] né! (F23) 

 

Uma das pacientes foi submetida a um tratamento espiritual em um centro de 

Candomblé, uma iniciação aos ritos sagrados. Esse foi o único caso de tratamento 

descrito pelos familiares em que a paciente completou todo o ritual em um terreiro. A 

paciente ficou vários dias nesse terreiro para uma tentativa de cura. Para a irmã, que 

a levou para o tratamento espiritual, as ligações cármicas entre a mãe e a paciente 

são tão fortes que não foi possível reverter o processo da doença, através do ritual 

seguido.  

 

 Conforme Pierucci (2001), a umbanda e o candomblé são religiões mágicas. 

Ambas pressupõem o conhecimento e o uso de forças sobrenaturais para a 

intervenção neste mundo, o que privilegia o rito e valoriza o segredo iniciático. Além 

do sacerdócio religioso, a magia é quase que uma atividade profissional paralela de 

pais e mães-de-santo, voltada para uma clientela sem compromisso religioso 

(Pierucci, 2001).  

 

 Essa situação de buscar uma terapêutica mágica sem ter o vínculo religioso, é 

uma prática vista em algumas famílias, que não seguem um só tipo de ajuda 

terapêutica, tentam todos os tipos de serviços disponíveis no amplo mercado 
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simbólico religioso oferecido pelas religiões. Uma grande parte das famílias busca 

ajuda sem a conversão religiosa, principalmente no caso da Umbanda e do 

Candomble. Aqui se vê a mistura de crenças expressas por algumas famílias: dos 

rituais mágicos religiosos do Candomblé para as crenças espíritas, seguidas 

principalmente pelos kardecistas, relações cármicas entre familiares que vêm de 

outras vidas. As famílias circulam por um amplo universo de significação, ao 

buscarem ajuda terapêutica, à procura de uma interpretação que faça mais sentido 

às expectativas e tentativa de cura para a doença.  

 

Ela passou por tratamento espiritual. Ela estava sendo acompanhado por um irmão, 

um pai de santo nosso na época.  

- Como é que é esse tratamento? 

Esse tratamento é o seguinte: ela ficou em sintonia com os santos, toda vestidinha 

de branco [...] ela dormia, ela tinha repouso [...]. ela cuidava [...] ela ficava tranquila. 

Tinha festa no candomblé, ela ia na festa. Tudo isso ela tinha. Tratamento especial 

de acordo. Ela não comia carne vermelha, era só peixe, era comida branca que a 

gente chama que é a canjica, o milho, o arroz, comida de Orixá. 

[...] 

Elas tem um carma em uma das vidas dela, ela tem um carma. Então, ela teve várias 

falhas no passado como a minha mãe também teve. E as falhas da X foram todas 

duplicadas pela minha mãe.  

[...] 

Ninguém quer ter um doido dentro de casa. Você fica livre pra arranjar um hospital 

pra todo mundo assumir que deixar um doido no manicômio porque há uma didática 

do antissocial. Porque louco [...]. Nenhuma instituição quer louco. Só querem um 

louco quando ele tem dinheiro, quando é louco rico. Louco pobre [...]. (silêncio). 

(F05) 

 

De acordo com Prandi (1991), o candomblé e a umbanda não pressupõem a 

conversão de quem os busca para a solução de problemas. Já o kardecismo implica 

uma adesão um pouco mais comprometida; e o pentecostalismo exige uma adesão 

completamente comprometida. O kardecismo e o pentecostalismo são antes 

religiões de salvação que religiões ritualísticas. Fundamentam-se na “palavra” e 

prometem a salvação para aqueles que forem capazes de se colocarem no mundo 

do modo como a Palavra prescreve, em nome de certos valores, e num mundo que 
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é criado pela esperança da salvação em oposição ao mundo imediatamente dado, 

que, para a religião, é enganoso e falso. 

 
Para os familiares, a doença mental, em específico a esquizofrenia, não tem 

cura porque é de fundo ‘espiritual’, isso significa que não pode ser resolvida 

rapidamente, nem pelas agências mágico-espirituais e nem pela medicina. Para 

F05, os familiares precisam resgatar dívidas espirituais e morais antigas, vindas de 

outras existências. A cura está longe porque está relacionada a aspectos espirituais 

mais profundos entre relações parentais. Do ponto de vista dos familiares, isso 

também explica e justifica o caráter hereditário da doença, como será exposto em 

capítulo a seguir. 

 
Montero (1985) enfatiza que, no contexto religioso, a doença se torna um 

acontecimento simbolicamente significativo que organiza e pontua a biografia 

pessoal. O discurso religioso se organiza em sintonia com a maneira popular de 

perceber as sensações doentias, estimulando a associação sintoma-experiência e 

produzindo sentido a partir dela. A concepção religiosa de doença é capaz de 

articular as várias dimensões da experiência mórbida, cimentando-as de um sentido 

mítico mais universal. 

 
No Centro espírita, mas eu comecei levar em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte. 

Aí, graças a Deus, eu tive pessoas conscientes pra me orientaram, aí falaram 

comigo, oh a doença da sua irmã não tem cura não..A doença dela é espiritual.Sua 

irmã espiritualmente tem um resgate, não tem cura, tem paliativo, e eu não queria 

aceitar isso [...]. Ver babando eu não queria aceitar, tinha que ter um remédio. Tem 

um feto dentro do útero dentro de uma mulher, porque que num tem, porque que 

num tem um raio X que faz um diagnóstico da cabeça com transtorno mental e ver o 

que tá faltando.Que enzima que tá a mais ou a menos lá dentro. Aí eu sofri muito pra 

aceitar isso, eu não queria aceitar. (F05)  

 
Para os familiares entrevistados, os rituais são capazes de dar um significado 

especial, uma interpretação metafórica da doença. Lévi-Strauss(1976) argumenta 

que as transformações de cura envolvem um mapeamento simbólico da experiência 

corporal em um espaço metafórico representada no mito e ritual. Assim sendo, é no 

contexto e nas ações simbólicas de cura que ocorre uma reinterpretação metafórica 

da doença.  
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Nessa mesma lógica, Kirmayer (2004) expõe que a realização da cerimônia 

significa que, simbolicamente, pelo menos, tudo foi restaurado ao seu devido lugar. 

Esse é um fim em si mesmo, independentemente se a pessoa continua a se sentir 

mal ou doente, o conforto se manifesta no momento em que os valores são 

partilhados, a retidão moral e equilíbrio tenham sido decretados, afirmado e 

restaurado.  

 

No entanto, eficácia e efetividade podem ser avaliadas com muitos resultados 

diferentes. Embora reconheçamos diversas práticas como formas de cura pela sua 

preocupação comum em aliviar o sofrimento, prolongar a vida e reduzir a 

incapacidade, a eficácia da cura é avaliada em função da sua capacidade para 

alcançar objetivos que variam muito, conforme diferentes cenários e tradições 

(Kirmayer, 2004). 

 

No discurso da família, há ainda um importante pressuposto quanto à 

transmissão da loucura para outros membros familiares entre diversas gerações. 

Esses aspectos serão explorados no item seguinte. 

 

4.2.1.3 Loucura: um problema de família 

 

Há uma percepção dos familiares de que a doença nasce de um “problema 

de família”, ou seja, eles percebem que é uma doença que vem ocorrendo há várias 

gerações e “passa” de um membro para outro. Isso aumenta a sensação dos 

familiares de que não há nada a fazer pelos pacientes, pois não há “conserto”. Se 

nasceu com a doença, só resta tentar controlá-la. Muitas vezes, a forma encontrada 

pelos familiares para ter controle da situação é “prender” os pacientes em locais 

especialmente construídos para esse fim, ou trancá-los em quartos para que os 

outros membros da família não se sintam tão ameaçados pelo comportamento 

violento deles, como no caso do paciente H09. Este investiu contra a mãe e já tentou 

matar o pai por duas vezes. Após esses episódios, a família decidiu construir um 

cômodo com grades para manter H09 sob controle e isolado dos outros membros 

familiares. 
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Que tem alguma coisa ligada assim a área espiritual [...]. Eu penso! 

É doença. É doença mesmo e é doença de família. Ah! Isso é doença de família! 

(F11, mãe) 

 
Do avô [...]. Deve ter tido alguém com esse mesmo problema antes do avô [...]. Parte 

dele deve ter, agora do povo meu ninguém [...]. Não. Problema agora, que tem ele 

[...] Agora, da parte do pai dele [...]. O caso dele eu acho que é medicamento 

mesmo, não tem outra maneira [...]. Eu acho que é assim. Não acho que vai mudar 

porque nasceu assim [...]. Não tem outra forma de controlar [...]. Não tem outra 

maneira de [...]. É igual que eu tou falando [...]. Tem que prender [...]. (F08, mãe) 

 
Eu acho que agora que a mãe dela fica com ela fechada no quarto ela ficou uma 

bênção. Se deixar ela à vontade, ela bate na mãe [...]. Aí tem que trancar, fazer igual 

[...]. É um problema, viu [...]. Eu penso que é hereditário esse problema [...]. (F22) 

 
Olha eu nunca sabia não, sabe? Mas devido que agora eu tenho um sobrinho e uma 

sobrinha com esses pobrema dessas crise, eu fico achando que é de família [...]. Eu 

fico pensando que é. E pra te falar a verdade, eu tenho um filho mais novo, que esse 

mora comigo, sabe? Ele vai fazer 30 anos. Ele vai e tenta consultar, ele precisa [...]. 

A médica passou um remédio pra ele que o problema dele é o seguinte ele tem uma 

lavação de mão e tem nojo de tudo. Se ele pegar um objeto que tá limpo, ele tem 

que lavar aquele objeto de novo, muitas vezes. Já começou a rir e ficar conversando 

sozinho e eu pelejo pra trazer no médico e ele não quer [...]. (F07) 

 
Agora eu tenho uma cunhada, irmã do meu marido, a caçula, que era professora de 

matemática, acabou doida varrida. Acho que é de família, né! Ela morreu doida. Oh, 

ela, aí ela era professora, e um luxo. Era um luxo que eu vou te falar, era. Era, né, 

que ela era minha cunhada, né! Rss [...]. Aí ela, quando ela começou doida, ela saia 

pra rua de noite. (F11, mãe) 

 
A mãe de um paciente, narra o nascimento do filho como um evento estranho, 

diferente dos nascimentos de seus outros oito filhos. Ela lembra que, ao nascer, ele 

chorou diferente, e esse choro a marcou muito, deixando-a com uma impressão 

ruim. A mãe interpretou o choro estranho da criança como um “aviso sobrenatural ” 

de que ele seria diferente dos outros filhos. Para ela, essa associação se 

intensificou, a medida em que o paciente foi crescendo, pois ele sempre foi uma 

criança estranha, muito nervosa e agitada. 
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O problema dele é de nascimento [...]. Quando ele nasceu, desde quando ele 

nasceu, ele já nasceu assim. A hora que ele nasceu ele gastou 20 minutos pra 

chorar. Aí a parteira, que eu ganhava nenê é com parteira, né? Ela deu uma 

palmada na bunda dele ele não chorou não. Aí eu perguntei assim: “O nenê não 

nasceu vivo não?” Ela disse que mode eu não assustar, ela disse: “Não. Não é todos 

que é de um jeito só não. Eu sou acostumada a pegar criança é assim mesmo.” Aí 

ela tornou a dar outra palmadinha, antes dele chorar, ele deu um grito mais errado, 

um grito assim [...]. E eu falei: “O que foi K.?” E ela: “Não é todos que é de um jeito 

só não.” E tudo ela foi levando assim, né!? (F19, mãe, 69 anos) 

 

Alguns sintomas da doença são identificados entre os diferentes membros 

familiares e permitem às famílias perceberem que há uma manifestação de sintomas 

semelhantes: um é o medo excessivo de situações pouco convencionais, um 

aumento da sensibilidade para “impressionar-se” facilmente, e o outro é a 

deambulação e agitação excessiva. Esses são os sintomas imediatamente 

identificados com o desenvolvimento de um transtorno e que são comparados e 

percebidos como problemas transmitidos de um membro para o outro, dentro da 

família. Os familiares se referem a um parente que ficou com o mesmo “problema de 

medo”, ou seja, um medo percebido como patológico, diferente de estados 

emocionais comuns. É importante frisar que não há uma associação direta entre 

esse sentimento exarcebado e um “sintoma”. Os sentimentos ou sensações 

alterados somente adquirem o status de doença, quando ocorrem comportamentos 

bizarros ou mais drásticos de perturbação. O reconhecimento desse “medo” ou 

qualquer outra alteração, como sendo sintoma de uma doença, vem, às vezes, 

tardiamente, às custas de mais sofrimento para os pacientes e familiares.  

 

Um ano depois, muitos anos outra prima minha ficou com problema também de 

medo. Essa prima ficou uns quarenta e tantos anos doente da mente e já tinha dois 

filhos. Aí nós ia com ela tratar no Rio de Janeiro. Ficou três anos internada lá num 

hospital. Com três veio embora outra vez pra casa do marido, mas nunca ficou boa. 

Era brigando na escola com as professora, com os menino, pondo as pessoa pra 

correr, botava criança pra correr. Aí a mãe dela ia lá pegava ela e levava ela pra 

casa. Ficou muitos anos assim [...]. Agora tem poucos anos que ela morreu. (F08, 

mãe) 
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A percepção de sintomas semelhantes entre diversos membros nas famílias, 

em gerações diferentes, é que alerta os familiares para o fato de que há uma 

transmissão da doença por hereditariedade, alem disso, há uma crença de que se 

nasce predestinado a desenvolvê-la, assim a doença é vista também como uma 

marca do destino.  

 

A teoria elaborada por uma família sobre a transmissão por hereditariedade 

ilustra realmente o que esse conceito significa. A doença passa de um membro para 

o outro por maldição, em nenhum momento a genética ou a biologia da doença é 

pensada dentro desse contexto. Esse fato chama a atenção, pois esse seria o 

melhor momento para se relacionar a doença com questões biológicas, mesmo 

assim, isso pouco ocorre. A transmissão genética da doença não é reconhecida, 

mas sim, a transmissão de informações espirituais.  

 

A maldição familiar permite uma explicação mais rica de significado do que a 

genética, esta não consegue justificar tamanha desordem. De qualquer maneira, o 

que dá suporte à elaboração do significado para os familiares é a forte influência 

espiritual percebida como última instância do problema. No sistema de maldição 

apresentado pela família, a possibilidade de estabelecer contato com os ancestrais 

através de algum rito, parece não existir por enquanto, uma vez que nenhum, 

familiar descreveu participar de ritos especiais para a cura de problemas 

relacionados à ancestralidade. Aparece novamente um sentimento de resignação, 

pois faltam outros elementos culturais, como os rituais, que possibilitem a 

negociação ou o resgate da questão e da dívida familiar com seus antepassados.  

 

O conceito de destino apontado por várias outras famílias parece, também, 

estar incluído nesse mesmo sistema de explicações. No destino, também não há 

formulações (ritos) culturalmente estabelecidas para uma negociação, não há 

mecanismos para mudar o destino.  

 

A doença tem a ver com o espírito mau mesmo, e isto vem de gerações porque 

minha avó era assim. É um sistema de maldição passa de pai para filho e vai 

acompanhado as pessoas da família, né! Eu acho assim [...]. Porque tem família que 

não existe isto? Minha mãe, minha avó tem muita gente na família né? (F23) 
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Existe uma coisa que as pessoas que estudam não concordam. Né! Todo incômodo 

que não pode ser curado pelo homem é obra do maligno. Né! É mais é demônio. Né! 

Ele fala n é que é tentação do demônio que faz aquilo. Né! [...] Eu acredito que a 

doença dele pode ser curada por Deus, mas é incurável pelos humanos ! (F23) 

 

Minha avó materna tinha este problema, era a mesma coisa dele, minha mãe 

também teve problema, ela teve loucura mesmo. (F26, irmã) 

 

[…] minha esposa depois que ela teve neném […]. Tem uma outra também, irmã 

dela que está louca hoje ela tem 77 anos, tem um primo também que tem a 

doença[...]. (F23)  

 

Na família de F23, há várias pessoas que iniciam sinais reconhecidos como 

problemáticos, características que denunciam que um membro familiar corre risco de 

desenvolver a esquizofrenia. Essa família, que vem acompanhando vários de seus 

membros com os mesmos sintomas, descobriu como bloquear o prosseguimento da 

doença em suas gerações mais novas. O afeto, o amor familiar, o suporte, o 

cuidado, e apoio são as armas mais importantes na prevenção de doença mentais, 

como a esquizofrenia. A pessoa afetada precisa sentir que tem o suporte afetivo 

incondicional da família. A família afirma que esse conhecimento, de como se 

prevenir contra a esquizofrenia, foi apreendido com a experiência dada pelos 18 

anos vividos ao lado do paciente H06.  

 

Eu tenho cuidado para prevenir. Né! Cuidar não deixar as pessoas (gerações novas) 

se deprimir […] defender eles de alguma coisa que possa acontecer […]. Quando 

uma coisa é assim de família a pessoa começa a chorar muito, né! Ter medo 

começa assim, a filha dela começou assim […] a chorar muito e a gente cuidou muito 

dela, né! Uma pessoa que começa assim a chorar muito e a ter medo é o começo. A 

gente tinha medo dela começar a ter também o problema.  
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[...] eu tinha que proteger ela de tudo, nunca deixei nada perturbar ela. [...] mora em 

Bocaiúva (cidade) em tudo eu vou ajudar ela [...]. Não deixo ela sentir que está sem 

amparo. Este problema da esquizofrenia no homem é ate 18 anos, mas na mulher é 

até 30 anos, né! Inclusive uma das primas dela adoeceu com quase trinta anos 

adoeceu, porque ela preocupava com o marido que saía de casa demais e deixava 

ela lá, ela gostava muito dele [...]. A doença começa com o medo e a preocupação. 

Tem que ter uma preocupação a doença desenvolve através do medo e da 

preocupação, é assim que começa a doença. O sinal é primeiro ter medo e depois 

chorar assim muito sem motivo e toda hora, uma pessoa “rufina’, tem que ter cuidado 

[...] tem que ter apoio e suporte. Esta atitude de proteger a pessoa ajuda a não 

adoecer, tem que prevenir [...]. Não deixar a pessoa se deprimir, qualquer coisa que 

você se impressionar demais vai transformar na doença.  

 

Steil (2006), em estudo etnográfico realizado com grupos de católicos 

carismáticos, afirma que a herança geracional é o ponto de contato entre a visão 

secularizada do discurso médico e as representações de demônio nos ambientes 

religiosos. O discurso da herança genética é um recurso apropriado e legítimo para 

expressar as aflições e os riscos nas relacões de parentesco, as representações de 

demônio passam a ser enfatizadas na incorporação desse recurso em sua narrativa 

mítica. Nessa pesquisa, a autora mostra que no contexto médico, tanto como no 

religioso, está presente a crença de que conexões biogenéticas, estabelecidas pela 

procriação, podem servir de veículo para a transmissão de valores morais e 

espirituais. 

 

As narrativas apresentadas apontam para uma outra questão do limite entre o 

que é considerado normal e patológico para essas famílias, e do limite de tolerância 

para com o transtorno. O tempo é um fator determinante nesses casos, pois, entre 

os primeiros sintomas e a busca de tratamento em algumas famílias, parece ocorrer 

anos, o limite de tolerância para com o transtorno é maior que o esperado. A medida 

usada para um comportamento ser entendido como patológico parece não ser a 

mesma para todas as famílias. Na narrativa abaixo, o paciente ja apresentava 

sintomas de um distúrbio de comportamento grave desde a infância, porém a busca 

por ajuda somente ocorreu, quando ele matou uma pessoa na comunidade onde 

residia. Entre os primeiros sintomas e o crime se passaram anos, sem qualquer 
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tratamento. O tempo para “ver que tinha problema” custou a vida de uma outra 

pessoa e desgastes maiores na família.  
 

Quando ele era pequeno ele não dormia, ele chorava à noite [...]. Ele era muito 

nervoso, brigava. Ficava agitado. E quando ele foi crescendo começou a quebrar as 

coisas da casa [...]. Qualquer coisa brigava muito. A primeira vez que a gente viu que 

tinha problema [...] ele arrumou uma faca e ele meteu a faca no homem e ele ficou 

violento e nada que falava com ele resolvia […]. Minha mãe ficou sem nada dentro 

de casa, quebrava tudo até porta e janela [...]. (F26) 

 
Eu lembro dele […] eu era menina […] ele era bem violento […] quando eu conheci 

ele tinha saído da prisão […]. Ele matou uma pessoa lá, este tempo ele ficou na 

cadeia [...]. Ele era perigoso […]. Não dormia […]. Ficava a noite inteira acordado. 

(F22) 

 

A figura a seguir mostra um fluxograma com o sistema de crenças formuladas 

pelos familiares como principais explicações para a esquizofrenia.  
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Figura 21 - Crenças familiares relacionadas à causa do adoecimento 

 
As concepções e crenças formuladas pelos familiares sobre a doença têm 

amplo impacto nas relações desenvolvidas com os pacientes ao longo da trajetória 

da manifestação da doença. Um desses impactos diz respeito à violência que se 

estabelece no ambiente doméstico e que será discutida no capítulo a seguir.  
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4.4.2 Vivências diárias: o convívio com o medo e a violência  

 

 Algumas experiências relatadas pelas famílias demonstram que a convivência 

com os pacientes é permeada pela violência e agressão no ambiente doméstico. A 

violência é de ambos os lados, tanto dos pacientes para com as famílias, quanto das 

famílias para com os pacientes. Observa-se que as famílias usam a violência por 

diversos motivos: a) por medo; b) como defesa das agressões recebidas; c) para 

controle do comportamento do paciente; d) por acreditarem que as agressões dos 

pacientes são premeditadas; e) por não compreenderem o que acontece com os 

pacientes. Alguns familiares consideram que os pacientes são desobedientes e 

precisam de correção pelo uso da disciplina, o que também está relacionado com o 

fato de desconfiarem que, talvez, não se trate realmente de uma doença. Assim, 

entendem que, batendo nos pacientes, vão adquirir maior controle sobre o 

comportamento deles. O nervosismo e a irritabilidade dos pacientes são entendidos 

como desobediência e por isso precisam ser disciplinados, como crianças. Bater no 

paciente é uma prática adotada principalmente como forma de ter domínio dos 

“nervos descontrolados”. 

 

As famílias demoram a buscar ajuda médica por entenderem primeiramente 

que se trata de um desvio de conduta do paciente e que a disciplina familiar foi falha. 

Somente com o passar do tempo é que a possibilidade de ser uma doença é 

pensada. Mesmo após diagnóstico médico confirmado, ainda há uma crença no 

desvio de personalidade do paciente. 

 
Cabeça fraca é a pior coisa do mundo. É. Uai, é igual eu falo, se você depende da 

cabeça, num dá não, minha fia, num dá não! É triste, né! É triste demais! Ela ficou 

nervosa demais. Por bastante tempo ela era bastante nervosa. Quando ela começou 

com esse nervoso, ela tava gestante do primeiro filho dela. Ela brigava dentro de 

casa com as irmãs. Qualquer coisa ela brigava. Uma pessoa conversando ela 

brigava. Aí os irmãos falava assim que precisava bater nela que ela tava é [...]. Não 

sei por que eles falava que precisava bater nela que ela era muito nervosa, 

desobediente. (F08, 78 anos) 
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[...] eu falava que não, que ela não era desobediente e que eles não ia bater nela 

não, mas depois continuou nervosa, brigava, quando meu filho mais velho falou pra 

nós levar ela no médico. (F08, 78 anos) 

 

As famílias demonstram não entender de onde vem a agressividade dos 

pacientes e não sabem o que fazer, quando ocorrem situações violentas por parte 

deles. Elas pensam que os pacientes são “ignorantes” por não acolherem os 

“conselhos” dados. Assim, o comportamento violento do paciente é visto como uma 

“maldade”, um desvio de conduta, ou algo que seja passível de ser resolvido pelo 

próprio paciente. Em alguns momentos, a agressividade não é vista como um 

sintoma da doença, mas sim como um problema de caráter moral do paciente.  

 

Os familiares entendem que se os pacientes estão conscientes de que 

“apanharam”, então há uma suspeita de que realmente não se trata de uma doença. 

Conforme as crenças dos familiares, para a doença ser reconhecida tem que haver 

um estado de “inconsciência” dos próprios atos. Se o paciente consegue “ver”, 

perceber que está batendo em alguém ou que foi agredido, isso significa que é mais 

um problema de maldade ou um desvio do caráter.  
 

Ignorante? Nossa! Eu vou te falar. Tem a doença, né! E é agressiva, né! E é 

agressiva demais! E quando ela pega um minha fia, esses dias que ela me bateu, ela 

tirou meu óculos pôs no chão quebrou todo, né! E bateu só nesse canto aqui. Aí a 

menina aqui ficou atentando meu menino, telefonou pra ele. Porque ninguém acode 

a gente, tem medo, né! Tem medo! É medo que o povo tem, aí, ela foi quando ela 

acabou de me bater, ela falou assim: “Agora cê vai lavar minhas roupas.”- Lavar sua 

roupa, você quebrou meus óculos e eu num enxergo! Como é que eu vou lavar sua 

roupa, onde é que eu vou ver sujo?” - “Cê vai lavar sim!” E juntou a roupa toda, X 

(irmão) chegou, jogou a moto lá e pegou ela, mas deu uma surra, eu falei: “Oh bem! 

Maravilha.” Tem que apanhar também, né! Até hoje, e como é que ela sabe que o 

irmão bateu nela. Ela fala hoje que ele bateu nela, fala! Ela fala o que! De B. bateu 

nela, e porque que ela tá ruim, doida e sabe que o irmão bateu nela? (F25, mãe) 
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Que ela pegou pelo cabelo deu que fazer pra nós tomar dela. E depois o menino 

entrou no meio e começou a bater. Ela vai em cima das pessoas, sabe! A R. tava 

sentada no sofá assim, tava todo mundo conversando, aí quando pensa que não, ela 

veio de lá agarrou a irmã pelo cabelo[...]. (F09, mãe) 

 

Em quase todas as entrevistas realizadas, há relatos de agressões 

envolvendo os familiares. Há situações descritas em que a família se sente 

extremamente vulnerável e assustada quanto ao comportamento agressivo do 

paciente. O uso de grades e cadeado é uma prática comum adotada pelas famílias 

com a justificativa de que precisam se proteger dos atos violentos do paciente. Há 

uma tensão constante e medo no ambiente familiar, como descrito abaixo por uma 

das famílias.  

 
Ele fica ruim. Ele quebra tudo, quebra televisão, quebra tudo e J. não bate nele, mas 

o pai sempre foi assim mesmo, nunca foi de bater não e eu já. Eu toda vida fui uma 

mãe daquelas que até depois de grande que ia lá mimava e arrumava a cama 

direitinho igual criança. Toda vida eu fui assim zelosa. Aí houve uma vez que eu fui 

no quarto dele pra dobrar uns forro, arrumar a cama, ajeitar, ele me pegou de 

pontapé, de murro e pontapé. Aí eu tomei medo, me afastei. Nunca mais eu fiz isso, 

entendeu? Aí foi indo, foi indo, o pai dele morando lá, depois que a gente separou. 

Depois não deu certo e aí ele encontrou com outra mulher, depois não deu certo e 

ele foi e voltou. Ele mora numa casa ao lado e eu no outro. Tem dia que o pai dele 

sai muito pra jogar e não dá ele remédio direitinho, eu peguei tomei os remédio. Eu 

mudei de lá um tempão com medo de Z não sossegar. Mudei de lá e fiquei pagando 

aluguel da casa minha. Depois eu voltei pra lá e [...] é depois eu voltei pra lá e depois 

eu tomei os remédio porque o pai não tava dando direito e eu tava achando que 

essas crise era isso que não tava dando o remédio direito. Então eu peguei e tomei e 

então eu dou. Quando ele tá bom, ele vai lá em casa mesmo e o que ele precisa ele 

pede e lá em casa eu dou. Então quando ele não tá bom, eu mando ele colocar uma 

grade no portão. Quando eu já vou entrando, eu coloco um cadeado e eu entro pela 

grade já para evitar. Eu fico com medo de ele rumar uma coisa em mim ou me dar 

murro, né! (F07) 

 

Outra providência da família é tentar esconder objetos que possam ser 

usados pelos pacientes para ferir um membro da família ou a ele mesmo. Mesmo 
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assim, há uma constante vigilância no ambiente familiar para que episódios de 

violência sejam evitados.  

 
Muitas vezes assim, uma hora duas da manhã, eu tranco a porta escondo as chaves, 

ela fala me dá, me dá se não eu vou quebrar tudo aqui [...]. É obrigado a gente dar 

[...]. Ela fala que vê espírito, que ele falou que vai matar ela. Ela tá deitada na cama, 

quando pensa que não, ela levanta de uma vez [...]. Ela pega tudo pra jogar, as coisa 

lá em casa não fica. Quê comprar não fica, espelho, ela quebra, ela fica na frente e 

quebra diz que tá vendo [...]. E quebra tudo. (F06, pai, 68 anos) 

 

Sim, querendo bater nela. Eu vou falar com você. Eu agradeço a Deus. Deus me dá 

força pra aquentar passar pelo que tô passando que não era fácil não. Assim até no 

eu fazer a comida eu já fazia assim já preocupada. Já posia (colocava) a panela no 

fogo já preocupada. Negócio de coisa de fogo, cada roupa minha tem uma gibeira 

pra quando eu acendia o fogo [...] Agora ele tá mais calmo, eu guardo nas minhas 

coisa. Faca anda é guardada. Não fica nada assim de coisa não. (F19, mãe) 

 

A policia é constantemente acionada em caso de impossibilidade de controle 

do paciente, porém é uma situação emergente sentida como protetora para as 

famílias, uma vez que se sentem ameaçadas da própria existência. As famílias 

sentem-se impossibilitadas de recorrer a outras formas de ajuda que não seja a 

intervenção policial, no caso de crises agudas. A busca por ajuda é baseada na 

procura por uma autoridade que tem o poder de agir com o uso da força e, 

inicialmente, não por intervenção medicamentosa. Para a família, a polícia é a única 

referência nos casos de agressão. Não há intervenção do CAPS em casos de crises 

agudas, pois não está disponível, no sistema de saúde mental da cidade, 

atendimento de emergência no CAPS, nesses tipos de situações. A família 

geralmente aciona a policia para ajudar a controlar o paciente e o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que aplica a medicação de emergência. A 

necessidade de internamento é avaliada pelo CAPS, que tem o gerenciamento dos 

internamentos na cidade. 

 

 

 



Resultados e Discussão 

 

133 

[...] chamava a polícia, a polícia ia lá e dava uma injeção nele. Apesar que [...] um dia 

eu falei, um dia lá que ele falou de me matar, eu peguei e saí. Ele foi assim e pegou 

os trem tudinho e caiu assim e quebrou tudo, vasilha, de primeiro usava aqueles 

copo que a gente comprava assim. Eu tinha uma copa, tinha duas mesa, e umas 

cadeira com tudo e ele pegou ele pegou os trem assim e embolou no meio da casa 

assim que não deu nem pra abrir a porta. Aí a gente foi lá atrás da polícia e aí a 

polícia veio e deu uma injeção nele e aí ele foi e ficou. Aí ele ficou assim. Fica assim 

uns dois dia assim calmo assim. Calmo não. É um calmo assim que é nervoso, a 

mesma coisa. O nervoso dele não acalma não. O nervoso dele é assim. Ainda mais 

se ficar alguém olhando pra ele [...]. (F19, mãe) 

 

Não, nunca parou. Agora que ele tá parando mais depois que ele tá sendo 

acompanhado aí é que ele tá parando, mas anté na rua ele já teve [...]. Lá na Jaíba 

(nome de cidade) ele andando lá, na rua lá ele já agrediu gente e quebrou até 

cavícula (clavícula) de uma mulher lá. Outra já quebrou o braço. Tudo já aconteceu. 

(F19, mãe, 69 anos) 

 

Outro recurso usado para conter e controlar a agressividade do paciente no 

ambiente doméstico é o uso de cordas. O paciente permanece totalmente amarrado 

até que a polícia e o Samu cheguem para fornecer o medicamento. Vale observar 

que se trata de uma intervenção momentânea, pontual à situação de emergência. 

Quando o efeito da medicação acaba, o paciente é novamente amarrado. Do ponto 

de vista dos familiares, “o risco” é uma realidade e não uma metáfora usada para 

descrever sensações de medo ou insegurança por parte dos familiares. O 

desamparo dos familiares ao lidar com o paciente violento é notório e não há 

qualquer programa destinado ao fornecimento de apoio e suporte institucional para o 

manejo de situações como as descritas. 

 

Ele ficava amarrado o tempo todo […]. A questão de amarrar é [...]. Ele tinha aquela 

reação […]. A gente via que a gente tava correndo risco até que chegava um recurso 

[…]. A providência que agente fazia era isto. O Samu só vinha com a polícia depois 

que a polícia chegasse. Quando acabava o efeito do medicamento a gente tinha que 

amarrar de novo [...]. (F22, cunhada)  
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Isso, foi difícil, que ela tava saindo muito. O único recurso que a gente achou foi ter 

que amarrá-la. Tivemos que amarrar ela, sabe! Pia galinha, né! Igual pia galinha, 

tivemos que amarrar sabe! Amarrar mesmo pra ela num fugir, pra ela não 

sair!Porque ela saia a noite e a gente, tava dormindo, num sabia pra onde ela ia e 

pra achar! Igual aconteceu várias vezes [...]. Foi achar lá no exército […]. Andou pela 

cidade aí, sabe! Fez, teve uma época também que ela desapareceu, que ela ficou 3 

dias sumida. (F13, irmão) 

 

[...] fazia como, comprava uma corda [...]. Corrente não! Amarramos com corda 

mesmo! (F13, irmão) 

 
Dava uns nós apertado, só tinha que piá, amarrar os braço dela, né! Aí a gente dava 

água ela, tinha que dar água, tinha que dar o alimento. E era difícil porque ela tava 

agitada, e eles fala ferrar, né! Cerrava os dentes, cerrava os dentes e não queria 

alimentar de jeito nenhum, sabe! Exatamente por causa da ignorância dela, que ela 

(mãe) é a única pessoa que dá ela as coisas, sabe! (F13, irmão) 

 
A violência que as famílias têm que enfrentar é um dos maiores desafios no 

trato com os pacientes. Os relatos abaixo mostram o dia a dia da convivência da 

família com um paciente violento que, por diversas vezes, tentou matar os pais.  

 
A figura 22 foi feita pela própria família no período em que o paciente foi 

isolado em um cômodo separado com grades. As grades foram colocadas na porta 

da entrada e substituídas em diversas ocasiões, pois o paciente conseguia arrancá-

las nos períodos de surtos agudos. A última grade foi especialmente feita sob 

encomenda para conter H09. O cômodo é separado do restante da casa para não 

haver comunicação. Do lado de fora, havia um cadeado usado para trancar o 

paciente. A pedido da família, todas as entrevistas foram realizadas na residência e 

somente no período de ausência de H09.  
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Figura 22 - Mostra o paciente H09 atrás das grades em sua própria residência no período 

em que ficou trancado por um ano 
 

O episódio relatado abaixo trata-se da investida do paciente contra o pai para 

matá-lo, quando estava esperando o ônibus, no bairro onde residem, para ir ao 

CAPS. O pai foi salvo por uma pessoa da comunidade que presenciou o ataque e 

interferiu. Ele sofreu traumatismo craniano, permanecendo com muitas sequelas 

após o evento. Outro episódio de violência já havia acontecido antes desse, com 

ambos os pais. Durante o período em que se realizou o trabalho etnográfico na 

moradia do paciente, foi possível observar uma pequena janela que se comunicava 

com o interior do quarto da mãe. Esse pequeno espaço foi usado para colocar água 

e comida para o paciente, durante o período de clausura. A família relatou que, 

antes de o paciente frequentar o CAPS, ele permaneceu preso por um ano nesse 

local. Somente quando o paciente começou a frequentar o CAPS, ele tinha contato 

externo. Após o incidente com o pai, o paciente passou a ser buscado pelo 

transporte da prefeitura. Atualmente, a equipe do CAPS busca o paciente às 8 h e o 

devolve às 17h, todos os dias, exceto feriados e finais de semana. A família continua 

trancando H09 com cadeado, em horário noturno, para garantir o sono das pessoas 

que moram com ele. Essa foi a única forma encontrada pela família para mantê-lo 

sob controle e sentir-se segura.  

 



Resultados e Discussão 

 

136 

A figura 23 mostra a mãe de H09 preparando feijão em um fogão de lenha. 

Atrás, as grades onde começa o quarto do paciente. Esta foto mostra a grade atual 

que fica na porta dos aposentos do paciente. 

 
Figura 23 - Mostra a mãe do paciente H09 e, nos fundos,  

a grade mais recente do quarto do paciente 

 
Figura 24 - Mostra a cozinha e uma prateleira da casa do paciente H09 

 

A figura 25 mostra a entrada do quarto de H09 em outro ângulo. A nova grade 

colocada pela família é mais resistente que a anterior. A noite, após ser trancado 

com o cadeado, a mãe fica com a chave e só abre o recinto pela manhã.  
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Figura 25 - A grade que fica nos aposentos do paciente H09 

 

A figura 26 mostra o interior do quarto, a cama de H09, com um pequena 

cadeira-sofá para assistir à televisão. A mãe limpa todos os dias o cômodo, depois 

que o paciente sai para o CAPS. 

 

 
Figura 26 - Mostra o pequeno quarto onde mora o paciente H09 
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A figura 27 mostra o pequeno buraco na parede, à esquerda da cama, que se 

comunica com o quarto da mãe do paciente. Esse orifício era usado para colocar 

alimentos e água para H09, durante o período em que permaneceu trancado no 

local.  

 
Figura 27 - Orifício que se comunica com o quarto da mãe do paciente H09  

e que servia para colocar água e comida 
 

As falas abaixo mostram a mãe do paciente explicando o que faz para dormir 

com mais tranquilidade e como ocorreu a investida do paciente contra o pai.  

 

A noite pra dormir fecha lá. Lá o portão fica fechado.  

- O que vocês põem para fechar? 

Cadeado. É, tranco pro lado de fora [...]. É todo dia. Aí eu falo com ele assim pra ele 

não coisar, que de primeiro era assim ele voltava pra dormir aqui. Que de primeiro 

era tudo misturado aí, né? [...]. (F19, mãe) 
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[...]. Dessa vez o pai dele ia levando ele pra lá mesmo pra poder fazer a ficha pra no 

acompanhamento que ele tá indo agora.  

- Lá no CAPS? 

Sim. Aí ele foi mais ele e ficou no ponto de lotação. Ele saiu daqui numa calma que a 

gente não pensava nada, né? Aí com pouco que ele foi levar ele, disse que ele foi 

esperando e não viu nada. Ele foi esperando e a lotação demorou. Que lotação tem 

hora que demora, né? Aí ele foi esperando e ele foi não quis não. Quando pensou 

que não, o dono da venda tava lá dentro, aí disse que quando viu, que só viu que ele 

tava em riba do pai dele lá. Disse que era murro pra tudo quanto é canto, era foice. 

Aí disse que tinha um moço que o moço foi e correu [...] que não matou ele. Mas se 

não fosse tinha matado. Aí com pouco ele (o paciente) chegou aqui correndo. 

Chegou na carreira e também entrou pra dentro. Depois eu esperei assim uns dez 

minutos e depois me deu aquela ideia assim e falei assim: ô, vai lá ver o que H09 fez 

lá que seu pai não chegou. Com pouco ele fez qualquer uma coisa com seu pai lá 

porque ele já tinha cortado o pé do pai dele. Aí eu fui e falei com ele. Ele foi e depois 

que chegou lá, a polícia já tava lá perto dele olhando. Só que a gente não podia 

coisar (processar) que ele já era doido da cabeça, né? Aí não fez ocorrência 

nenhuma que ele já era doido. Aí a polícia mesmo panhou (apanhou) ele e levou pro 

hospital. Nem veio aqui que já tava lá quase morto lá e a polícia panhou (apanhou) e 

levou no hospital e o menino acompanhou a ambulância. (F19, mãe). 

 

A figura 28 é recente e mostra o paciente H09 à esquerda, após iniciar 

tratamento no CAPS. Ele estava observando o ambiente e os outros pacientes que 

dançavam em um dia de festa no CAPS.  
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Figura 28 - Mostra a imagem atual do paciente H09 à esquerda  

e um outro paciente nas instalações do CAPS 
 

Situações de violência são bastante comuns e enfatizadas pelas famílias 

como sendo a mais sofrida das experiências e de difícil manejo. No caso da paciente 

M03, a família não conseguiu intervir em favor da filha da paciente, que morreu 

estrangulada pela mãe. Na época do crime, os familiares, o marido e o filho ainda 

criança, ficaram extremamente chocados com a tragédia. A paciente cumpriu pena 

de 18 anos em regime fechado em um manicômio penitenciário na cidade de 

Barbacena-MG.  

 

O menino dela tenta me ajudar, manda verdura, ele casou, tem quase um ano que 

não vejo. Ele mora lá na YY (cidade) já tem muito tempo que ele não vem aqui. E 

também ele casou, né![...]Ele não gosta nem que fala (sobre a mãe). 

- A criança viu ela matando a irmã? 

Viu, ele contou pra polícia […]. E as minhas menina quer que ela (a paciente) saia de 

lá, porque tem medo dela, tem um que casou e saiu de lá, pois ela fica muito agitada 

com gente, e eles têm medo[...].ela não gosta de criança, com ela lá eu não arrisco, 

eu não arrisco a gente fala com ela e tudo, pra não chegar perto, mas é bom não 

arriscar com ela [...]. Tem hora que ela não tá boa, eu dou os remédio pra ela, mas 

eu tenho muito medo [...]. Com ela lá eu não arrisco arrumar a casa. (F02, mãe, 78 

anos) 
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A família vive o drama de não saber como lidar com a situação e nem o que 

fazer com a paciente. Todos têm medo e a evitam o máximo que podem. Ela vive 

nos fundos da casa da irmã, em um pequeno barracão. O ambiente é tenso e 

nenhum dos irmãos tem convivência com a paciente, a única pessoa que tem 

contato diário é a mãe, responsável por todos os cuidados, como, manter o cômodo 

arrumado, lavar as roupas, levar comida para a paciente nos dias em que ela está 

em casa. A mãe tem 78 anos, é doente e diz que criou uma estratégia para lidar com 

a paciente: conversar o mínimo possível, e somente entrar no seu barracão para 

fazer os serviços domésticos, quando ela não está presente, isto é nos dias em que 

ela frequenta o CAPS. Caso contrario, a mãe não vai ao barracão com medo de ser 

agredida. Os contatos prolongados com a paciente são sempre evitados. No início, a 

família tentava argumentar com a paciente, mas, com o tempo, percebeu que ela 

não possui a mesma lógica e mesmo não entendendo por que, desenvolveu 

estratégias de “ler” as mínimas alterações de seu comportamento, por exemplo, 

quando a paciente balança o pé, significa que ela está se preparando para agredir 

alguém fisicamente ou ficando nervosa. A percepção da família é que não se deve 

“dar as costas”, para prevenir agressões súbitas ou argumentar com ela, isso a deixa 

mais agressiva e irritada. Nenhuma criança, como os sobrinhos, é deixada sozinha 

perto de M03 e todos os vizinhos evitam também deixar crianças perto dela ou em 

contato com ela. O filho, desde a idade de seis anos, nunca mais teve qualquer 

contato com a paciente. Ela não possui crítica e não entende a resistência do filho 

em não querer contato novamente. Em todos os encontros ocorridos com a 

pesquisadora, a paciente pergunta pelo filho e da possibilidade de revê-lo. A família 

entende que a convivência é uma situação de “perigo”, como fala a mãe. A paciente 

é vista com uma ameaça constante à segurança dos outros membros da família e da 

comunidade próxima. O desenvolvimento de estratégias ou leituras prévias de 

comportamentos dos pacientes que indiquem suas intenções é visto como uma 

opção pacífica e mais apropriada para se lidar com pacientes agressivos. Porém, a 

percepção de sempre ter um “perigo” eminente faz com que o medo e a tensão 

sejam constantes, propiciando ainda mais o afastamento afetivo e o isolamento 

desses pacientes.  

 

A irmã do paciente H10 também relata as mesmas situações vivenciadas por 

outras famílias. H10 sempre tenta matar a mãe e as tentativas são súbitas e 
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inesperadas. Ele é constantemente vigiado pela irmã que reside sozinha com o 

paciente e a mãe. H10, por diversas vezes, tentou asfixiar a mãe, hoje com 85 anos. 

F18 também relembra a primeira tentativa de o paciente em matar a mãe. 
 

Como ele tava calado dentro de casa, todo mundo falou, vem agora o pavor! Que 

num tá saino pra rua [...] num tá xingando [...]. Ele tá quietinho dentro de casa [...].  

Ela gritou, ela gritou, quando ela gritou e todo mundo correu, ele já tava com ela, ele 

ficou no chão seguro nela, pôs ela na frente trançou as pernas e ela ficou presa e 

com a mão no pescoço [...]. Ela tava roxinha [...]. Aí juntou papai, meu marido e meu 

cunhado, Y a vizinha e um rapaz que vinha da missa, que entrou correndo também 

pra tirar ela do meio das pernas dele, e ele é bem forte [...] a mão dele do pescoço 

dela [...] e ela é pequenininha ficou só aquele bolinho nas pernas dele. Depois que 

aconteceu, que tirou ela de dentro dele, aí ele sentou assim no banco, mais eu tô 

querendo matar, matar minha mãe! É aquelas coisas que dá nele assim de repente 

que ele num consegue controlar pra num acontecer, sabe! (F18, irmã, 51 anos) 

 

A piora dela é […] ela fica muito agressiva ela quer bater e quebrar as coisas, ela fica 

chorando a noite toda, não deixa nem os vizinhos e nem a gente dormir os vizinhos 

reclamam demais […]. A noite ela chora e grita muito. Ela está doente há 27 anos! 

(F16, filho) 

 

O caso dos pacientes M03, H09 e H10 são emblemáticos para representar a 

questão da violência na convivência com esquizofrênicos. As situações vivenciadas 

pelos familiares são extremas e do ponto de vista deles o “perigo” é real e 

representa uma possibilidade próxima e constante de outros acontecimentos 

trágicos na família. 

 

As atitudes de violência das famílias contra o paciente é vista como uma 

saída para o controle dele, utilizadas principalmente com o argumento de defesa dos 

ataques recebidos. Essas atitudes são legitimadas por toda a família e, às vezes, 

por algumas pessoas próximas como os vizinhos.  

 

As principais crenças envolvidas no uso da violência são: 1) não 

reconhecimento da doença. Os familiares possuem dúvidas de que se trata 

realmente de uma doença. Os modelos são ambivalentes; de um lado convivem com 
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o modelo biomédico e de outro, com o modelo cultural da doença. As crenças dos 

familiares são contraditórias e muitas de suas atitudes com relação aos pacientes 

explicitam essas contradições. O uso da violência é também um reflexo da 

convivência simultânea de modelos ambíguos da doença. Consequentemente, as 

crenças têm um papel central no uso da violência, como mecanismo de controle do 

comportamento do paciente. Dentro da concepção do modelo cultural, existem 

alguns critérios que, para os familiares considerarem uma doença mental, é 

necessário que os pacientes estejam “inconscientes” de seus atos (não percebam 

que estão praticando e recebendo uma ação agressiva), assim retirando a culpa 

individual pelas atitudes agressivas. Essa é uma forma de responsabilizar 

moralmente o paciente por sua doença. Na concepção do modelo biomédico 

elaborado pelos familiares, é necessário que o tratamento apresente resultados 

concretos com a intervenção médica.  

 

O que faz com que a família considere o problema como uma doença é o fato 

de o paciente responder bem à medicação e melhorar os sintomas. Muitos pacientes 

não respondem bem ao tratamento ou continuam a ter delírios residuais, mesmo 

com o uso da medicação, isso confunde a noção de que se trata mesmo de uma 

doença. Se é doença e está sendo tratada, por que o problema não desaparece? 

Com pode uma doença não ser curada pela medicina com tanta tecnologia e 

aparato científico disponível? Para ser uma doença, a medicina teria que ter 

recursos que explicassem e aliviassem a carga das famílias. Contudo, a realidade 

vivenciada é contraditória e esse suporte esperado não chega para aliviar o 

sofrimento, como acontece nos casos de doenças “físicas”, em que a medicina 

intervém e quase sempre é bem sucedida.  

 

O reconhecimento do problema do paciente como sendo uma doença (do 

ponto de vista médico) está diretamente relacionado ao poder de ação da medicina 

em intervir satisfatoriamente nos problemas que os pacientes apresentam. 2) a 

incompreensão dos sintomas que é também consequência do não reconhecimento 

da doença. 3) o medo, que faz com que as relações sejam pautadas na 

desconfiança, gerando uma necessidade de controle do comportamento paciente. 4) 

a crença na maldade do paciente, está pautada em que as agressões dos pacientes 

contra os familiares são devido a uma questão moral 5) a crença na intenção 
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premeditada que também tem aspectos morais do paciente e, por fim a autodefesa, 

que é justificada como reação às agressões sofridas. 

 

Eu acho que é uma doença porque o caso dele [...] porque ele melhora com os 

medicamentos já tem bastante tempo que ele está melhor [...]. Se diminuir o 

medicamenteo ele altera. (F22) 

 

Tem um primo dele que o que eles gastaram com o centro espírita não foi 

brincadeira não! Ele gastou o que não podia mas ficou mais pior, Né! porque não 

tomava remédio! O remédio é importante a pessoa para ser liberta tem que ter a 

comprovação assim pelos médicos, né! Que os médicos são de Deus. (F23) 

 

 O irmão de uma paciente desconfia de que o “problema” não seja uma 

doença, diz que foi causado pelos maus-tratos no hospital psiquiátrico. Ele considera 

que a conduta da família foi errada, pois a paciente teve muitas internações e sofria 

maus-tratos “nas mãos” de outros pacientes internados e enfermeiros (auxiliares de 

enfermagem). Além disto, os remédios, contraditoriamente, não são vistos como 

mecanismos de ajuda, mas sim como causa do agravamento do “distúrbio mental” 

por intoxicação química advinda da medicação. Nota-se que o termo médico, 

esquizofrenia, é visto como uma excentricidade. 

  
É, eu num sei, os médico falam que ela tem problema esquizofrenia, né! Eu nem sei 

falar direito, é um nome tão esquisito! Sabe, eu na realidade, assim hoje eu não sei 

dizer, eu acho que ela na realidade ela passou por um período de distúrbio mental ao 

longo do tempo e acredito que causado pelo efeito de remédio, que ela veio tomando 

[…] e ela pegou uma dependência química, cê tá entendendo! Ela passou a 

depender […]. Acredito que com os maus-tratos que ela teve no início, no hospital, 

certo! (F13) 

 

A figura 29 representa situações e crenças que predispõem ao uso da 

violência por parte dos familiares  
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Figura 29 - Crenças e práticas que contribuem para o ciclo de violência  

dos familiares contra os pacientes 
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As agressões físicas são relatadas em quase todas as famílias entrevistadas, 

porém o que mais chama a atenção, nessas situações, são as constantes tentativas 

de matar algum membro importante da família. Os ataques mais comuns são contra 

os próprios pais, sendo eles, na constituição familiar, os que mais se dispõem a 

prestar cuidados aos pacientes. Devido a essa situação, o constante medo e a 

tensão são os sentimentos mais relatados. As crenças das famílias sobre a 

esquizofrenia parecem também contribuir para que o uso da violência seja uma 

opção, um grito de socorro, um recurso último para que seja posta uma ordem no 

caos que alguns vivenciam no ambiente doméstico e também pela falta de amparo 

institucional. Além disso, a agressão e a violência parecem ser o modelo vivenciado 

pelas famílias para se resolver conflitos domésticos. 

 

Diversos estudos mostram que os familiares ou pessoas conhecidas pelos 

pacientes estão particularmente em risco de se tornar o alvo da violência do 

paciente (Steadman, 1998). Um fator frequentemente associado ao comportamento 

violento entre os doentes mentais, especialmente a esquizofrenia, é o abandono da 

medicação (Smith, 1989; Bartels et al., 1991). A suspensão da medicação pode 

levar a uma eventual recaída e o sinal mais evidente é o aparecimento de sintomas 

psicóticos positivos. No entanto, se um paciente tem um histórico de comportamento 

violento, é muito provável que esses comportamentos reapareçam durante a recaída 

(Fresan et al., 2007). 

 

Na literatura, a violência na esquizofrenia é condicionada por vários outros 

fatores, tais como: sintomas psicóticos, não-adesão aos medicamentos e falta de 

apoio social. Para alguns pacientes, a violência pode ser um fator-chave que 

complica ainda mais o tratamento. Isso significa que uma prevenção do 

comportamento violento na esquizofrenia pode não ser passível somente com o 

tratamento psiquiátrico por si, sem atender a outros problemas complexos, tais como 

a qualidade do ambiente social em torno do paciente (Fresan et al., 2007).  

 

Não se pode esquecer de que há outros componentes que se somam à 

questão da violência no contexto da esquizofrenia e contribuem para que ela ocorra.  
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A violência na esquizofrenia, no âmbito desta pesquisa, está condicionada por 

vários fatores socioculturais e deve ser pensada dentro desse contexto. Esta 

pesquisa foi realizada com pacientes e familiares pobres, que vivem na periferia de 

uma cidade de porte médio, com inúmeros problemas sociais. 

 

A violência é uma realidade vivenciada pelas famílias, e o ambiente 

sociocultural parece também contribuir. Não se pode separar a manifestação da 

doença do contexto em que ela se apresenta. A sociedade brasileira, em especial o 

local da pesquisa, é reconhecidamente violento, imerso em grandes desigualdades 

sociais e econômicas. As mazelas sociais que engrossam as dificuldades das 

famílias pobres são inúmeras; como o tráfico de drogas, a prostituição, a violência 

doméstica, o subemprego, e outras tantas, não podem ser desconsideradas e 

esquecidas. Para a população de estudo, todas essas situações fazem parte do 

repertório da vida deles e também estão inclusas no contexto vivenciado pela 

doença. A esquizofrenia é mais uma mazela a ser enfrentada, inserida na estrutura 

social mais ampla: da violência social, da pobreza, da escassez de recursos e do 

abuso sexual. Como exemplo, segue a narrativa abaixo. O conhecimento do abuso 

sexual do padrasto contra a paciente é mais um componente na dinâmica familiar, 

nem mais nem menos importante do que os outros tantos problemas enfrentados 

pela família.  

 
O outro companheiro de S (mãe da paciente) cuidava e bem dela (paciente). S 

largou ele e juntou com este tal de F. Ela tava com 10 anos quando ele ajuntou com 

S. Ele acabou abusando dela. Ele obrigava a menina a ficar com os homens dentro 

de casa, ela tinha uns doze para treze anos. O F foi o primeiro a ficar com ela. As 

pessoas não me falavam, foi depois que fiquei sabendo! Agora que eu vim saber, 

eles ficou muito tempo com ela lá doente sem tratar […] (F14, tia) 

  
Ela tava com 12 anos quando ele (padrasto) começou abusar dela, o povo lá fala 

[…]. Os vizinhos fala né! […]. No dia que ele estava com ela lá deitado […]. Nos 

chamamos a polícia […] a polícia levou ele, mas estava na cachaça, não deu nada 

não. Ele tava bebendo mais é um bêbedo consciente… só acreditamos depois deste 

dia que pegamos ele com ela […]. (F14, tia) 
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A menina todo mundo está achando que é do F, a menina é a cara dele, o conselho 

tutelar tinha pegado ela e foi para o abrigo […]. F é outro débil mental, ela (a 

paciente) tinha 15 anos para 16 anos […]. (F15, tia) 

 
A violência, então, nesse contexto social, parece ser a resposta mais óbvia e 

conhecida por parte dos familiares e dos pacientes para enfrentar o caos que a 

doença causa. 

 
F (padrasto) bate em Z (paciente) também porque ela bate em S […]. a Z quebrou 

tudo dentro de casa o olho deste tamanho oh! teve que deixar ela sozinha neste 

quarto lá… não dormia, não bebia, ela colocou uma cama para ninguém passar! 

(F15) 

 

Fresan et al. (2007) argumentam que o potencial de ocorrência de violência 

em um número de pessoas com doenças mentais estimula o medo da população e 

impede a aceitação geral das pessoas com deficiências psiquiátricas. A 

esquizofrenia em particular é o diagnóstico mais frequentemente associado à 

violência como também tem sido o mais associado ao paradigma da loucura, da 

incompetência e periculosidade. Embora a maioria dos pacientes com doença 

mental não sejam violentos em relação às pessoas, existe um subgrupo de 

pacientes violentos, o que torna difícil reduzir o estigma associado à doença mental. 

Compreender os fatores associados à violência na doença mental é o primeiro 

passo para a sua prevenção através de abordagens terapêuticas eficazes (Arango et 

al., 1999). 

 

Arango et al (1999) avaliaram diversas variáveis em um estudo prospectivo, 

na predição da violência em 63 pacientes com uma DSM-IV- diagnóstico de 

esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. Vinte e nove pacientes (46%) tinham se 

envolvido em algum tipo de violência durante a semana anterior ao procedimento de 

admissão hospitalar. A maioria dos atos violentos ocorreu no domicílio (92, 5%). A 

porcentagem de 34, 6% dos atos violentos eram dirigidas contra os pais, 17, 2% 

eram contra outros membros da família e 13, 7% contra os próprios pacientes. Para 

os autores, o problema decorre da adesão ao tratamento. Os autores observaram 

que os pacientes que mais tarde se tornaram violentos eram os que tiveram menos 

comprometimento e percepção da necessidade do tratamento. No entanto, apesar 
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dos escores dos pacientes violentos serem mais elevados para os delírios e 

alucinações, os melhores preditores entre os grupos estudados foram a 

desconfiança, hostilidade, falta de cooperação, falta de discernimento, julgamento, e 

dificuldade de controle do impulso (Arango et al., 1999).  

 

 O fato de o comportamento violento diminuir consideravelmente durante a 

hospitalização, sugere que a violência na esquizofrenia é um produto não só da 

interação entre as características de uma pessoa, da doença e as oportunidades 

oferecidas por um ambiente, mas também da adaptação da experiência de um 

psicótico a um ambiente específico (Junginger, 1996). O autor propôs que o que 

induz a um comportamento agressivo não é a doença mental em si, mas a presença 

de sintomas como delírios e alucinações. Afirma ainda que, em muitos casos, o 

comportamento violento dos doentes mentais parece ser previsível e, de certa 

forma, parece ser a resposta racional para crenças irracionais. Alguns autores têm 

proposto que o grau de convicção associada a sintomas psicóticos, como delírios, 

deve ser avaliado como um preditor de violência (Junginger 1996). Arango et al 

(1999) chamaram a atenção para fato de que a presença ou ausência de delírios 

não é um indicador adequado de violência no ambiente hospitalar, porque a grande 

maioria dos pacientes internados são delirantes. 

 

 A agressão pode se manifestar de forma diferente entre os pacientes que estão 

convencidos da realidade de seus delírios ou alucinações e aqueles que mantêm 

dúvidas sobre a realidade de seus delírios (Arango et al. 1999). Alternativamente, a 

falta de conscientização da necessidade do tratamento aumenta o risco de recidiva 

devido a não de adesão à medicação. A violência pode ser reduzida indiretamente 

por meio de programas clínicos que visam aumentar a conscientização sobre os 

sintomas (Arango et al. 1999). 

 

 Em estudos de comunidade, o uso de drogas aumenta o risco de violência em 

pacientes com esquizofrenia (Swanson et al. 1990; Bartels et al. 1991). Em uma 

revisão sistemática sobre o comportamento violento de doentes mentais, Torrey 

(1994) afirmou que os indivíduos com doenças mentais graves não são mais 

perigosas do que a população em geral, quando estão usando medicamentos 

antipsicóticos. 
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 Vários estudos têm relatado que pessoas com esquizofrenia apresentam um 

risco quatro a seis vezes maior de cometer um crime violento, em comparação à 

população geral (Angermeyer, 2000; Brennan, Mednick e Hodgins, 2000; Eronen, 

Angermeyer e Schulze, 1998; Hodgins, 1992; Hodgins et al., 1996). 
 

 Na maioria dos casos, as vítimas de graves crimes violentos são familiares ou 

pessoas próximas (Estroff et al. 1998; Steadman et al., 1998; Nordstro e Kullgren, 

2003). A maior probabilidade de agressão é encontrada entre jovens do sexo 

masculino, em fase inicial da doença (Taylor, 1993). 

 

 O processo de desinstitucionalização na psiquiatria tem aumentado ainda mais 

as exigências aos parentes em termos de apoio e prestação de cuidados (Cook, 

1988; Francell, Conn e Gray, 1988; Horwitz, 1993). Em especialmente no Brasil, 

essa situaçao parece realista, principalmente para aqueles que são totalmente 

dependentes do sistema público de saúde. 

 

Teixeira et al. (2005) afirmam que, embora as evidências empíricas indiquem 

a existência de uma relação entre crime violento e psicose, isso apenas representa 

uma pequena parte da violência ocorrida na comunidade. Em países como o Brasil, 

em que a violência e a criminalidade têm intensa associação com condições 

socioeconômicas, o percentual dos crimes associados a transtornos mentais graves 

é ainda menor. Portanto, apenas uma pequena parcela da violência deve ser 

atribuída a pacientes psicóticos, mais especificamente aos sujeitos com 

esquizofrenia, principalmente em nosso país.  
 

Invocando o princípio da “racionalidade-irracionalidade'', Link e Stueve (1994) 

afirmam que, quando um indivíduo com uma doença mental se sente ameaçado, e 

quando seus controles internos estão comprometidos, a violência torna-se a 

resposta mais provável, ou seja, é vista como um meio de defesa ou de retaliação 

contra as ações nocivas e manipuladoras que os pacientes acreditam ser dirigidas 

contra eles. 

 

A violência, de forma geral não possui um mecanismo causal preciso. Sua 

natureza é multifacetada, resultada da complexa interação entre fatores individuais, 
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de relacionamento sociais, culturais e ambientais que influem no comportamento 

humano (Krug et al., 2002). Sua explicação também não se deriva somente das 

variáveis estruturais, como a pobreza e o desemprego. Há de se considerar a 

presença de um conjunto de valores e normas que justifiquem o efeito de 

comportamentos violentos (Cardia, 1999).  

 

Adorno (2001) levanta a possibilidade da associação entre pobreza e 

violência, ressaltando que, quanto maior a pobreza, maior a violência. O autor 

pondera sobre a violência estrutural marcadamente presente na periferia, tendo 

como consequência a desigualdade e a exclusão social. A violência aparece nas 

classes mais baixas como mediação de conflitos, modalidade de agir. 

 

Zaluar (2001) afirma que a violencia não é apenas de ordem socioeconômica, 

ou seja, nas áreas periféricas, não é apenas a pobreza que se expressa em baixa 

renda, mas também a existência da condição de exclusão de cidadania, de falta de 

acesso a direitos, proteção e segurança.  

 

Diante dessa extensa problemática apresentada, Arboleda-Flórez (2008) 

chama atenção a para a questão da responsabilidade da ação governamental no 

que diz respeito aos direitos humanos. O autor afirma que os sistemas de saúde 

mental precisam de um nível diferente de discurso sobre direitos humanos que trata 

a impotência política, a discriminação econômica e as disparidades no acesso aos 

sistemas de saúde, bem como a violência estrutural a que estão sujeitos os doentes 

mentais na comunidade. O discurso dos direitos humanos necessita de evoluir de 

um excesso de preocupação sobre os direitos fundamentais à liberdade e autonomia 

para a proteção dos direitos de cidadania negados aos doentes mentais, enquanto 

uma classe dentro do sistema social mais amplo.  

 

Explicitar os desafios estruturais é essencial para entender o vazio existente 

entre a realidade da vida dos portadores de doença mental e as boas intenções da 

lei contra a discriminação. As experiências dos pacientes e familiares, nesta 

pesquisa, expõem a fragilidade com que o sistema publico de saúde no Brasil tem-

se deparado para implementar práticas inclusivas e protetivas para o portador de 

sofrimento mental. 
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4.4.3 Convivendo lado a lado com a esquizofrenia: a visão da comunidade 

próxima 
 

Alguns vizinhos que residiam ao lado ou à frente da residência dos pacientes 

foram também entrevistados. Aqueles que conviviam com a família do paciente ou 

que participavam, de alguma forma, na vivência da doença eram os mais tolerantes 

com os problemas e dificuldades que porventura o paciente trazia para a 

comunidade. A família V01 convive com a paciente há cerca de 15 anos, desde que 

compraram a casa. Embora tivessem conhecimento da doença da paciente, quando 

adquiriram a residência, não tinham noção de como seria realmente o convívio com 

ela no dia a dia.  

 

Sabia assim [...] mas quando eu mudei pra cá, eu num sabia que era tão grave como 

é [...]. Eu achava que ela internava, e ela tomava os remédio e ela fazia o tratamento 

e ela melhorava [...]. Ela quebrava ramo jogava aqui, ela ficava batendo no meu 

portão, inclusive quando alguém bate no portão aqui, que não tem campainha, eu 

olho ali do outro portão pra ver quem é [...]. Porque se for ela eu não abro o portão 

pra ela […]. As vez eu abro, eu pinto o cabelo dela [...] ela me pede pra pintar, eu 

pinto o cabelo dela. (V01) 

 

Apesar dos aborrecimentos que a paciente trazia para a V01, ela se lembra 

da tumultuada convivência da paciente com o pai que a espancava com muita 

frequência, desde a adolescência. As agressões eram percebidas e ouvidas ao lado 

da casa, porém V01 não se sentia com poder para interferir nas surras que o pai 

dava na paciente. V01 dizia que havia um segredo na família em torno da gravidez 

da paciente aos 16 anos e de um aborto feito pela família. A vizinha diz que ninguém 

fala sobre o assunto. Eram práticas comuns ao pai amarrar ou acorrentar a paciente 

em uma árvore no lote da casa. Por essa experiência narrada pela vizinha, pode-se 

ver que o relacionamento conturbado e violento já existia na família antes de a 

paciente manifestar a doença. O padrão de relacionamento familiar já incluía o uso 

da força e violência, antes do aparecimento dos primeiros sintomas. 
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“Quando eu mudei pra cá, e essa Y (paciente) ele (o pai) amarrava ela acorrentada 

debaixo de uns pé de manga que tinha aqui do lado, sabe! Ela ficava no maior 

sofrimento, eu ficava morrendo de dó, na época, sabe! Ela era mocinha assim nova 

[...]. O pai dela batia muito nela, que apesar dela ser agressiva […]. 

 

Ele (pai) batia nela, aí, ela melhorava ela quetava (aquietava-se) Porque quando ela 

tava desse jeito, ele cortava ela no coro. (V02) 

 

Escutava e a gente as vez até queria acudir, mas num podia, né! Que era porque, 

era o pai dela bateu muito nela porque ela engravidou […] e ela abortou um filho 

(V01) 

 

Na convivência do dia a dia, as agressões da paciente contra a família são 

também vivenciadas pela vizinha. São agressões praticadas principalmente contra a 

mãe da paciente. V01 sempre justifica não poder interferir nessas situações, mas por 

um motivo diferente daquele alegado, quando a paciente era jovem, agora por medo 

que sente dela e de seu comportamento violento. Os sentimentos narrados pelos 

vizinhos são uma mistura de medo, raiva e pena. A paciente sempre tem atitudes 

que perturbam muito a V01 e sua família, como gritar a noite inteira, xingar e até 

fazer piada do ex-marido da V01. 
 

Ela (paciente) é muito agressiva e ela bate na mãe dela, também não posso socorrer 

com medo dela, que ela me xinga toda [...]. Esses dias mesmo, ela derrubou a mãe 

dela ali no portão, quebrou o óculos dela no rosto dela. (V01) 

 

Ela é muito agressiva comigo, as vez eu tenho dó dela, as vez tenho raiva….ela me 

xinga muito. Ela joga faca ni mim aqui dentro de casa [...]. A noite inteira, tem noite 

que ela vira [...]. A noite passada ela gritou a noite inteira. Aí ninguém consegue 

dormir. (V01) 

 

As atitudes da paciente são agressivas também do ponto de vista moral, 

como os comentários que ela faz a respeito do ex-marido da vizinha, tentando 

denegrir e atacar a autoestima da vizinha, que passa a ser alvo e a ser atingida da 

mesma forma que os familiares. Como V01 mora ao lado, as vivencias domésticas, 

os relacionamento e conflitos familiares tanto da paciente quanto da vizinha são 
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abertamente expostos. Os limites entre o público e o privado ficam fragilizados, não 

há segredos entre os acontecimentos da casa da vizinha e a casa da paciente, 

porque, com a doença, ambos os lados estão expostos.  

 

Do ponto de vista dos vizinhos, as causas para o adoecimento dos pacientes 

são: 1) agressões sofridas; 2) a personalidade ruim dos pacientes; 3) doença 

somada à maldade do paciente; 4) espíritos ruins que perturbam; 5) menstruação 

que “subiu para a cabeça”; 5) o encosto. Do ponto de vista do vizinho V01, a revolta 

que a paciente sentiu ao ser agredida pelo pai provocou uma alteração do 

comportamento, desencadeando a doença.  

 

O pessoal fala que é por causa da agressividade do pai, né! E ela ficou revoltada 

com todo mundo, aí aconteceu isso. (V01) 

 

Para os vizinhos, existe a noção de que o tempo do adoecimento é curto e 

repentino, um dia se está normal, no outro se está louco. A loucura, então, se instala 

repentinamente.  

 

Ela era normal. Depois de uma hora pra outra que ela adoeceu [...]. Conta assim que 

ela foi dormir na hora que ela acordou uma hora da manhã gritando que o pai dela 

tava querendo matar ela. (V02) 

 

A crença na maldade do paciente é partilhada também pelos familiares que 

não conseguem distinguir o que é sintoma da doença do que é a personalidade do 

paciente. Assim, a doença se mistura com o caráter e a personalidade. Na verdade, 

não há distinção entre a doença que atua na personalidade e no mundo do paciente 

e as características da pessoa. 

 

Eu acho que é ruindade mesmo [...]. Ela deve ter problema também, né! Porque uma 

pessoa que tem, uma pessoa que tem a cabeça boa, que num tem problema, num 

vai fazer tanta coisa que ela faz, né! Mais, também junta ruindade com a doença, né! 

(V01) 
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Outro modelo de entendimento é a crença no destino e no “encosto”. “Ter 

uma sorte para cumprir” traz o sentido de ter a doença como destino, enviada por 

forças espirituais ou ocultas e que não há como escapar. A crença no destino implica 

que o paciente não tem culpa direta de seu problema, retirando dele grande parte da 

carga. A culpa está fora do paciente. A crença no “encosto” também é compartilhada 

pela família e é a explicação mais comum, exterior ao doente. 

 
Todo mundo tem uma sorte para cumprir né! Parece que é encosto! Este problema 

dele uns fala que é problema de encosto outros falam que é problema de cabeça [...]. 

(V06) 

 

Existe uma certa desconfiança de que todas as alterações percebidas no 

comportamento da paciente possam ser mesmo chamadas de “loucura”. O conceito 

de “ser doido” também está relacionado a uma certa inconsciência dos atos 

cometidos, o mesmo pensamento apresentado pelos familiares. As pessoas não 

entendem como pode ser “louco” e, ao mesmo tempo, “saber” o que está fazendo ou 

se passando em torno de si. Para realmente caracterizar como um problema de 

loucura, o paciente deve estar totalmente desconectado do mundo e de seus atos. 

Essa crença também está conectada e é base para se pensar na noção de que os 

atos agressivos dos pacientes estão relacionados à maldade e às características 

perversas da personalidade deles, e não em sintomas de uma doença.  

  

A mulher bateu nela porque Y é muito agressiva. E depois que bateu nela, mais 

nunca Y mexeu com ela […]. Por isso que eu falo que a cabeça dela num tem tanta 

coisa ruim não, porque se ela fosse uma pessoa doida de verdade, ela continuava 

brigando e mexendo com os trem, né! (V01) 

 

Os espíritos maus também têm participação no problema da paciente, sendo 

considerados como causa do comportamento instável e responsáveis pela constante 

alteração do aspecto facial dos pacientes. Do ponto de vista dos vizinhos, somente 

“uma doença” não parece ser capaz de causar tamanha alteração, principalmente 

em aspectos físicos, como olhos vermelhos e vidrados. Alguns aspectos faciais, 

característicos e reconhecidos como sendo normais do paciente, quando alterados 

fica mais evidente de que são espíritos maus que entram na pessoa, fazendo-a 
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parecer diferente. Aqui aparece uma outra categoria de causas espirituais diferentes 

da categoria do “encosto”.  

 
Ah num sei, acho que deve ser algum espírito mau [...] ativa que tem nela, que tem 

hora que ela tá boa demais, tem dia que ela tá melhor, tem dia agride a mãe dela e 

tudo [...] a gente [...]. Eu mesmo assim não tem coragem de entrar lá assim quando 

ela tá ruim mesmo [...].ela fica com aquele oião (olhão) vermelho oiando pra gente 

[...] eu fico com medo. (V01) 

 

Esse distúrbio dela que ninguém sabe assim [...]. Eu suponho que foi causado pela 

infância o tipo de menstruação que subiu atrapaiou alguma coisa dela. (V03) 

 

Alguns vizinhos manifestam vontade de sair do lugar onde residem para se 

livrarem das perturbações constantes dos pacientes, embora falem que já se 

“acostumaram” com a situação, não restando o que fazer para terem tranquilidade. 

Existe uma certa aceitação e conformação, precisam se concentrar em seus próprios 

problemas para, assim, tentar conviver e aceitar a desorganização, o caos em que 

vive a família ao lado.  

 

Ela, ela conversa a noite inteira, essa noite mesmo ela conversou a noite inteira. 

- E ela conversa o quê? 

- Xinga, briga, grita Jesus [...]. 

Que ela fica na beira conversando e xingando, ela grita o vizinho ali também. Aí ela 

fala que tem gente, tem um homem querendo matar ela [...]. 

A gente já acostumou com a situação (V01). 

 

O medo de agressões por parte dos pacientes é considerado a maior 

dificuldade na convivência, trazendo maior tensão para os vizinhos; e a segunda 

maior dificuldade para aqueles que estão mais próximos é o barulho noturno. Todos 

que vivem mais próximos ou que residem em casas cujos muros são comuns à casa 

dos pacientes se incomodam com o barulho, os gritos e agitações constantes 

destes. O vizinho participa da vida do paciente tanto quanto a família, o que permite 

ser mais tolerante e sensível aos problemas enfrentados pela família.  

 



Resultados e Discussão 

 

157 

Todo mundo aí, pois escuta o batedor dela e num dorme, né! E aí tem os vizinho do 

fundo aqui também, as meninas, não tem sossego com ela, Ela tem tanta raiva das 

moça aí, inclusive as moças aí trabaia tudo na Coteminas, num para aí também 

não.E tem medo dela [...]. (V01) 

 

Os vizinhos também não entendem o comportamento desordenado dos 

pacientes e o medo é o sentimento mais presente que, muitas vezes, afasta e 

estigmatiza ainda mais o paciente pela sensação de que os vizinhos possuem total 

desconhecimento e descontrole da situação.  

 

4.4.3.1 Testemunhando a agressão dos familiares  

 

Os vizinhos testemunham as constantes agressões dos familiares contra os 

pacientes na tentativa de controlá-los. Embora alguns possam fazer denúncia formal 

dos maus-tratos que testemunham, outros justificam as agressões dos familiares 

como sendo necessárias para conter os pacientes ou mesmo dentro de uma 

perspectiva de que os pacientes oferecem perigo real. A noção de que o paciente 

psiquiátrico é perigoso e ameaçador aparece na perspectiva dos vizinhos. 

 

Ele (irmão) bate assim, quando ela tá batendo na mãe dela, ele bate nela. (V01) 

 

Porque ficava sabendo que o pai e o irmão dela, espancava ela aí dentro. Que ela 

tava com o corpo cheio de hematoma. Foi feita uma perícia e constatou que ela tava 

com hematoma. (V03) 

 

E as vez ela ficava agressiva, quê que acontecia! é acontecia deles (pais) pegá ela e 

pô ela sentada numa cadeira e amarrá [...], né! Só que as vez amarrava assim, uma 

corda [...] um fio de tomada [...] e ela com aquela esfregação ficava aquelas marcas 

[...]. É as vez ela gritava demais, duas ou três horas da manhã, ela gritano. Quê que 

eles fazia, pegava um pano e amarrava, pegava uma toalha e amarrava a boca dela. 

Pra ela num continuá gritando, porque tem um vizinho que é enjoada daqui, do outro 

lado [...]. 

- E os outros vizinhos reclamavam dos gritos dela, do barulho? 

Mas na época da denúncia foi os vizinhos que denunciaram (V03) 
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Muitos vizinhos acham que conviver com o paciente é perigoso tanto para 

eles quanto para os familiares. Esse é um dos motivos pelo qual a violência é 

justificada e usada corriqueiramente para conter o paciente. Aqueles vizinhos que 

aceitam as agressões dos familiares contra seus membros doentes, geralmente, são 

aqueles que participam intimamente das dificuldades e sofrimentos dos familiares e 

vêem a dificuldade de controlá-lo e, por conseguinte, possuem medo do paciente. A 

relação que se estabelece é de defesa e ataque, não da doença, mas da pessoa 

portadora da doença. A medicação ou o tratamento psiquiátrico nunca é visto como 

uma forma apropriada de controlar o comportamento desordenado do paciente ou 

de tratar o problema. O uso da força física é a maneira reconhecida como método de 

controle tanto pela família quanto pelos vizinhos. 

 

Mas tem vez que ela tá atacada mesmo! E quando ela tá atacada é perigoso. Que 

agente vá incostar nela é perigoso que ela atacar a gente. (V02) 

 

Só corre [...]. Que ela tá atacada lá dentro a gente só ouve os gritos de Dona YY 

(mãe). Quem que encosta! [...]. Aí ela, então na hora que ela ataca é assim. Na hora 

que ela tá boa parece que ela não tem problema nenhum. É limpinha, arrumadinha, 

cabelo penteado. Conversava normal assim com a gente sabe [...]. Agora na hora 

que ela tá atacada, a gente nem pode chegar perto. A gente tem medo quando ela tá 

atacada ela fica muito esquisita, sabe! então a gente evita, né! (V02) 

 

Uma vez eu já vi ela amarrada [...]. Eu fiquei com dó […]. Assim, com os braços pra 

trás na cadeira […]. Sentada na cadeira! Na cadeira com os braços pra trás. Isso aí 

eu vi [...]. Acho que o pé dela também tava amarrado [...]. Porque ela tava muito 

agressiva, muito agressiva mesmo dentro da casa. Ela, eu acho que foi até na época 

que ela tinha, é que ela mais a mãe dela tinha tirado um pedaço do dedo da mãe. 

Acho que foi nessa época, que quando ela endoida mesmo minha filha, oh, num tem 

lugar aí dentro dessa casa, não tem. E assim é você dormir e dar o remédio dela, e à 

meia noite, duas horas da manhã ela á acordada de novo. Então cê num dorme, que 

dali ela pode acordar, ela pode pegar uma faca, ela pode pegar qualquer coisa, ela é 

doida [...]. E como é que você tranca a porta do quarto e deixa ela lá dormindo, 

trancada lá. Também não pode deixar roupa lá dentro que ela pode até matar ela 

mesma [...]. (V04) 
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O medo de ser agredido é sempre a preocupação principal, pois é 

reconhecido que o “doido” tem muita força física o que dificulta a defesa. Conforme o 

entendimento dos vizinhos, também se deve evitar “ficar de costas” para os 

pacientes, pois, como são “perigosos e fortes”, o melhor a fazer é evitar qualquer 

aproximação para não ser pego desprevenido. Para os vizinhos, também é 

necessário desenvolver atitudes e cuidados para lidar com o paciente e defender-se 

de um ataque ou agressão súbita. A noção de perigo é também compartilhada com 

os familiares. Conforme os vizinhos, a agressão por parte do paciente é a pior 

situação enfrentada pelos familiares. 

 
Eu tenho medo dela me agredir. Meu medo é esse que doido tem força. Pode ser 

doido do jeito que for, pode ser seco, eu num sei da onde eles tiram essa força, mas 

que tem força tem. (V04) 

 

Se você dá as costas, ele(o louco) faz besteira com você. É o que a mãe dela fazia, 

oh, Dona XX tudo que a senhora tiver que conversar com ela conversa de frente num 

dá as costas pra ela não e num sai não [...]. Foi feito e certo. Ela chegou provocando 

a mãe dela, empurrou a mãe dela, a mãe dela caiu de cima da escada lá e quebrou 

o braço. Aí eu ia chegando do serviço. A mãe tá aqui com braço quebrado aqui [...]. 

Coloquei dentro do carro e levei pra Santa Casa (hospital). (V03) 

 

A depressão da mãe de uma das pacientes é interpretada como 

consequência direta do sofrimento de ter uma filha com esquizofrenia dentro de 

casa. Os vizinhos consideram que quem cuida do paciente corre risco de adoecer 

também, pois o fardo é considerado pesado, principalmente para as mães, que são 

vistas como a responsável direta pelos cuidados dos filhos doentes. 

 

Não eles num fala nada disso [...]. Já falou que já levou em muitos lugares que num 

tem jeito, que eles têm vontade de arrumar um internamento pra ela [...] pra ela num 

sair mais nunca [...]. A mãe dela fala assim, pra ela ficar lá [...]. Eu já ajudei muito a 

mãe dela [...]. A mãe dela fala assim. 

 

Quando um paciente muda de bairro, há uma comunicação entre os 

moradores, o novo local onde ele vai residir parece ser “avisado” daquela presença. 

No caso da paciente M12, antes de a paciente mudar de bairro, os vizinhos já 
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sabiam que a paciente tinha “problema de cabeça” ou que ela era “louca varrida”. 

Assim, ao se instalar na sua nova residência, todos os vizinhos próximos já tinham 

conhecimento de seu comportamento desordenado, o aviso era de que ela era um 

“perigo” para as pessoas se aproximarem. 

 

Quando ela está ruim mesmo, eles, outros vizinhos, comentam que ela está atacada. 

Todo mundo na rua sabe que ela tem problema se ela falar qualquer coisa não dá 

atenção [...]. Assim para não importar não [...]. Porque ela não bate bem mesmo. 

(V05) 

 

Ela só vem aqui [...]. Ela não agride, mas eu tenho medo dela [...]. A pessoa deste 

jeito [...]. Ela fica muito nervosa quando ela está na crise, às vezes, a filha me 

chama, não fala coisa com coisa. Eu imagino que deve ser difícil no caso dela este 

problema mental que ela fica fora de si […]. Então é perigoso eu fico com medo […]. 

(V05) 

 

O “resguardo quebrado” também aparece como uma explicação para os 

vizinhos, assim como a questão da hereditariedade. Duas situações levaram a 

vizinha à conclusão de que a doença pode ter sido desencadeada pelo resguardo 

quebrado, os sintomas apareceram depois de a paciente ter filhos, e pela 

hereditariedade, a filha da paciente também apresentou sintomas de confusão 

mental após o parto. 

 
Eu penso que pode ter algum resguardo quebrado, né! Foi depois quando ela 

começou ter os filhos que ela ficou assim [...]. Pode ser até hereditário, pois eu vi a 

filha adoecer assim né [...]. Igual ela [...]. Eu já sei quando ela não está bem [...]. O 

que mais me chama atenção é [...] ela fica falando muito [...] repetindo as coisas. 

(V05) 

 

Os modelos explicativos da doença para os vizinhos seguem uma lógica 

semelhante à dos modelos apresentado pelos familiares, mostrando que existe uma 

construção da doença que é coletiva, seguindo o padrão cultural. Nesse aspecto, 

percebe-se que os modelos formulados estão em sintonia com aspectos culturais 

locais.  
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4.4.4  A (des)igualdade institucional, profissional e familiar do cuidado 

psiquiátrico: as diferentes linguagens  
 

Algumas famílias admitem ter esperança de que seja destinado “um local” 

apropriado para cuidar do paciente. Essa seria uma maneira de aliviar a carga do 

cuidado que recai sobre a família. Como descreve o filho de uma paciente, seria um 

lugar que proporcionasse um pouco de alívio e “descanso” temporário dos encargos 

com o membro familiar doente. O cuidado com os pacientes é visto como ameaça à 

saúde mental e física dos outros membros familiares. A família se sente 

sobrecarregada e sem qualquer suporte para assumir todo o cuidado com o 

paciente.  

 

Uma paciente chegou ao CAPS toda amarrada em uma maca, com os 

profissionais do SAMU e um filho que a acompanhava. A paciente, além da 

esquizofrenia, era também diabética e tinha “pé-diabético” em estado bem 

avançado. O filho, muito nervoso e revoltado com o sistema de atendimento, dizia 

que os profissionais não ouviam mais as suas queixas e reclamações e que 

ninguém fazia nada para ajudá-lo, além disso queixava-se de que nunca conseguia 

internamento clínico do diabete devido à doença mental. O filho se dizia bastante 

desgastado com a mãe que gritava a noite inteira, com delírios e agitação extrema, 

impossibilitando que os outros membros da casa pudessem dormir. 

 

Como mostra a narrativa abaixo, a angústia, o cansaço da carga do cuidado 

psiquiátrico são sentidos pelos familiares como sendo somente de sua as 

responsabilidades. “O local do louco” ainda é uma esperança para essas famílias, 

que parecem almejar que o “fardo” seja também partilhado com outros setores da 

sociedade. As famílias perecem aflitas, ansiosas, amedrontadas com a carga que 

lhes foi atribuída ao ter que assumir grande parte do cuidado do paciente 

psiquiátrico.  
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Nada, num dorme […]. A gente fica a noite toda com ela […]. Eu tô aqui tremendo as 

perna que eu num durmo nada. Eu num durmo não. 

- Você queria que ela ficasse onde, qual seria assim uma solução pra isso? 

Assim, uma solução [...]. Ficasse um dia pra ela descansar a gente. E ir tratando pra 

ver se melhora um pouco. Era bom demais pra gente descansar, que a gente tá 

muito cansado com ela, então [...]. Era bom, não precisava ficar o resto da vida sem 

a gente, entendeu [...]. Se ficasse um mês, um mês e pouco, já ajudava bastante [...]. 

(F16, filho, 29 anos). 

 

Cê sabe, e eu ja cheguei no meu limite [...]. Meu irmão já tá cansado [...]. Ele 

trabalha, gente eu fico, eu imagino, ele trabalha ele sai de casa uma hora da manhã, 

pra pegar no serviço às duas, chega aqui 9 horas (noite).E o batedor é o mesmo [...]. 

(F05) 

 

Além do desgaste do cuidado em si, aparecem desgastes na relação médico-

paciente, principalmente, quando o discurso e atitude médicos sugerem que são as 

famílias as responsáveis pelo cuidado do paciente. Geralmente as famílias se 

sentem sozinhas, incapazes de cuidar do paciente sem a contrapartida do 

compromisso do cuidado médico-psiquiátrico. Alguns familiares expressam o desejo 

de que a realidade vivenciada em casa fosse exposta ou apreendida pelos médicos 

para que eles conhecessem os acontecimentos e o sofrimento envolvido no cuidado 

do paciente nesse ambiente. A fragilidade dos familiares e o pedido de ajuda são 

revelados sob a forma de constantes demandas e reclamações destes para com os 

profissionais do sistema de saúde mental. Os familiares querem é que a carga do 

cuidado seja partilhado entre todos os atores envolvidos no processo: médicos, 

familiares e governo, por meio dos serviços públicos disponíveis no sistema de 

saúde mental. Conforme as narrativas dos familiares, uma das funções dos 

profissionais deveria ser oferecer suporte clínico e conforto emocional às famílias.  
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Eu já conversei com a médica já e ela muitas vezes ela vem com pedra na mão […]. 

Você tá entendendo? Os médicos não têm prioridade de conversar com a gente […]. 

Eles acha que o começo da vida da gente é igual o começo da vida deles […]. Ela 

(médica) fala que a gente não tá fazendo o que deve fazer, que a gente não está 

tratando direito, falou que a gente não dá banho e minha irmã dá o banho e fala 

muitas coisa […]. Que a gente não está dando o remédio para ela […]. A gente quer 

assim […]. A gente vai conversar com o médico, mas em vez de ajudar eles fazem é 

bater! Mas elas (médicas) não sabe o que a gente passa dentro de casa acha que a 

gente tem que ficar dentro de casa só por conta dela […]. Mas a gente tem que 

trabalhar, eles acha que a gente passa pelo sofrimento de só trazer aqui, mas e lá 

dentro de casa ninguém vê não! A gente tem que estudar tem que fazer de tudo, eles 

não vê isto não! Mas este povo ai vou te falar, eles acham que eles são dono do 

mundo! Eles falam que isto vai acabar a internação, né! mas a internação descansa 

a cabeça da gente, ajuda né porque a gente está sofrido dentro de casa, né! A gente 

dói muito a gente ver a pessoa nesta forma a gente não agride e nem bate….as 

vezes a gente fica mais doente que eles, né! De tão cansado, a gente é que sabe o 

que se passa. Só a gente sabe, né! (F16, filho, 29 anos) 

 

Como mostra F23, o discurso médico apresenta a versão de culpabilizar os 

familiares e atribuir-lhes total e exclusiva responsabilidade dos familiares no cuidado 

psiquiátrico de seus doentes. Além de não haver o suporte esperado pelos 

familiares, o tempo de permanência do paciente no CAPS é reduzido até que o 

encargo de cuidar do paciente seja transferido por completo para os familiares. A 

divisão equitativa de encargos entre família, sistema de saúde e profissional parece 

ainda não existir.  

 

Ela (médica anterior) era muito desagradável com ele (o paciente)! […] Agora a Q 

(médica atual) fala assim […]. É você que tem que tomar conta dele! (F23, pai) 

 

Acho que os remédios vai acostumando com o corpo e não faz efeito. O CAPS ajuda 

muito, mas a médica atrapalhava a vida da gente! Ela dá alta para ele e a gente 

precisa de ajuda, precisa do CAPS para cuidar dele! Ele fica lá três dias, mas a 

gente precisa de ajuda deles (profissionais). Mas lá no CAPS não pode ficar muito 

tempo, né! A gente não consegue cuidar dele sozinha a gente tem um medo, né! Ela 

(médica) cismava que ele tá bom e dava alta para ele… então é uma das 

preocupações. Eles (profissionais) ficam querendo parar o tratamento no CAPS, dar 
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alta, se ele não ficar um ou dois dias da semana […]. Aí não tem jeito, né! Lá (CAPS) 

não pode […]. A gente não tem direito a escolher o medico, né. Outros pacientes 

assim […]. Precisa de um atestado da W (médica) mas ela não dá, todo mundo 

reclama! Quando ele está em crise, ele não aceita eu ficar com o dinheiro, ele quer 

ficar com ele, não dá para mexer com ele, quando ele está em crise. Para você ver o 

tanto que a gente luta, né! (F23, pai) 

 

Os psiquiatras é muito ruim para a gente conversar com eles, né! Quando ele para 

de tomar os remédios a gente sabe […]. Ele fica alterado. Ele fica nervoso com 

qualquer coisa. Ele agride. Ele agride ele mesmo. Ele tentou suicídio duas vezes! Ele 

internou quatro vezes, toda vida nós temos muito cuidado com ele, mas tem cinco 

anos que ele não interna depois que passou para o CAPS. A única coisa difícil lá é a 

doutora dele! (F23, pai) 

 

Fora o apoio que o doente mental não tem, quando precisa dos outros ramos da 

medicina. Eu acho que é o maior erro de querer colocar a pessoa louca, pacientes 

que são admitidos como loucos no meio de pessoas normais. Se quiser que ele 

tenha bom comportamento, tem que ter uma assistência pra eles. Pensa que X não 

agrediu as pessoas no hospital? Já. E bateu na cara de médico. Ela tava internada e 

enquanto eu fui ao banheiro, ela levantou e bateu na cara do médico. Virou uma 

confusão, virou um auê dentro do hospital perturbando o descanso dos outros. Então 

nessa hora eu acho que tinha que ter um local próprio [...]. (F05) 

 

A narrativa a seguir reflete a dificuldade dos familiares para entenderem o 

critério do sistema adotado para a permanência do paciente no CAPS. Para a F26, o 

seu irmão somente teve direito a frequentar o CAPS três vezes por semana, após a 

tentativa de suicídio, o que configurou a gravidade do estado de saúde do paciente. 

As famílias geralmente têm medo de que seus pacientes recebam alta do CAPS, 

pois isso significa que ele permanecerá em casa integralmente, sem qualquer 

acompanhamento sistemático dos profissionais. Por se tratar de famílias pobres, o 

CAPS é a única fonte de tratamento médico disponível. Esse acompanhamento 

profissional no CAPS é reconhecido pelos familiares como eficaz no controle da 

doença, ao longo do tempo, uma vez que a doença passa a ser gerenciada e o 

paciente seguido e controlado, porém o sistema parece não admitir um período mais 

longo de permanência da clientela atendida.  
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Ele tomou dez comprimidos de uma vez para se matar, quando ele começou a 

vomitar ele falou que tinha tomado, ele ficou caindo, passou três dias aí caindo […]. 

ele estava indo só um dia na semana no CAPS, aí depois disto aumentou para três 

dias. Ela (médica) nunca sentou para pedir uma informação dele, é difícil mexer com 

ela! (F26) 

 

Vries et al. (1982) afirmam que curar doenças, quando adicionado à 

perspectiva de saúde pública, é mais caro do que prevenir. Essa afirmação tem um 

efeito perverso de concentrar a culpa no indivíduo, enquanto desvia a atenção das 

instituições sociais dentro das quais os indivíduos são incorporados. A crença 

ideológica de que os próprios indivíduos são responsáveis por seus infortúnios, se 

estes são a pobreza, a falta de educação ou saúde, implica na adaptação dos 

indivíduos às instituições existentes e não nas mudanças das instituições para 

atender as necessidades do cidadão e, assim, melhorar sua saúde. A medicina 

concentra no indivíduo e isto tem sido tanto para esconder, quanto para ignorar o 

contexto social em que vivem os pacientes. 

 

No caso deste estudo, essa situação está representada nas narrativas das 

famílias que se sentem inseguras frente ao sistema público de atendimento à saúde 

mental local, por serem constantemente responsabilizadas pelo cuidado psiquiátrico 

de seus pacientes esquizofrênicos, sem contar com a contrapartida do sistema 

institucional. O discurso dos profissionais vai de encontro à uma lógica que impõe 

aos familiares grande parte do cuidado psiquiátrico de seus familiares doentes. Os 

familiares não contam com uma rede social estruturada que lhes permita receber o 

suporte e apoio necessários para cuidar dos pacientes. O contexto, no qual 

familiares estão inseridos, não é conhecido pelos profissionais que, segundo os 

familiares, parecem não ter disponibilidade para escutar a demanda dos familiares 

ou suas principais necessidades.  

 

A Biomedicina define os parâmetros fisiológicos e os aspectos do 

funcionamento saudável independentemente da experiência da pessoa ou do estado 

global do ser. Esse foco sobre a fisiologia da biomedicina leva à dissociação radical 

das noções de eficácia técnica a partir da experiência vivida da pessoa acometida 

pela doença (Kirmayer, 2004). Os sistemas de cura são parte de mundos de 
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significado e poder. Os significados conferidos por práticas de cura incluem o 

pessoal, a importância social, religiosa e moral da aflição e da recuperação. As 

formas de poder invocado na cura incluem sentimentos de eficácia pessoal e 

autocontrole, a autoridade profissional e institucional dos curandeiros, e formas de 

poder econômico, político ou espiritual (Kirmayer, 2004). 

 

As avaliações dos resultados são sempre feitas com referência a definições 

de problemas específicos, hierarquias de valores e quadros contextuais. As pessoas 

podem usar e aprovar formas específicas de cura, não por causa de qualquer 

eficácia comprovada, mas porque a prática de cura é parte de um sistema de 

valores ou um modo de vida (Kirmayer, 2004).  

 

Conforme Cardoso (2002), a narrativa, tal como é reconstruída a partir da fala 

dos informantes, aparece geralmente funcionando em uma referência dupla entre 

biografia e contexto, ao mesmo tempo que articula a experiência da doença aos 

múltiplos e hierárquicos planos (biográfico, social, espiritual) que estão à disposição 

dentro do universo cultural do sujeito que narra sua experiência. Mais do que 

ordenar a experiência vivida dos sujeitos, a narrativa, ao reestabelecer as relações 

entre doença e a biografia contextualizada, revela as lacunas presentes na ordem 

social e entre esta e a experiência vivida naquilo que concerne aos valores que 

orientam a percepção de mundo. 

 

De acordo com a autora, a asserção segundo a qual a doença é um 

fenômeno experimentado no domínio da organização cognitiva da cultura, não 

significa, tal como na perspectiva da prática médica contemporânea, que a 

sociedade ou a cultura possam ser, então, identificadas como fontes de empecilhos 

para a plena realização dos ideais comunitários de saúde, atribuindo, por exemplo, 

as dificuldades para a remodelação do sistema de atendimento psiquiátrico às 

representações coletivas e comportamentos populares sobre a doença mental.  

 

As observações feitas pela autora não pretendem desconsiderar o caráter 

reformista das novas políticas de saúde mental, mas, sobretudo, apontar que sua 

eficácia como proposta terapêutica, até então tem se mostrado ilusória, como projeto 

político ou, ainda, como elemento de transformação da percepção social sobre a 
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doença mental, não pode prescindir de uma avaliação dos seus próprios 

fundamentos. Da mesma forma, a maneira como se pretende integrar a clientela nos 

serviços assistenciais propostos, não pode desconsiderar o modo como a 

experiência do distúrbio é construída tanto socialmente quanto por aqueles que a 

experimentam.  

 

A autora nos apresenta uma questão importante a ser considerada de que as 

concepções, representações e a vida simbólica dos pacientes e familiares não 

podem ser pontuadas como um impasse à gestão do sistema público de saúde 

mental, bem como não pode ser desconsiderada ao se implementar políticas 

públicas que visam realmente amenizar o sofrimento daqueles que dependem 

exclusivamente dos seus serviços.  

 

Bandeira (1993) alerta para o fato de que a desinstitucionalização falha ao se 

deparar com a falta de suficiente aporte financeiro para criar serviços substitutivos 

de formação profissional, de preparação e engajamento da comunidade no 

acolhimento ao doente, de atendimento permanente e de comunicabilidade entre os 

diferentes setores.  

 

A transformação da atitude, da violência vivenciada nos antigos asilos 

psiquiátricos para a tolerância do espaço comunitário, não significa uma 

transformação do processo de inclusão-exclusão social do louco, isto é, de inserção 

da loucura no espaço social. A exclusão continua a existir sob o respaldo da 

complacência e da inexistência de estrutura e de redes eficientes de suporte 

terapêutico que podem promover a verdadeira inserção social do portador de 

sofrimento mental. 
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O contexto sociocultural no transtorno mental desempenha um papel 

importante para se compreender a forma com que os indivíduos envolvidos no 

processo de adoecimento vivenciam, formulam e dão sentido a suas experiências. 

 

Este trabalho mostrou que a experiência da esquizofrenia pode ser agravada, 

se considerada no contexto cultural em que se desenvolve, por exemplo, se estiver 

inserida num contexto em que a pobreza e a violência possam alimentar ainda mais 

o sofrimento de pacientes e familiares.  

 

Os pacientes tentam dar coerência a seu sofrimento, buscando ajuda 

terapêutica e dando sentido à experiência desorganizada que é viver quase que 

permanentemente dentro de um padrão psicótico. Os pacientes usam o aparato 

cultural disponível, mesmo com as dificuldades e limites cognitivos impostos pela 

doença. As categorias culturais usadas para formular a doença encontram 

ressonância nos símbolos dados pela religião e pela magia. A religião e a magia 

fornecem o padrão cultural mais significativo para entender e explicar o processo do 

adoecimento. A desagregação do pensamento, o isolamento, os delírios e 

alucinações são interpretados pelos pacientes como uma expressão de forças 

externas de conteúdos mágico-religiosos. Esse processo é fortemente influenciado 

pela cultura e não necessariamente ocorre de maneira consciente. O pensamento 

mágico-religioso é, para o indivíduo psicótico, uma fonte rica de significado, uma 

forma de contextualizar experiências idiossincráticas, permitindo um quadro mais 

amplo para explicar experiências que não podem ser compartilhadas.  

 

A doença é reconhecida, tanto para familiares quanto para pacientes, não 

como doença biomédica, mas como um transtorno que somente permite a 

ordenação a partir de um modelo cultural.  

 

A Esquizofrenia é vista como uma doença espiritual com implicações na 

transmissão de informações entre as gerações. A concepção da loucura segue 

modelos fornecidos pela cultura local: resguardo quebrado, encostos, feitiços e 

espíritos. 

A identificação dos familiares sobre os delírios dos pacientes nas distinções 

entre “vozes positivas e vozes negativas” mostra como a cultura molda a experiência 
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da doença. Pensar em “vozes boas” mostra a possibilidade de que nem tudo é 

totalmente ruim e isso abre a possibilidade de ver um aspecto positivo na relação 

entre familiares e pacientes, o que provavelmente traz um pouco de aceitação do 

comportamento do paciente pelos familiares. Essa informação é inédita e permite a 

abertura de novas questões sobre a possibilidade de exploração desse aspecto 

positivo no tratamento e prognóstico do paciente. 

 

Entrevistar pacientes esquizofrênicos proporcionou observar o intenso 

sofrimento vivenciado por eles na tentativa de se inserir socialmente no mundo. O 

paciente não participa simbolicamente do mundo social e isso causa sofrimento. Ele 

é diferente e essa diferença, marcada pela doença, o confunde e confunde também 

os familiares, pois ele está no mundo, mas não pode pertencer a ele de maneira 

mais completa. É sempre uma participação limitada. Não poder participar 

socialmente do mundo é uma fonte de maior sofrimento para os pacientes. 

 

Embora este trabalho não tenha como foco as relações entre profissionais e 

familiares no Centro de Atendimento Psicossocial, vale observar a angústia 

apresentada nas narrativas de algumas famílias. A sobrecarga resulta da 

responsabilidade de assumir grande parte do cuidado do paciente psiquiátrico, sem 

um aparato social que dê suporte a esse complexo cuidado. Há ainda uma grande 

lacuna entre as necessidades dos familiares e pacientes, quanto ao tratamento e a 

oferta de serviços psiquiátricos disponíveis ao paciente psiquiátrico no Centro de 

Atendimento Psicossocial na cidade de Montes Claros.  

 

Neste trabalho, as famílias aparecem sobrecarregadas, reflexo ainda de 

condições sociais e financeiras extremamente desfavoráveis. O medo de “perder” o 

espaço destinado ao paciente para o tratamento no CAPS ou que esse espaço e 

tempo sejam restringidos por questões de ordem técnica: grande demanda, poucos 

profissionais, escassos recursos financeiros para gerir o sistema, passa a ser motivo 

de preocupação para algumas famílias, pois significa, de forma geral, perder a 

possibilidade de dividir a carga do cuidado com profissionais habilitados para esse 

fim.  
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O diálogo entre profissionais e familiares, de maneira geral, ainda não reflete 

uma troca de informações de mão dupla, visando facilitar o tratamento e 

atendimento ao paciente portador de sofrimento mental. As concepções da doença e 

práticas utilizadas por familiares são importantes informações para se planejar e 

adequar o tratamento para propiciar uma melhor qualidade de vida aos pacientes. 

 

A política pública de saúde mental tem ainda que lidar com os inúmeros 

desafios das realidades locais, da dinâmica familiar, da violência, da pobreza, que 

estão inseridos no contexto em torno do cuidado terapêutico. O desafio consiste em 

operacionalizar redes de suporte às famílias e aos pacientes, considerando suas 

realidades e estruturas de vida. O contexto sociocultural deve ser considerado, ao se 

pensar políticas de atendimento que priorizem a melhoria de condições de vida para 

pacientes e familiares. 

 

Nesta pesquisa, a violência aparece de forma muito contundente na vida de 

pacientes e familiares. A violência expõe os efeitos que os fatores sociais têm em 

relação às doenças, como a esquizofrenia. É através de abordagens desse tipo, da 

investigação da “vida real” das pessoas afetadas, que poderemos direcionar futuros 

estudos sobre a experiência da violência no contexto da esquizofrenia. Futuras 

pesquisas poderão contribuir para o desenvolvimento de uma compreensão mais 

refinada acerca da influência da violência nessa doença. 

 

A violência estrutural (Kelly, 2005), contudo, representa um conceito mais 

amplo da exclusão social, sendo um conceito também relevante no contexto da 

esquizofrenia. O desafio também é reconhecer que estruturas sociais, econômicas e 

políticas têm um impacto significativo sobre a evolução de doenças mentais; esses 

fenômenos contribuem para o sofrimento dos pacientes esquizofrênicos e seus 

familiares. 

 

A violência e agressões no ambiente familiar devem ser consideradas ao se 

avaliar e planejar políticas de saúde mental para o país, considerando que a 

sociedade brasileira, respeitando-se as particularidades regionais, ainda é uma 

sociedade estruturalmente violenta.  
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O papel do hospital no cuidado do paciente esquizofrênico “desaparece” do 

tratamento psiquiátrico no atual modelo de assistência psiquiátrica do país. Por um 

outro lado, alguns pacientes estão sendo “lacrados”, amarrados e trancados, entre 

outros tipos de muros: os da própria moradia. A contradição do sistema que tenta 

humanizar o atendimento psiquiátrico trazendo o foco para o modelo comunitário, 

agora precisa focar nos acontecimentos e na maneira usada pelas famílias para lidar 

com o paciente esquizofrênico. Preparar as famílias e fornecer estrutura suficiente 

para cuidar de seus pacientes parece ser mais um desafio para as políticas de 

cuidado em saúde mental no país. 

 

A etnografia realizada com pacientes, familiares e vizinhos mostrou a 

complexidade do cuidado com o paciente esquizofrênico e necessária articulação de 

várias áreas do conhecimento para ter uma aproximação mais realista da vida 

cotidiana dos participantes.  
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ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 
Roteiro de entrevista com pacientes 

 
 
Dados sociodemográficos 
Idade 
Sexo 
Estado civil  
Profissão  
Número de irmãos, se vive com os pais, quem cuida ou responde pelo paciente  
 
Histórico da doença  
Você sabe por que está fazendo tratamento neste ambulatório? 
Que tipo de problema tem ? 
Você se lembra quando você adoeceu?  
Como você era antes da doença? 
Você procurou ajuda? Qual tipo? (religiosa, profissional, outros)  
Você já esteve internado em hospital psiquiátrico? Quantas vezes?  
Houve algum período de melhora significante da doença? 
 
A experiência da doença 
O que você tem ?  
Qual o nome do seu problema? 
Há algum fato ou situação que você julga ter influenciado sua doença?  
O que é esta doença para você? 
Você conhece seu diagnóstico? O que ele significa? 
Como se manifesta? 
O que você sente? 
Você se lembra de algum episódio ocorrido durante a crise? 
Como você explicaria sua doença?  
O que acontece com pessoas que têm este tipo de doença? 
 
Tratamento  
Há quanto tempo faz tratamento com psiquiatras? 
Como é o seu psiquiatra, existe um profissional que o acompanha?  
Você usa diariamente os medicamentos? Quem dá os medicamentos, você toma sozinho ou 
é supervisionado por algum parente? 
Você segue a prescrição médica, horário e dose?  
Já substituiu algum medicamento por conta própria? 
O que é mais difícil no tratamento? 
Você já se internou em hospital psiquiátrico?  
Faz uso de outros tratamentos paralelos ao tratamento médico? 
O que acontece com você quando está em crise? 
Faz algum trabalho de arte ou alguma terapia complementar ao tratamento? 
Já seguiu algum tratamento diferente dos prescritos por médicos? 
Já buscou outras formas de tratamento, ajuda ou cura?  
Você já frequentou alguma igreja, seita ou qualquer prática religiosa como forma de buscar 
alívio para a doença ou tentativa de cura?  
Você recebeu alguma recomendação? Você seguiu as recomendações? 
Como foi essa experiência? Você encontrou o que buscava?  
Já usou outros tipos de medicamentos que não eram prescritos por psiquiatras?  
Você segue alguma prática terapêutica que o ajuda a lidar com o seu problema? Com qual 
tipo de tratamento você se sente melhor? 
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Trabalho, família e relacionamentos sociais  
Quais são suas atividades diárias?  
Você vive com sua família?  
Quantas pessoas vivem com você? 
Quem mais o ajuda em sua família? Qual tipo de ajuda você recebe dessa pessoa?  
Você trabalha ou já trabalhou? 
Você possui amigos? 
Você fala com alguém sobre o seu problema?  
Qual é a reação das pessoas? 
Já viveu situações em que percebeu preconceito das outras pessoas? 
Há alguma pessoa de sua família com problema semelhantes ao seu? 
Como sua família o trata, quando está em crise? 
Você tem ou teve atividades de lazer? 
 
Religiosidade 
Qual sua religião? 
Você frequenta alguma igreja, culto ou outra forma de contato religioso? 
Sua prática religiosa o ajuda com as dificuldades de sua vida? E com a doença?  
Desde quando frequenta ? Já teve outros vínculos religiosos diferentes do atual? Se mudou 
de religião, por que ? 
Sua família frequenta alguma igreja? Com qual frequência?  
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Roteiro de entrevista com familiares 
 

 
Dados sociodemográficos 
Idade 
Sexo 
Estado civil  
Profissão  
Grau de parentesco com o paciente 
Idade do paciente 
Idade do primeiro surto psicótico 
Composição familiar 
 
 
Histórico da doença - antecedentes  
Fale do primeiro surto do paciente, como e quando começou? 
Quais eram as circunstâncias da época?  
O paciente já esteve internado em hospital psiquiátrico? Quantas vezes?  
Houve algum período de melhora significante da doença?  
Qual a frequência do surto?  
Há algum caso semelhante na família? 
Você procurou outra forma de ajuda antes de procurar o psiquiatra? 
 
A experiência da doença 
O que é esta doença para você? 
Há algum fato ou situação que você julga ter influenciado o aparecimento da doença?  
Você conhece o diagnóstico? O que ele significa? 
O que é esquizofrenia?  
Como se manifesta?  
O que o paciente sente? Como é o comportamento dele(a)? 
Como você se sente com relação ao paciente? 
O que você acha que causou à doença dele(a)? 
Como você explicaria a doença?  
Você consegue perceber quando o paciente vai entrar em surto?Quais são as alterações? 
Quais as reações do paciente? 
Você tem algum termo diferente para descrever a doença? 
O que acontece com pessoas que têm este tipo de doença? 
Como é sua experiência no dia a dia com o paciente? 
O que você faz com o paciente quando ele/ela está em surto? 
Quais seus sentimentos com relação a ele/ela? 
O que você sente quando o paciente está em crise? 
 
Tratamento  
Há quanto tempo o paciente faz tratamento com psiquiatras? Existe profissional de 
referência? 
Quais os medicamentos usados?  
Os medicamentos são usados diariamente? 
Você sabe se o paciente segue a prescrição médica?  
Você já substituiu algum medicamento por conta própria? 
Quem se encarrega de entregar o medicamento para o paciente?  
O paciente tem ajuda para tomar a medicação? 
O que é mais difícil no tratamento? 
O paciente já foi internado em hospital psiquiátrico? Como foi a experiência?  
O paciente faz uso de outros tratamentos paralelos ao tratamento médico? 
Quando o paciente está em crise como você lida com ele/ela? 
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O paciente faz algum trabalho de arte ou alguma terapia complementar ao tratamento? 
O paciente já seguiu algum tratamento diferente dos prescritos por médicos? 
Você já buscou outras formas de tratamento, ajuda ou cura?  
Você já teve alguma ajuda religiosa com relação à doença? 
Você já seguiu recomendações terapêuticas diferentes daquelas prescritas pelos médicos? 
Você já frequentou alguma igreja, seita ou qualquer prática religiosa como forma de buscar 
alívio para a doença ou tentativa de cura para o paciente?  
Você recebeu alguma recomendação? Você seguiu as recomendações? E o paciente? 
Como foi essa experiência? Você encontrou o que buscava?  
Que tratamento você esperava receber, quando buscou outra forma de ajuda? 
O paciente ja usou outros tipos de medicamentos que não eram prescritos por psiquiatras?  
Qual o melhor tratamento para pessoas que têm esta doença? 
O paciente segue alguma prática terapêutica que o ajuda a lidar com os sintomas? 
O que é melhor para o paciente? E para a família? 
Você gostaria de receber alguma outra forma de ajuda ou tratamento diferente do atual? 
Qual a sua expectativa com relação ao tratamento e/ou a cura? 
 
Trabalho, família e relacionamentos sociais 
Quais são as atividades diárias do paciente? 
Ele/ela consegue se cuidar? 
Você vive com o paciente?  
Quantas pessoas vivem com você? 
Quem mais ajuda o paciente em sua família? Qual tipo de ajuda você presta ao paciente?  
Você trabalha ou já trabalhou? 
Quem sustenta a família?  
Você fala com alguém sobre o diagnóstico?  
Qual é a reação das pessoas? 
Você já viveu alguma situação em que percebeu preconceito das outras pessoas? 
Há alguma pessoa de sua família com problema semelhante? 
Como você trata o paciente quando ele/ela está em crise? 
O que você sente? 
Como é sua convivência com o paciente? 
 
Religiosidade 
Qual sua religião? 
Você segue alguma prática religiosa? 
VOCÊ já mudou de religião? 
Há quanto tempo frequenta? 
O paciente frequenta alguma igreja, culto ou outra forma de contato religioso? 
A prática religiosa ajuda o paciente?  
A prática religiosa ajuda você?De que forma? 
Você frequentava alguma prática antes de o paciente adoecer? 
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Schizophrenia is one of the major psychiatric disorders, whose causes are still largely 
unknown. The aim of this study is to describe the socio-cultural concepts related to 
the subjective experience of schizophrenic patients and their families in the following 
aspects a) to study the explanatory models and meanings formulated by patients, 
families and communities in order to understand schizophrenia b) to describe 
behaviors and popular practices of the patient’s family used in the process of the 
schizophrenic care c) to exploit the interaction between the schizophrenic patient, his 
family and the community. An ethnographic research was conducted using 
participant observation and semi-structured in-depth interview approaching issues 
related to experiences and beliefs of chronic patients with schizophrenia diagnosis 
and their families undergoing treatment at the Mental Health Clinic in the city of 
Montes Claros, Minas Gerais, Brazil. A total of 46 individuals were interviewed: 16 
patients, 23 family members and 07 members of the community. Patients and their 
families live in poor socioeconomic conditions. Patients, families and the community 
share similar beliefs towards etiology and the course of the disease. Schizophrenia is 
not recognized as a disease both by patients and their families; it is considered a 
spiritual disorder and its main explanatory models are lack of post natal care, spirits, 
spells and spiritual obsession. Generational spirits are seen as responsible for the 
disease transmission and manifestation by inheritance. This disease is transmitted 
from one member of the family to the other by curse. Patients and family members 
seek therapeutic help mainly in "spiritualist healers" and evangelical churches which 
does not always bring improvement. The "voices" patients hear are interpreted as 
spiritual voices by the family, suggesting the prospect of a positive aspect in the 
relationship between family and patients. The concept of madness for the patients, 
their families and communities is associated with attitudes and unconsciousness 
towards what is happening around. Being "crazy" is related to the use of 
antipsychotic medication presenting a barrier to treatment adherence. The fact of not 
being able to participate socially in the world is a source of suffering for the patients. 
The family relationship is surrounded by aggressiveness and violence on both sides. 
Families use violence; a) for fear  b) in order to defend from the aggression received, 
c) in order to control the patient’s behavior d) because they believe the attacks are 
premeditated  e) because they do not understand what patients are going through. 
The patients’ violent behavior is seen as a moral character problem. Under the 
community view, the schizophrenic patient is dangerous and threatening. The socio-
cultural context must be considered when thinking of intervention policies that 
prioritize the patients’ and families’ life improvement. Mental health public policies 
have to deal with the challenges of local realities, family dynamics and violence, 
which are inserted in the context of therapeutic care. The ethnography with patients, 
family members and neighbors showed the complexity of the schizophrenic patient 
care and the articulation needed for several areas of knowledge in order to have a 
more realistic approach of the participants’ daily life.  
 
Keywords: Schizophrenia, ethnography, subjective experience, popular practices.  
 


