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Signos, Significados e Práticas Relativos à 

Doença Mental 

Míriam Cristina M. Rabelo, Paulo César B. Alves & Iara Maria A. Souza 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo busca contribuir para uma compreensão mais abrangente de 
como indivíduos pertencentes às camadas populares identificam, explicam e li
dam com o problema mental. Subjaz ao estudo a premissa de que os significados 
associados à experiência da doença mental são construções culturais herdadas e 
utilizadas em situações de aflição (Corin et al., 1992, 1993). Desta premissa, 
depreendem-se importantes implicações pragmáticas. E m primeiro lugar, como 
argumenta Littlewood, as expectativas que uma sociedade ou grupo nutrem sobre 
o comportamento de doentes mentais refletem-se sobre a maneira pela qual a 
doença é expressa. E m outras palavras, os indivíduos tendem a expressar situa
ções de mal-estar por meio de formas aceitáveis e significativas para a própria 
cultura (Littlewood & Lipsedge, 1989). Em segundo lugar, a decisão de procurar 
certas formas de tratamento e as maneiras como os sujeitos vão se comportar em 
relação ao tratamento e avaliarão os seus resultados dependem, em grande medi
da, dos significados culturais e expectativas associados à experiência da doença 
(Kleinman, 1978, 1980). 

Em termos mais específicos, o trabalho desenvolve uma análise dos signos 
e significados relativos ao campo saúde/doença mental entre moradores do Nor
deste de Amaralina. A investigação 1 centrou-se na coleta e análise de narrativas 
sobre casos concretos de doença. A metodologia adotada abrangeu três fases 
principais. Na primeira, realizaram-se dez entrevistas exploratórias com morado
res do bairro, visando a colher nomes (termos) e descrições - as mais detalhadas 
possíveis - de comportamentos relativos ao campo da saúde/doença mental. Este 
material (um total de dez entrevistas) foi analisado com base em uma lista inicial 
de comportamentos problemáticos 2 relevantes, em linhas gerais, para o campo do 



Nas conversas com habitantes do Nordeste de Amaralina, a doença mental 
era freqüentemente referida como 'problema de cabeça' ou estado de enfraqueci
mento ou perda do ' juízo' . Trata-se, na verdade, de dois ângulos de abordagem 
do problema. O primeiro conduzia a uma discussão da doença como algo que 
apresenta uma localização palpável no corpo: diz-se mesmo que sua presença 
exata na cabeça pode ser detectada por exames apropriados. No segundo tipo de 
d i scurso , colocava-se ênfase sobre a capacidade pessoal de ju lgamento ou 
discernimento nas interações sociais, campo de atuação do juízo, cujo comprometi
mento reflete-se claramente no desempenho social do indivíduo. 

que chamamos saúde mental. Tomando-se por base esses registros, alguns tre

chos das entrevistas foram selecionados, classificados e utilizados para se produ

zir uma redescrição, segundo o discurso e a terminologia locais. Uma vez redescritos, 

os registros vieram a constituir um instrumento para a identificação de casos 

concretos de doença mental no bairro: sessenta informantes foram, então, convi

dados a identificar pessoas conhecidas, cujo comportamento se enquadrasse nos 

registros (lidos pelos pesquisadores na sua forma modificada). Desde aí, selecio

naram-se trinta informantes para a produção de narrativas que reconstruíssem, 

em detalhes, algumas das histórias da doença de pessoas referidas na enquete 

anterior (um total de 36 casos). Essas narrativas constituíram o material-base 

para a análise final. Tal como previsto no desenho metodológico original, a análise 

das narrativas envolveu a identificação e agrupamento de fragmentos de discurso 

referentes aos campos dos signos, causas, reações e tratamentos (cada um dos 

quais classificado segundo subcategorias de conteúdo), procedimento desenvol

vido para auxiliar na reconstrução da semiologia local da doença. 

Destaca-se, como peculiaridade da pesquisa realizada no Nordeste de 

Amaralina, a presença marcante de familiares e vizinhos próximos dos doentes 

entre os informantes que produziram as narrativas, o que resultou em uma riqueza 

considerável de informações a respeito da história da doença. 

O artigo parte de uma breve apresentação das visões sobre a doença mental 

que informantes do Nordeste apresentaram, em conversas genéricas, durante a 

fase exploratória da pesquisa, servindo-nos para introduzir uma discussão mais 

específica acerca dos domínios dos signos, causas e tratamentos referidos nas 

narrativas de casos conhecidos de doença. Uma vez que a mesma metodologia foi 

aplicada em pesquisa entre moradores de um bairro de classe média de Salvador 

(Pituba), recorreremos à comparação sempre que contribuir para ilustrar ou me

lhor esclarecer a especificidade das concepções e práticas relativas à doença men

tal no Nordeste. 

VISÕES DA DOENÇA MENTAL: UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO 



No discurso genérico sobre a doença, duas categorias - ' loucura' e 'ner

voso ' 3 - funcionavam como eixo inicial, desde o qual se referiam e classificavam 

vários comportamentos desviantes (descritos quer como problema de cabeça, 

quer como juízo fraco). Como oposto à ' loucura ' - perda radical e definitiva do 

juízo - , o 'nervoso' era quase sempre descrito como estado menos grave e com

prometedor, uma perda temporária ou tendência a perder o controle sobre as 

próprias atitudes ou reações. No primeiro caso, falava-se de pessoas que 'estão' 

ou 'ficam nervosas ' ; no segundo, que 'são nervosas ' . 4 Mais do que unidades 

estanques e opostas, as categorias de 'loucura' e 'nervoso' apontavam para um 

continuum que transita desde o outro irrecuperável até o sujeito ocasionalmente 

enfraquecido. 

Quando inquiridos a respeito dos comportamentos expressivos de loucura, 

vários moradores do Nordeste de Amaralina estabeleciam uma associação entre 

mendigos e loucos. A imagem do louco remetia, geralmente, ao maluco de rua, 

que perambula pela cidade totalmente alheio a redes de intercâmbio e apoio. O 

termo mendigo apontava para alguém que veio de dentro, mas tomou-se um total 

estranho - é, de fato, categoria de alteridade importante, mediante a qual indivídu

os de classe trabalhadora afirmam sua identidade de 'pobres mas l impos ' , traba

lhadores, voltados para a família. Considerava-se que tanto os mendigos quanto 

os malucos pertencessem ao domínio anônimo das ruas, em oposição à arena de 

relações pessoais e de reciprocidade que caracteriza a casa. Pode-se dizer que 

ambos se desvincularam dos principais laços sociais por intermédio dos quais os 

indivíduos obtêm acesso à condição de pessoa; a expressão 'jogar-se no despre

zo ' , largamente utilizada, parece transmitir esta idéia. Media-se a irracionalidade 

da loucura, assim, por uma ruptura da moralidade das relações sociais, uma 

moralidade que implica reciprocidade no lidar com outros cuja localização no mapa 

social é bem conhecida. Como tornar-se-á mais claro no decorrer do texto, essa 

analogia entre mendigo e louco revelou-se imagem-chave na interpretação das 

histórias de casos concretos. 5 

Os SIGNOS Ε SIGNIFICADOS DA DOENÇA 

As visões sobre a loucura surgidas no discurso genérico assumem novas 
dimensões nos relatos de casos concretos de doença. Para abordar tais visões, 
partimos de uma análise da configuração dos signos indicadores de problema no 
Nordeste. Estes foram classificados, de acordo com seu conteúdo, em 11 tipos 
básicos: signos relacionais, de violência, isolamento, agitação, alterações no dis
curso, problemas no campo da percepção (delírio e alucinação), ataques e crises, 
desempenho de papéis sociais, aparência, emoção, comportamento bizarro. Clas
sificaram-se como signos relacionais apenas os comportamentos diretamente li¬ 



gados a uma dinâmica interativa e ao desrespeito às suas regras. Já o comporta

mento bizarro serviu como rótulo para agrupar condutas e modos de ser conside

rados estranhos ou alheios a um padrão normal de modo marcante. O trabalho 

partiu de uma observação das configurações específicas de signos para uma dis

cussão das diferenças nos seus conteúdos. 

Na configuração dos signos relativos ao campo da saúde/doença mental, o 

acento recai sobre o domínio dos signos relacionais e de violência, presentes em 

quase todas as narrativas. A eles, se ligam os signos de agitação e comportamento 

bizarro. Os signos de relacionamento e violência que aparecem nos relatos do 

Nordeste referem-se a atitudes agressivas e desrespeitosas no convívio social; 

descrevem indivíduos de modos rudes, que insultam e amaldiçoam os outros e 

recusam-se a submeter-se à autoridade dos pais, atitudes não justificadas pelas 

características da situação. O que se assinala mais fortemente não é tanto a pre

sença de violência ou da agressão per se - uma vez que, até um determinado grau, 

ambas devem estar presentes na atuação de várias identidades locais - , mas o fato 

de serem dirigidas a pessoas que, por definição, devem ser objeto de atitudes de 

respeito ou mesmo submissão; de maneira significativa, em descrições de proble

mas em relacionamentos, faz-se referência explícita à vítima, usualmente um 

membro da família, mas que também pode ser um amigo ou vizinho. 

Liane, sobre a irmã Belinha: Quando a gente se aproximava assim dela, 

às vezes, "ah, sua cambada de miseráveis, suas desgraçada. Vocês são lá 

parente, vocês são parente da miséria, da desgraça. Eu não quero conta 

com vocês. Sai, cambada de miséria. Vá, eu não quero não, que venha 

atrás de mim, eu não quero conversa com vocês não". Quer dizer, j á numa 

pessoa assim diferente, ela j á atendia, mas havia ocasião que ela tava 

assim, mas a gente parente... 

Raul, sobre o amigo Joaquim: A primeira vez que notaram o nervoso 

dele foi... j á tem na faixa de uns três anos. Eu me lembro uma vez foi que 

ele tava batendo na mãe, batendo na mãe. Batendo não, discutindo. Mas 

umas agressões. . . Eu penso assim, se o cara tiver em qualquer estado 

que tiver, certo? Mas eu penso assim: mãe é mãe, né? Se a gente somos 

filho, xinga mãe, eu penso assim, que é o mesmo que tá batendo, né? 

Então ele xingando a mãe, esses negócio, não sei o que, a gente fala "ah, 

Joaquim, para com isso, não sei o quê. Rapaz, é sua mãe (...)." Ele: "não, 

que nada (...)". Com esses pobremas. É maluquice mesmo, ali eu acho que 

não tem jeito mesmo. É, eu acho que ele também tem sistema nervoso, sei 

lá. Eu acho que é esse pobrema aí. 

Um pastor pentecostal, sr. Silvio, sobre a esposa: Quando ela tava zan
gada, no nervoso, dizia que eu não prestava, que eu era ruim. Me chama

va de pastorzinho. Na hora, né, do nervoso. Quando acabava, ela vinha, 
me pedia perdão: "me perdoe". "Eu sei, isso é da doença, deixa pra lá". 



Alice, sobre a mãe, D. Januária: Porque ela começava assim a discutir 
com as pessoas sem as pessoa ter nada a ver, e tudo dela se irritava logo. 
Aí sim, quando ela se irritava, começava a falar besteira. Aí os povo 
notou que ela tinha a cabeça fraca. 

Clarice, sobre a filha Zelinha: Ela ficou tão nervosa que (...) inté me 

xingava. Nervosa, assim, quando eu queria bater nela, ela me xingava e 
queria me enfrentar, coisa que meus filhos nunca fizeram. 

Clarice, sobre o filho de Damiana: Ela dá coca-cola, que o médico mes

mo disse que é pra ela evitar de dar porque é tóxico aquilo, né? Ela, ele 
força ela a dar porque se não der, pronto, ele, o que ele pegar vai rumando, 
né? Então uma criança dessas não é normal, porque a gente conhece uma 
criança normal, né? A pessoa tem um filho e fazer isso eu já sei que é 
problema. 

Letícia, sobre a vizinha: Quando ela ataca, ela começa a xingar o povo 
dela mermo. 

Como se evidencia nos trechos anteriores, a violência e/ou a agressão 

tornam-se particularmente problemáticas quando dirigidas a familiares, em es

pecial à mãe. Descrevem-se, nas entrevistas, atitudes de desobediência e de 

rebeldia para com as mães como graves manifestações de um distúrbio. O sig

nificado desses comportamentos, como signos de juízo fraco, está fortemente 

relacionado à importância da família, tomada como valor moral por excelência. 

Deste modo, é interessante observar que a manutenção de atitudes positivas em 

relação aos pais aparece em algumas narrativas como um signo de que o proble

ma não é tão sério, ou de que a saúde mental da pessoa está melhorando. 

Clarice, sobre a filha Zelinha: Ela foi por ela merma [para a sessão de 

umbanda]. Daquele dia em diante, ela ficou mais calma, eu reclamava com 
ela e ela não respondia nem nada. 

Entrevistador: Ε ela melhorou do problema na mão [dificuldade de segu
rar os objetos]? 

Clarice: Não, ela não melhorou. Mas o nervoso que ela tinha, a raiva, 
isso acalmou. Ela não respondia mais, mas ainda abria e fechava as mão. 

D. Marina, sobre a vizinha Belinha: Quando tá assim, normal, ela é uma 

pessoa ótima. Ela é calma, ela é boa, ela obedece a mãe. Se a mãe dela diz 
"Belinha, não faça isso", ela não faz, entendeu? Ela é ótima. 

Alguns dos comportamentos agressivos descritos pelos informantes são 
assinalados por seu caráter exagerado: são vistos como reações exacerbadas, que 
emanam de uma avaliação deficiente das atitudes e intenções dos outros. Mudan
ças súbitas e inexplicáveis nas atitudes - um dia, dócil e amigável, no outro, rude e 



até mesmo violento - compõem uma representação do doente mental como alguém que 

não oferece um terreno favorável para a interação. Algumas pessoas são retratadas 

como 'invocadas', por poderem desgostar-se súbita e inexplicavelmente com al

guém e que porque, costumeiramente, fazem um turbilhão dos problemas mais 

insignificantes. 

D. Marina, sobre a vizinha Belinha: Ela tá bem, tá trabalhando, numa 
boa, daqui a pouco ela começa a se chatear, se zanga assim, se invoca, se 
invoca com a cara da gente. Aí quando ela se invoca, ela é capaz até de 
esbofetear a gente. Ε ela joga pedra na gente, ela cospe no rosto da 
gente, ela xinga, dá cada baixa!... 

Lúcia, sobre o marido: Não, ele chora, pode tá conversando aqui comi
go, não precisa eu brigar com ele, não precisa nada, ele senta ali na cama, 
quando pensa que não, ele tá chorando. O mesmo jeito que ele faz pra 
brigar comigo, ele faz pra poder chorar. Ele muda. Dá aquela reviravolta 
na cabeça, aí pronto. 

D. Renilde, sobre a filha: Porque, se você chegar e ela gostar de sua cara, ela 
lhe trata muito bem, é aquela finura. Ε conta caso, se esmera, mas se 
ela não for [com sua cara], é fazendo grosseria, é chutando tudo, é assim 
que ela é. 

Das descrições, emerge a idéia de que o doente vive em um ri tmo dis

tinto das pessoas normais , um ri tmo mais acelerado, em que os desejos se 

afirmam em caráter de urgência e o momento presente parece assumir pro

porções exageradas. Assim, delineiam-se os traços típicos que definem o modo 

de ser no mundo daqueles cujo ju ízo é ou está fraco: ' avexado ' , ' ag i tado ' , 

' ins is tente ' , ' agon iado ' , ' ne rvoso ' . Agonia e nervoso (tomados aqui no senti

do mais estreito de signo ou sintoma, conforme são às vezes empregados) 

condensam significados múltiplos, expressando tanto comportamentos mais 

exteriores - a pessoa não dorme, anda de u m lado para o outro, come demais , 

não pára, agride - , quanto um estado emocional marcado por um misto de 

angústia, raiva e tristeza. 

D. Joana, sobre o filho: Assim vexado. Aquela pressa de fazer tudo, ele 
tinha aquela pressa. Que ele era calmo. 

Lúcia, sobre o marido: Ele vivia agoniado, andando pra cima e pra baixo 
e sempre angustiado, nada pra ele tava bom. Ε ele ficava muito nervoso, 
aquela coisa assim. 

Sr. Sílvio, sobre a esposa: Não tem nada que teja certo, acha que tá ruim. 
Fazendo o mesmo, daqui a pouco, acha que tá errado. Nervoso é uma coisa 
horrível. É. Se transtorna muito dentro de casa... que o que mais tem é o 
nervoso, é a falta de paciência, né. Você sente aquela agonia, aquele nervo
so, não sabe o que tá fazendo. Daqui a pouco dá pra gritar naquele nervoso. 



Liane, sobre a irmã Belinha: Ε tinha dias que ela tomava banho demais. 
Tomava banho agora, daqui a pouco, ela dizia, aí começava a apanhar 

água. "Tô com calor, tô com calor". Mãe [dizia]: "não vá gastar água 

não". "Não, eu vô jogar uma água no corpo, eu tô sentindo muito calor, 

tô sentindo muito calor". Aí tomava aquele outro banho. 

Liane, sobre a irmã: Ε aí ela deu pra ficar nervosa, assim, e a gente falava 

qualquer coisa, ela respondia com aquele, como é que se diz, com aquela 

força, agitada. 

Dica, sobre a vizinha: Porque ela tá de um jeito que ela senta num lugar... 

num tá vendo a gente conversando aqui? Se ela tiver aí, daqui a pouco, 

ela sente aquela agonia assim, ela não quer ouvir conversa. Ela sai. Ela 

não gosta de ficar num lugar que tem zoada. 

A agonia, por vezes, é relacionada com o 'vício de rua' . Nestes casos, 

refere-se a problemas mais graves: o louco não consegue parar em casa, parece 

sentir-se continuamente jogado para rua, em romaria constante. Neste contexto, 

muitos dos relatos referem-se a casos de agressividade, desrespeito e insulto a 

outros no espaço da rua. De fato, embora a ruptura da moralidade da família seja 

um tema recorrente em diversas descrições de problemas, a exibição de atitudes 

impróprias em relacionamentos fora da família, com outras pessoas não necessa

riamente conhecidas é também um importante sinal de problema. No primeiro 

caso, a atenção se volta para a introdução de regras da rua no domínio da casa: a 

pessoa trata a mãe como se não estivessem ligados através de obrigações bem 

definidas. No segundo caso, põe-se o foco no distanciamento gradual do doente 

quanto ao domínio da casa e sua progressiva identificação com a rua. No extre

mo, está o maluco que perambula pelas ruas do bairro, amaldiçoando e jogando 

pedras em quem quer que cruze o seu caminho. O problema parece, então, ganhar 

uma dimensão nova e freqüentemente mais séria. 

D. Rosário, sobre a filha Adélia: Ela continua na rua. Pra mim, quando a 

pessoa vai pra rua sem procurar [por nada], a troco de nada, sair assim... 

então uma pessoa dessas não tá boa, eu acho que não. A pessoa sair 

assim, j á pensou, a pessoa leva o dia todo, sair de manhã, levar o dia todo 

na rua, sem comer... 

Liane, sobre a irmã Belinha: Ε teve uma ocasião que ela piorou. A 

doença atacou mesmo, pra valer mesmo. Ela saiu - isso de manhã - ela 
saiu e levou bem uns três dias fora de casa. Uns três dias fora de casa. Ela 

ia pra Pituba, ia pra Feira de São Joaquim, ia pra Santa Cruz, pro Nordeste. 
Chegava no Nordeste , aqueles tabuleiro, os homem vendendo banana 

naqueles tabuleiro, ela chegava e pedia. Chegava na padaria e pedia pão. 

Dica, sobre a vizinha, Dolores: A primeira coisa quando ela teve esse 

problema ela saiu logo pro meio da rua. 



D. Adalgisa, sobre o filho Jorge: Com quinze anos foi que ele pegou o vício da 

rua, ficava nessa Pituba aí, ficava na Barra, em tudo quanto era canto. 

Nina, a respeito da mãe, D. Ivanilde: Mãe foi pra Amaralina meter a mão 

no tabuleiro dos outros, nego fazendo gaiofada com ela, xingando ela, 

rindo da cara dela e ela saiu com a sacola pra cima e pra baixo, um travessei

ro debaixo do braço, desde quinta-feira pra cá a gente não vê mãe. 

D. Firmina, sobre a vizinha Teca: "cê vai pra onde agora de tarde?" Aí 

ela dizia: "pra Chapada, pra esse e aquele lugar", e ia mermo. Isso ela fica 

de um passeio pro outro só catando nica [do chão], que nego não tá nem 

jogando mais. 

Neste ponto, chegamos a outro grupo dominante, o grupo dos comporta

mentos bizarros, que aparece com freqüência nas narrativas como signo de sérios 

distúrbios. Andar nu pela vizinhança, adornar o corpo com papelão, pedaços de 

metal ou qualquer outra coisa que encontre pelas ruas, fugir de casa, comer restos 

do lixo e viver na sujeira ou, simplesmente, passar todo o dia vagando pelas ruas 

sem nenhuma razão aparente - todos comportamentos sublinhados por seu cará

ter estranho e absurdo. O tema dominante, nestas descrições, é a associação do 

maluco ao domínio social da rua: à medida que alguém se afasta dos laços pesso

ais e hierárquicos da casa - o domínio da moralidade - , também deixa de ser uma 

pessoa. A perda da condição de pessoa se reflete em uma crescente negligência, 

tanto com relação aos outros, quanto a si mesmo. 

Esta concepção da negligência surge em outro grupo de signos que, apesar 

de pouco saliente, permite compreender melhor o sentido do pertencimento a uma 

teia de relações como elemento definidor tanto de força física (mental), quanto 

moral (juízo). Trata-se dos signos de isolamento: 

Sr. Sílvio, sobre a esposa: (...) aborrecida com o nervoso, não queria ver 

ninguém. Se ela pudesse não via ninguém. 

Liane, sobre a irmã: Ela chegava assim num canto, ficava sentada, aper

reada. Aí mãinha, nesse dia pronto, ela não comia, tinha dia que ela não 

comia, só queria tomar café... Aí ficava no canto, aí: "vam'bora comer" 
. "Não, não quero comer não, não quero comer não" . (...) Ela ficava 

emperreada, não fazia nada. 

Célia, sobre a mãe, Celina: Mais indisposta, não tem aquela disposição 

que ela tinha antes de fazer as coisas, nem ânimo de sair, nem nada. 

Dica, sobre a vizinha, Dolores: Chorava dia e noite, não queria comer. 
(...) Ela calada. [A gente chamava:] "Dolores!" Ela calada. Nesse calada, 
ela foi indo, foi indo, foi indo, pronto! 

Sr. Léo, sobre um amigo: Agora ele tá sem energia. Ele hoje tá sem ener
gia. Ε um homem mais velho que eu poucos anos... mas tá sem energia. 
(...) ele se desleixou completamente. 



D. Renilde, sobre a filha: Fica trancada dentro de casa, chora, chora. Quando 
ela tá com vontade, bota a casa um espelho, quando não tá, fica tudo de 
perna pra cima. Quando ela tá com vontade, pega as roupa toda, arruma, 
lava, passa, dentro do armário, quando não tá, larga tudo lá bagunçado. 

Nos relatos, o isolamento tende a estar associado, por um lado, à indispo

sição e falta de ânimo (não ter energia, não se alimentar) que remetem às idéias de 

força e fraqueza, e por outro, à condição de se estar amuado ou aperreado (tran

car-se no quarto, não querer fazer nada), o que, por vezes, adquire uma conotação 

moral negativa, uma vez que ameaça um fluxo de reciprocidade. Trancar-se, dei

xar a casa em desleixo e, no extremo, 'jogar-se no desprezo' (descuidar-se de si 

mesmo) são comportamentos mencionados para se descrever uma dinâmica de 

isolamento que nem sempre se considera digna de pena ou atenção especial, con

sistindo muitas vezes em alvo de reações de condenação moral explícita. 

Por fim, as descrições de normalidade, que caracterizam o estado da 

pessoa antes da doença ou sua recuperação, apontam para dimensões impor

tantes da semiologia local relativa a problemas mentais . Os signos de normali

dade presentes nos relatos do Nordeste envolvem três tipos básicos: desempe

nho de papéis sociais, aparência e relação com outros. Os signos de desempenho 

de papéis, referentes, basicamente, ao trabalho, aparecem tanto nas descri

ções de normal idade (nas quais são dominantes) , quanto na identificação de 

melhora. Nestes contextos, fala-se que a pessoa era (é) trabalhadora e/ou que 

apresenta(va) disposição para trabalhar. Incluímos a seguir algumas descri

ções de perturbação no âmbito da atuação de papéis sociais, de modo a ressal

tar o sentido do 'ser t rabalhador ' : 

D. Joana, sobre o filho: Aí quando ele voltou a melhorar, ele tinha aquela 
disposição para trabalhar. (...) Trabalhava de fazer gosto. A senhora dizia 
assim: "olhe, Zeca, eu quero essa casa toda pintadinha hoje". Ele pintava 
tudo. Quando a senhora chegasse, cinco hora, tava pronto e ele sentado 
lhe esperando. 

D. Firmina, sobre o filho: Quando foi no outro dia ele disse: "agora eu 
vou na Pituba, agora que eu tô mais forte, agora vou na Pituba". Aí eu disse: 
"o que que você vai fazer na Pituba, menino?" "Vou arranjar trabalho que 
eu não vou ficar sem trabalhar, não". 

D. Marina, sobre a vizinha, Belinha: Ela lavava roupa junto com a mãe. 
Lavavam muitas roupas... Mas ultimamente ela nem faz isso mais. (...) Ela 
é muito inteügente porque se ela pega um serviço, faz aquele serviço 
mesmo, é menina trabalhadeira, não fica parada... Então, se ela fosse 
doente de cabeça, então ela não tinha esse meio de fazer isso tudo. 

D. Adalgisa, sobre uma vizinha: Os filho dela trabalha... ela faz comida, 
lava roupa, a casa, se você ver o brinco que é a casa dela. Arruma tudo 
direitinho, ela não tem nada, viu. 



Nina, sobre a mãe: Mãe era uma pessoa calma, calma, calma. Mãe fazia 

tudo, tudo, tudo, forno e fogão, mãe cozinhava, lavava tudo, cuidava 

dos filho dela, quem levava pro médico, quem fazia mamadeira, quem 

fazia a comida era ela. 

D. Renilde, sobre a filha: Ela não quer nada, chega aqui, traz sacola e 

sacola de roupa pra lavar, e é a irmã... Depois senta, deita, dorme, e a 

bichinha [irmã] se virando. 

Seu Léo, sobre um amigo: Ficou somente assim, era novela, essa boba

gem... Levando as mulher pro médico. O emprego dele era levar as mulher 

pro médico. (...) Porque um homem na minha idade, que ainda pode traba

lhar, tem condições de trabalhar, não tá aposentado, não tem renda... 

Há três aspectos importantes a notar quanto ao significado do trabalho na 

atribuição de normalidade ou melhora. Em primeiro lugar, a disposição para o 

trabalho está relacionada à força - entendida como um estado de plena posse das 

capacidades físicas e mentais - , e deste modo se opõe à fraqueza que caracteriza 

a doença. Porém, se o engajamento do doente em alguma atividade produtiva é 

visto como caminho para a melhora, há que se tomar cuidado para não 'forçar 

demais ' . A concepção do que é ser trabalhador, por outro lado, relaciona-se tam

bém ao cumprimento de expectativas sociais específicas para cada gênero: a mulher 

'trabalhadeira' é definida, na maioria das narrativas, em termos do cuidado com a 

casa e os filhos; o homem, em virtude do trabalho na rua para a provisão da família. 

Mais do que isso, o exercício do trabalho é tido como participante e mantenedor de 

redes de reciprocidade no interior da família: assim, as filhas ou filhos menores 

ajudam a mãe, os filhos trabalham (fora) e a mãe desempenha para eles as tarefas 

da casa etc. Como veremos, aponta-se freqüentemente a quebra dessa rede de 

reciprocidades como causa da doença. 

A comparação com a perspectiva da classe média, oferecida pelos dados 

coletados no bairro da Pituba, é bastante reveladora. Em ambos os grupos, o 

trabalho é categoria importante na construção e afirmação da identidade. Entretan

to, enquanto entre os informantes de classe média o trabalho ou profissão é o 

domínio por excelência da individualização (no sentido de ter vida própria), nos 

relatos do Nordeste consta como espaço em que se podem criar e reforçar laços 

de dependência e reciprocidade entre sujeitos que ocupam posições diferenciadas 

e bem definidas no mapa social. 

A normalidade é também identificada pelo cuidado com a aparência. Andar 

limpo, arrumado, enfim, demonstrar interesse pela higiene e apresentação pessoal, 

especialmente em contextos públicos, são atos indicadores de que o indivíduo, se 

tem o juízo fraco, não cortou de todo os laços sociais que lhe conferem o status 

de pessoa. O reverso consiste na situação de 'jogar-se no desprezo' . No campo 

propriamente relacionai, descreve-se a normalidade como calma: a manutenção de 

um certo equilíbrio ou bom senso na relação com outros, que se opõe claramente 



aos descompassos e exageros do nervoso. A calma relaciona-se ao fato de saber 

conversar, cujo sentido é dado pelo contraste com a tendência a tomar qualquer 

palavra como insulto ou agressão a si - caraterística do nervoso. Conforme já 

mencionado, está presente, também, em vários relatos, o comportamento de obe

diência aos pais - principalmente à mãe - como signo de normalidade e/ou melho

ra. Aqui tem-se novamente o tema da submissão à hierarquia que caracteriza a 

família como condição para afirmação e reforço do self. 

CONTEXTOS Ε CAUSAS 

Sr. Léo: Ele terminou com a mente cansada. (...) É um tipo de sereno que 
cai em cima da mentalidade, do juízo. 

No Nordeste de Amaralina, considera-se a doença mental como processo 

de enfraquecimento ou perda do juízo. Diz-se que o juízo é de natureza frágil e 

delicada e pode ser afetado por uma variedade de fatores. Afirma-se, também, que 

o indivíduo 'ficou com a mente cansada' e, no caso do que se julga ser uma 

doença incurável, 'com o juízo passado' . O enfraquecimento ou perda do juízo 

desenrola-se em um campo relacionai: no transcurso de relações (nem sempre 

visíveis) que terminam por vitimar o indivíduo, produzindo uma imagem final de 

estranhamento. O tempo da doença é um tempo social, em que transcorre uma 

pluralidade de acontecimentos, incidentes e encontros nos quais o indivíduo, sem 

necessariamente ter conhecimento, pode estar implicado. As narrativas buscam 

explicitar esse contexto relacionai, lançando luz sob áreas obscuras e traçando 

conexões entre eventos aparentemente desconcertados na configuração do estado 

de aflição. Assim, se no contexto de classe média da Pituba os relatos transcre

vem a dinâmica social no contexto interno do sujeito, no Nordeste situam o sujeito 

no quadro de uma dinâmica relacionai complexa, traçando um percurso cujo re

sultado final consiste, em muitos casos, em se criar uma distância ou operar uma 

separação entre o indivíduo e a doença. 

Tal como contada, a história da doença é parte e produto de uma conjunção 

específica de situações ou relações fragilizantes, que podem envolver outras pes

soas, o ambiente natural e o mundo dos espíritos. Embora possamos tratar cada 

um destes domínios em separado, raramente a doença se apresenta nas narrativas 

como resultado de uma cadeia única de eventos ou causas. O idioma da fraqueza 

serve, por vezes, para articular diferentes experiências na descrição do processo 

de adoecimento: 

D. Joana, sobre o filho Zeca: Pra mim, ele tava cansado, fraco, esgotado. 
Do trabalho, né? Ε ... e porque aquela criação que eu dava a eles era uma 
alimentação muito frágil, muito pouca, sabe? Então eu achava assim. (...) 



Ele é magrinho. Então o pai morreu e ele ficou naquela luta, né? Aquela 
luta, aquela preocupação. E, inda hoje ele conta, quando ele chegava do 
jornal, [com] aqueles trocado que davam a ele, ele comprava pão, com
prava guaraná e tomava com o irmão caçula aqui. Aí o barraco caiu. O 
barraco caiu, foi no chão, nós ficamos desabrigado. (...) Enquanto tava o 
pai e a mãe, tudo junto tratano dele, não tinha pobrema, né? A gente 
alimentava ele na hora certa, mas o pai morreu já a partir de um ano, o pai 
morreu, ele preocupado com aquela morte. Assim, ficar sem o pai e uma 
coisa e outra, de forma que aquilo virou uma doença, de repente. 

E m várias narrativas, o adoecimento é descrito como parte de um processo 

ou situação de fragilização da família, o que implica empobrecimento e desorgani

zação interna, como neste relato, mas também um certo senso de perda da unida

de moral. Assim, os quadros referidos a seguir - concernentes à mulher que sofre 

nas mãos de um marido violento e termina por entregar os filhos aos cuidados de 

outros, e à filha criada sem limites, a quem é permitido desobedecer e desafiar os 

mais velhos - expressam uma situação de fraqueza moral na família em que as 

posições (de marido, mãe, filho/a) se deslocam e perdem a firmeza: 

Alice, a respeito da mãe, D. Januária: Ela queria ser uma pessoa boa, mas, 
ao mesmo tempo, não podia (...). Aí nisso ela abandonou, cada um, deu 
cada um pra uma pessoa. Já estava com problema, porque assim que ela foi 
morar com meu pai, ele já começou a maltratar ela. Ε nisso ela juntando, e 
nisso aí que ela ficou doente. Ela nervosa, foi dando um nervoso, nervosa. 
Ele bebia muito, batia nela que ela chegava a ir pra água de sal. 

Penha, sobre a irmã Rosa: Desde mocinha que ela, desde que eu me 
entendo por gente que eu vejo ela com esse nervoso. Isso que tá fazendo 
agora mesmo, muito malcriada, sem obedecer a ninguém, mãinha fazia 
muito carinho e no que deu foi isso, que a criação dela... Tudo que queria 
mãinha dava, aí foi crescendo, crescendo nesse ritmo. 

No primeiro caso, o contexto em que se desenha o nervoso caracteriza-se 
pelo desvio do papel de marido/pai expresso na violência excessiva, ao qual se 
reúne, como conseqüência, o esvaziamento do papel de mãe no ato de entrega das 
crianças. No segundo caso, a fraqueza da família expressa-se no desvio do papel 
hierarquicamente subordinado de filho. Conforme sugerido no relato, uma tal situ
ação remete ao papel da mãe na educação das crianças. Mães lenientes, que mi
mam excessivamente seus filhos, estão criando pessoas moralmente fracas. Nes
ta perspectiva, relacionam-se as noções de fraqueza como maior vulnerabilidade à 
doença e fraqueza como falta moral, implicando uma inabilidade para representar 
papéis sociais apropriadamente. 

A idéia de que a família é o contexto social mais relevante no que diz respei
to à saúde mental da pessoa encontra-se presente na maior parte das vertentes 
ocidentais da psicologia e revela-se claramente nas narrativas produzidas pelos 
moradores de classe média da Pituba. Contudo, enquanto, entre estes, se enfatiza 



o papel dos laços familiares na formação e no desenvolvimento da personalidade, 

nas narrativas do Nordeste a ênfase repousa na família como uma unidade estruturada 

de relações hierárquicas, de cuja integridade depende a integridade das partes. As

sim, se a ausência paterna põe em risco a saúde mental dos outros membros da 

família, como no relato de Joana, isto não é interpretado pelo fato de as crianças 

serem privadas de uma importante contribuição ao seu desenvolvimento pessoal, 

mas por se tratar de uma contingência que força o surgimento de novos arranjos 

dentro da unidade familiar, os quais terminam por ameaçar a posição dos demais 

integrantes. A fraqueza que uma situação como estas provoca é, ao mesmo tempo, 

física - uma vez que a mãe ou o filho mais velho provavelmente terão que assumir 

uma sobrecarga de trabalho com a perda do pai - quanto moral, uma vez que os 

papéis perdem solidez ao serem sujeitos a redefinições e ambigüidades. 

A força da família depende da manutenção de um contínuo fluxo de trocas 

entre os atores que estão diferentemente situados dentro do contexto. As narrati

vas mostram como a interrupção ou ruptura súbita destes intercâmbios fragmenta 

o sentido de self que emerge para os atores do fato de estarem situados em uma 

totalidade. Emoções como ciúme ou amor frustrado encontram-se intimamente 

ligadas a tais situações: 

Venância, sobre a vizinha, D. Pequena: Eu num sei, ela se sente... eu 
acho assim porque ela se sente sozinha, sozinha sem ninguém, tem hora 
que ela se sente sozinha. Acho que os filhos... sai um pra trabalhar e 
chega de noite, o outro sai pra trabalhar e chega de noite, a filha é casada. 
Ela começou assim mais depois que a filha se casou... Tinha que casar, 
dona, ninguém vai ficar no mundo sem... coisa, claro que ela tem de se 
casar e ter o marido dela, mas eu no meu ver, eu batia uma laje e morava 
junto com a minha mãe... Mas a filha tem cuidado direito com a mãe, isso 
ela tem. 

Nina, a respeito da mãe, D. Ivanilde: Tem nove anos que mãe começou 
a ficar doente, um ano depois que meu irmão casou, (...) mãe ficou desse 
jeito. Porque tudo quem fazia pra ele era ela, tudo, até roupa pra comprar 
era ela, cueca, tudo, tudo, tudo do meu irmão era ela que fazia, depois que 
mãe ficou doente, mãe não faz mais nada (...). Ciúmes, a gente pensava 
que era ciúmes. 

D. Firmina, sobre a vizinha Teca: É porque o filho casou e levou ela pra 
morar com ele e num deixou nem ela aí sozinha, quando ele casou e ela... 
Ele levou, mas chegou lá, ela ficou acho que ciumando, foi daí que ela 
veio já de lá já meio... A gente já sentiu quando ela voltou, a gente disse: 
"Teca num tá certa". 

Sr. Léo, a respeito de um amigo: Quando ele tava terminando de fazer 
a casa, a outra criatura [esposa] vendeu a casa e foi embora, com 
tudo. Deixou ele à toa. Ε daí pra cá, ele se desleixou completamente, 
completamente. 



Sr. Léo: No começo a tendência dele era querer procurar a mulher pra 
matar. 

Entrevistador. Mas por que isso, Sr. Léo? 

Sr. Léo: Amor. Amor. 

Perpassa estes relatos a idéia de que o juízo enfraquece quando o indivíduo 

é despojado de um contexto relacionai do qual obtém um senso de continuidade 

ou identidade do self. U m dos casos mais referidos é o das mães que sucumbem 

com o casamento de um filho, sendo subitamente despojadas das responsabilida

des e tarefas mediante as quais lhes era permitido afirmar e renovar seus laços na 

família. O enfraquecimento do juízo é, portanto, parte de um processo de perda 

ou impossibilidade de sustentar laços sociais que fazem do indivíduo uma pessoa 

plena e responsável. 

Apesar da importância da família na constituição da identidade, as histórias 

de doença mental do Nordeste não estabelecem um elo necessário entre doença e 

enfraquecimento do contexto familiar de referência. Atribui-se boa parte dos casos 

de juízo fraco a fatores orgânicos: uma doença na cabeça que pode ser detectada por 

meio de exame apropriado; usualmente se fala da 'chapa' ou 'eletro da cabeça' . 

O 'foco' constitui categoria central nas narrativas de causa, considerado 

como um problema localizado e palpável ('veia entupida na cabeça') , que pode ser 

revertido mediante o uso de medicação adequada. Diferentemente da epilepsia -

categoria também bastante conhecida - , o foco não está associado a sintomas espe

cíficos ou a algum estigma, funcionando nas histórias como uma espécie de caixa-

preta, que permite objetificar a doença e, conseqüentemente, distanciá-la do 'eu ' . 

Clarice sobre o filho de Damiana: Não é culpa dele não, ele tem um foco 

muito forte, ele tem muito forte. 

D. Adalgisa, sobre o filho Jorge: Achei que justamente a doença dele foi 
causada disso mermo, da [que ele tomou quando era criança], do foco 
que ele tinha na cabeça. Que forma uma coisa no cérebro, no juízo, ajunta 
aquele sangue, então causa aquela qualquer coisa, aquele negócio, um 
tumor, como o dele mermo era um tumor que ele tinha no cérebro. 

Importa observar, a respeito das narrativas de foco, o encadeamento da 
trama e os campos postos em destaque. Na maioria dos relatos, o tema do foco 
remete à identificação de eventos críticos anteriores, tomados como causas, como 
problemas durante a gravidez da mãe e o nascimento, ou uma pancada forte na 
cabeça, em geral durante a infância, oriunda de uma queda ou de um golpe. Tais 
eventos, por sua vez, remetem a situações de base, como excesso de violência ou 
de descuido dos pais, ou tentativas fracassadas de aborto por parte da mãe. Desta 
maneira, ao identificar o foco, a narrativa segue um curso que termina por condu
zir ao domínio das relações sociais. 



A intervenção espiritual consiste em um dos temas mais significativos nas 

histórias de adoecimento contadas no Nordeste, segundo o qual as raízes do pade¬ 

cimento residem em um domínio invisível de trocas, em que o sujeito participa 

muitas vezes sem saber. Valendo-se dessa concepção, as narrativas levantam e 

exploram pistas, buscando tornar visível o quadro relacionai real em que ego se 

encontra envolvido. 

Clarice, sobre um amigo do marido, Demerval: Você também não sabe 

se foi essa paixão ou alguma coisa que a mulher botou pra ele, né? Pra ele 

ficar no desprezo. Eu acho que se fosse o caso dele, paixão, ele não 

ficaria ass im. Acho que não. Não tem desgos to pra pessoa se j oga r 

naquele mau-trato. Eu acho que foi assim, eu acho que foi alguma coisa 

que ela botou pra ele. Eu acho, um feitiço, pode ser isso também, né? 

D. Renilde, sobre a filha: Parece que ela tem um trem ruim, uma coisa ruim 

com ela, que na mesma hora que ela tá pela direita, tá pela esquerda, com 

ela... Que tem um trem ruim encostado nela, na mesma hora que ela tá 

boazinha, ela tá ruim. 

Dona Joana, sobre o filho Zeca: Agora, ele comia demais e aquele negó

cio é que me encafifava. Aquela negócio dele comer demais , que ele 

parece que tem um espírito roedor com ele, um espírito sujo, roedor, com 

ele: esse menino num tá sozinho. Esse menino tá com uma coisa ruim. 

Lúcia, grávida de seis meses, sobre o marido Chico: Eu nunca apanhei 

de ninguém pra chegar em casa apanhada, pra deixar ele me dominar ao 

ponto de me dar dois murros em minha boca... pegar a faca pra mim, me 

empurrar na parede e ainda dar um murro na minha barriga. Pai ficou 

abismado. Ele disse: "sabe o que é isso? Ε o capeta". (...) [Eu disse] "Oh, 
Chico, eu tenho certeza que você não tá só, você está com alguma coisa 

do diabo" . 

Os caminhos que conduzem à atribuição de uma causa de natureza espi
ritual podem ser diversos. Em muitos relatos, estabelecem-se elos entre certos 
comportamentos e a intervenção de forças ou entidades não humanas. Suspeita-
se de ações e emoções exageradas, se comparadas à situação em que brotam, 
como na história de Demerval, em que se cogita ser implausível que as dores de 
uma paixão fracassada possam, por si só, gerar um estado de tamanha negligên
cia para consigo mesmo. Suspeita-se também de mudanças súbitas de atitude e 
humor, de comportamentos grotescos ou moralmente condenáveis, de visões e con
versas com mortos. O resultado desta exploração é, via de regra, a criação de uma 
distância entre o que sujeito faz e o que ele/a é, distância esta preenchida pela ação 
pela recorrência ao argumento da ação e propósitos dos espíritos: embora apenas 
o corpo se revele nos contextos de interação, o indivíduo "não está só". 



Defrontados com eventos de doença mental, os membros da família são 

chamados a refletir sobre a natureza do problema e as atitudes que devem assu

mir. No Nordeste, a família é o principal locus de cuidado dos doentes, no qual se 

delineiam boa parte das decisões e estratégias para se lidar com a situação. Na 

maior parte das famílias, a principal carga de cuidado repousa sobre a mãe (ou 

figura feminina que assume papel equivalente): é ela a responsável pela administra

ção da vida diária do doente e, usualmente, é a quem cabe a última palavra no que 

diz respeito à escolha de tratamento. Como resultado, as mães são quem mais 

sofre o impacto de haver um doente mental na família. Suas narrativas estão 

repletas de referências a noites sem dormir, atendendo às necessidades de seus 

filhos doentes ou se preocupando com seu paradeiro; a repetidas e quase sempre 

mal sucedidas jornadas a centros de tratamento; a acertos e brigas com os vizi

nhos; e, sobretudo, ao desespero por desconhecerem a causa subjacente ao pro

blema, ou quando o sofrimento terá fim. 

Clarice, sobre Damiana: A mãe fica doida, não sei como é... Ó, quando 
ele tá queto assim, a rua tá quieta, sem a mãe tá gritando, ele tá dormindo, 
porque ela dá remédio forte, que chega ele fica todo 'bambo' assim. 
Quando ele está na rua, todo torto, assim, é que ela toca muito remédio, 
pra ver se ela descansa também.... Pra ele descansar, minha filha, pra ele 
dormir e ela dormir também. Porque de noite ataca assim, ela passa, tem 
dia que ela passa a noite acordada. 

Liane, sobre sua irmã: Mãinha, coitada era que guentava essa, essa 
barra toda. Porque você já pensou, a pessoa tá aqui, daqui a pouco [no 
meio da noite]: "ah, deixa eu me levantar que eu vou fazer xixi, que eu vou 
beber água". Então tem que passar, né? Aí, incomoda a pessoa que tá na 
frente. Aí pronto, ela levantava... Daqui a pouco. "Ah, tô sentindo uma 
gastura, tô sentindo uma gastura"... "Eu quero um pedacinho de pão 
com café". Aí mãinha vinha, se levantava, dava pão com café, ela toma
va, bem. Quando era de manhã, acho que ela, a cabeça tava muito pesa
da, né? Ela aí dormia um pouco. 

Algumas mães expressam grande preocupação a respeito do futuro de seus 
filhos doentes, pois sabem que após sua morte dificilmente haverá alguém que 
assuma integralmente a responsabilidade do cuidado. Remontando-se a história da 
doença, distinguem-se dois períodos principais: no início do problema, irmãos, 
parentes e mesmo vizinhos mobilizam-se em tomo do evento, buscam soluções e 
envolvem-se efetivamente no cuidado; à medida que o tempo passa e a doença se 
transforma em rotina, porém, o interesse e a participação prontamente decrescem 
e elas, mães, são deixadas sozinhas na administração dos cuidados. 

LIDANDO COM A DOENÇA MENTAL 



Dona Rosário: Eu toda hora digo: "oh minha filha, estou ficando na 

idade, você não vai me achar o tempo todo. Procura se ajudar porque se 

você me perder, como é que você vai ficar? Seus... seus irmão vai ter 

paciência com você? C o m o é que você vai ficar no m u n d o ? " Ai, eu 

sempre conselho ela, mas não adianta... [os irmãos] Já ajudaram muito... 

Às vezes trazia pra casa... Aí perde a paciência. Chega daqui a pouco, 

nego dá queixa, se ele encontrar com ela, ele bate mermo... perde a paci

ência, causa, todo dia a merma coisa. A pessoa perde a paciência, só mãe 

mermo. Eu... tem hora que eu tenho [vontade de perder a paciência]. Não 

vou dizer que eu não tenho. Depois eu vou, paro e penso, não é? Porque 

mãe é mãe mermo, né? 

Várias mães enfrentam profundas mudanças em suas vidas em decorrên

cia da doença. Não podem manter empregos regulares e têm que (re)organizar o 

seu tempo em casa de acordo com as necessidades do doente. Além disso, o 

fato de se ter um filho ou filha doente mental é tido como causa de muito sofri

mento. A situação parece ser particularmente dolorosa durante as fases iniciais 

da doença ou quando há uma súbita e inesperada agravação do problema. Em 

tais momentos de perplexidade, quando rotinas de cuidado não foram ainda 

estabelecidas ou se provam ineficazes, e explicações razoáveis para o problema 

não foram alcançadas, o medo de ter um filho louco é expresso como um sen

timento de perda. A este acrescenta-se a dúvida de ser, de alguma forma, res

ponsável pela eclosão da doença. 

Quando é a mãe que cai doente, a responsabilidade pelo cuidado usual

mente recai sobre as filhas, especialmente as mais velhas. Embora os filhos 

participem nas decisões com respeito ao tratamento e sempre se tornem os 

principais provedores da casa após o início do problema, são as filhas que levam 

adiante as tarefas relacionadas ao cuidado diário, incluindo a administração de 

medicamentos, o acompanhamento do tratamento e as visitas ao hospital. Há, 

de fato, várias expectativas associadas à atuação de homens e mulheres no cui

dado com o doente; a narrativa de Venância a respeito da doença de sua vizinha 

idosa, Dona Pequena, é um bom exemplo. Venância elogia o cuidado que o filho 

mais velho de Dona Pequena dispensa à mãe: embora esteja casado, ele a visita 

regularmente, a acompanha ao médico e compra medicamentos. A única filha 

de Dona Pequena também é casada; Venância nota que ela vem todos os dias, 

cozinha e lava a roupa da mãe e senta-se com ela para conversar. Mesmo assim, 

Venância acusa a moça de negligência e falta de piedade filial. Da forma como 

encara a questão, o lugar da filha seria ao lado de sua mãe: "se eu fosse ela eu 

batia uma laje e morava com minha mãe". 

Embora as mães muitas vezes se sintam sós na lida diária com o doente, no 

Nordeste as redes de vizinhos, parentes e amigos contribuem significativamente 

para o processo de interpretação do problema, decisão do que fazer a respeito, 

seleção de tratamento e avaliação de resultados. No bairro, os vizinhos são teste¬ 



munhas da maioria das crises enfrentadas pelas famílias; a doença não é uma 

exceção. A proximidade dos vizinhos, no entanto, produz efeitos ambíguos sobre 

o desenvolvimento de tais crises: por um lado, facilita um tráfego de recursos 

materiais e simbólicos (conselhos, opiniões, receitas práticas); por outro, favore

ce o crescimento de tensões e conflitos. 

O desencadeamento da doença mental não afeta apenas as relações da pes

soa doente com os outros, mas também as relações que os membros de sua 

família mantêm com vizinhos e parentes. Alguns familiares contam que o com

portamento desviante exibido pelos doentes acaba afetando seriamente sua boa 

relação com os vizinhos: à medida que se multiplicam as queixas, gradualmente se 

afastam dos velhos conhecidos. 

Damiana: [Os vizinhos] reclamam e como reclamam: "oh, esse menino 
não tá fácil, tome cuidado com esse menino". Que eu posso dizer? É 
criança! Das pessoas falam muito e eu fiquei um pouco parada, de andar 
conversando com as pessoas, principalmente aonde eu moro, porque de 
criança a adulto, sempre chama ele de maluco... Mas eu não gosto que 
chamem ele (...) disso, porque acho que pai nem mãe nenhuma não vai 
gostar de um adulto chamar uma criança de maluco... Então eu prefiro 
ficar no meu cantinho quieta. 

Dona Rosário: Ε porque às vezes a pessoa, e... às veze e aquelas pessoa 
que não entende, que não é por causa de mim que ela faz disso.... Tem 
vezes que tem gente que até me nega fala, certo? 

A vida de quem possui uma pessoa doente na família, em um bairro como 

o Nordeste, no qual nada nem ninguém passa desapercebido pelos vizinhos, é por 

vezes descrita como fonte mesma de preocupação: 

Dona Rosário: Aqui no bairro que a gente mora... Você não sabe, bairro 
de fraco. Ninguém quer ver ninguém bem não. Isso que eu digo, a falta de 
amor.... a gente num tem amizade, que o bairrozinho que a gente mora, a 
gente não tem amizade. Todo mundo se dá, mas... já viu como é, uma falta 
de amor, todo mundo... os menino ia perseguir, chamava ela de maluca, de 
maluca, ela ficava muito agitada, né? (...) aqui tem muito menino, mas é? 
Lugar agitado isso aqui... Vixe menina, eu digo, às vez eu nem ignoro isso 
porque o lugar de fraco é assim mermo, né? (...) O bairro que a gente mora, 
bairro de pobre é assim. Porque ela [Adélia] dizia que o pessoal dizia que 
ela tem o andar de homem, que a voz é de homem, que ela tem a voz 
grossa. Então... da voz de homem, os menino escutou isso, né? Aí tomou 
conta. Chama ela de Mexe-Mexe na rua. Maluca Mexe-Mexe, aí fica agi
tada, começa a bater nos menino, os menino bate nela, daqui a pouco, 
pega no adulto, o adulto vai e desconta. 

Uma vez que a pessoa recebe o rótulo de 'maluco' e, acima de tudo, o de 
' louco violento' , toma-se vítima de uma série de reações negativas por parte dos 
habitantes do bairro. As crianças gostam de provocar e enraivar os malucos: cor¬ 



rem atrás deles, chamando-os por apelidos e troçando de suas maneiras estra

nhas; freqüentemente atiram pedras e escondem-se, como em uma brincadeira. Os 

familiares apontam tal atitude, muitas vezes reforçada pelos adultos, como elemento 

agravante do problema e desencadeador de comportamentos violentos. Assim, en

quanto para a maioria da pessoas a violência já é um traço distintivo do louco, para 

os familiares é uma reação ao assédio constante que eles sofrem na rua: 

Liane: Mas de uns anos pra cá, ela ficou violenta, porque, como é que 
diz, devido à agitação, que ela safa assim pra rua, aí o pessoal começava, 
botava apelido nela, aí quando chamava ela pelo apelido, ela se 
alucinava... Xepa, Xepa, Xepa, Xepa! Oh Xepa! Ela aí perdia a cabeça. 

Uma vez nas ruas do bairro, longe da casa e do domínio mais conhecido da 

vizinhança próxima, os doentes podem ser importunados por grupos de adultos 

que se aproveitam do seu comportamento bizarro para dar umas boas risadas. 

Belinha, por exemplo, sempre ganha cachaça nos bares, e Jorge, que é tido como 

retardado, chega em casa bêbado e sem alguma peça do vestuário. Conforme 

lembra D. Adalgisa, se ele saísse com um par de sapatos novos estava fadado a 

voltar com um par velho ou até mesmo descalço. O medo de que pessoas venham 

a tirar vantagem da ingenuidade dos filhos leva algumas mães a manterem-nos 

distantes de certas atividades e do desempenho de certos papéis sociais. Assim, 

D. Rosário reage violentamente à idéia disseminada na vizinhança de que o proble

ma de Adélia deve-se a uma "falta de homem": para D. Rosário, tudo que um 

homem pode fazer por sua filha é aproveitar-se dela e engravidá-la. Também para 

D. Joana a imagem de Zeca casado vincula-se imediatamente à idéia de uma mu

lher aproveitadora que vai terminar por traí-lo. 

Quando a doença está ligada a crises e convulsões, as reações são marcadas 

pela evitação e medo do contágio. A difusão de informações que identificam uma 

pessoa como epiléptica altera completamente as formas pelas quais vizinhos e 

amigos se relacionam com ela. Tal fato pode conduzir a um novo padrão de rea

ções por parte da família, caracterizado por uma busca em mediar as relações da 

pessoa doente com os outros. 

Carmen: Porque ele começou a ficar um menino assim, em casa, quieto... 
Assim. "Toinho saia, vá brincar". "Eu não, mãe. O menino fica me cha
mando de maluco. Quando eu tô brincando com os menino ele fica assim: 
sai daqui seu doido, pra você não dar mais crise aqui, pegar na gente". 
Então aquilo me cortava assim por dentro, sabe? Por isso procurei as 
mães das crianças para esclarecer o problema. Inclusive eu tive que ir em 
certas casas aí, de mãe de família, chamar atenção, porque ele começou a 
ficar um menino assim, em casa, quieto... Assim.... eu fui na casa e recramei 
com a mãe, fui em outra casa lá embaixo, recramei. 

Histórias sobre os malucos locais circulam rapidamente no Nordeste, de modo 
que antes de Belinha mudar-se para a sua rua, D. Marina foi alertada sobre sua doença: 



Minha filha, quando eu conheci ela, ela já tinha esse problema. Agora, as 
pessoas antiga que conheceram ela de muito tempo, diz que ela desde 
criança que tem esse problema, a família toda tem... Que quando elas se 
mudaram pra'qui, alguma pessoa disse: "olhe, Marina, vai morar lá perto 
de você, morar três criatura, e uma, a mãe e as duas filhas e o padrasto. Aí 
cuidado, não tem o juízo certo". 

Familiares tomam precauções para evitar que se espalhem rumores sobre 

seus doentes. Ocultam informação sobre o tratamento, especialmente quando se 

refere ao candomblé e à umbanda. Isto decorre, em parte, do temor de que aquele 

que fez o 'feitiço' - quando é o caso - possa querer interferir no tratamento e, em 

parte, porque muitos querem esquivar-se a serem identificados como 'feiticei

ros ' , como se chamam com freqüência aqueles que se envolvem no candomblé. 

Tendo que colher, sob a orientação de um pai-de-santo, algumas folhas de 

cansanção para fazer um banho para sua filha, Clarice saiu muito secretamente em 

direção ao parque, de manhã bem cedo, "pro povo aqui não me ver, senão vão me 

chamar de filha-de-santo. Aqui se você junta folhas essa hora da manhã e traz elas 

pra casa é... Ave Maria, vão dizer que aqui é uma casa de candomblé!". A família 

de Margarida, por outro lado, evitou responder às perguntas de vizinhos que co

meçaram a perceber algo errado com a menina. A estratégia da família era fingir que 

nada estava acontecendo - se Margarida ria sozinha era porque ela estava feliz - , até 

que os vizinhos finalmente desistiram de perguntar. 

As redes locais de informação, responsáveis por espalhar histórias sobre os 

malucos e suas proezas violentas, comumente desempenham um papel positivo 

na mobilização de ajuda. Assim, alguns vizinhos vinham contar a D. Rosário quan

do viam Adélia envolvida em problemas na rua e, mais de uma vez, os vendedores 

de rua que conheciam a família de Belinha interferiram para evitar uma briga 

prestes a acontecer a seu redor. 

Por conhecerem a família do doente há muitos anos, alguns vizinhos 

tendem a ser tolerantes c o m relação ao seu comportamento desviante. Sua 

contr ibuição, porém, não se restringe à tolerância: são eles que se mobil izam 

para conseguir ajuda nos momentos mais críticos da doença. D. Marina nos 

conta como ela e outros vizinhos davam assistência à família de Belinha du

rante suas crises: 

Elas ficam brava, entendeu? Ε aí, uma é (...). Discute uma com a outra sem 
motivo nenhum. Ε aí, começam a quebrar as coisa... Acaba com tudo... É 
uma coisa triste. Agride umas às outras fisicamente mesmo. Tem que 
separar. Agora, pra separar tem que ser duas ou três pessoas que tenha 
muita força e tenha muita condição, porque elas obedece ninguém, quan
do tão assim elas não obedece... Já, a gente já amanheceu o dia nessa rua. 
Aqui a gente, os vizinho aqui, já amanheceu o dia... A gente ficava con
versando com elas. Dava chá, dava calmante... Acalmava um pouco. 
Dava tanto nela, banho frio. A mãe delas quando tá assim, a ve..., a veia, 



ela diz que sente um fogo na cabeça: "o fogo na cabeça! O fogo! A 
cabeça dela tá pegando fogo! Acode!" (...) A gente aí mete de água fria 
na cabeça dela... pra acalmar. Dá banho nela, muda a roupa, troca... 

Carmen lembra-se de como os vizinhos encheram sua casa quando seu 

filho teve convulsões pela primeira vez: 

Aí quando eu cheguei lá ele tava caído, com os braço tudo torto assim, a 
cabeça torta, os olho virado. Aí, se batendo pela quina. Eu comecei a 
chorar, gritar e menina [dizendo]: "calma, calma, não é assim que resol
ve". Aí eu peguei, fiquei desesperada... Mas, mermo o pessoal me ensina 
uma coisa, um me ensina outra. Eu tirei a roupa dele, pelo avesso... Num 
demorou nem meia hora. Voltou de novo [a convulsão]... A casa encheu 
de gente, todo mundo... As pessoas diziam, uns diziam que era ataque de 
pilepsia, outros diziam que era alguma coisa que botaram, alguma coisa 
pra mim, pegou no menino: "quem sabe, menina, isso não é coisa manda
da pra você e pegou na criança, que criança sempre é mais fraca. Às veis 
você pegou no menino". Mas eu não me conformava com isso. Eu queria 
logo saber o que era. Porque um diz uma coisa, outro diz outra. Um dizia: 
"bota um defumador". Outro botava uma moeda na mão dele. Outro 
vinha com um álcool, uma coisa, água de cheiro, passava. Ε nada dele 
voltar ao normal... me tiraram de junto pra rezar e tal... Começaram a rezar, 
rezar, fazer trabalho... 

A participação de vizinhos, parentes e/ou amigos na administração da doen

ça também não se restringe a situações de emergência: eles influenciam o modo 

como o problema é percebido e definido na família. É comum que os vizinhos 

sejam os primeiros a identificar algo de errado, avisando aos familiares que se 

trata de uma situação merecedora de maior atenção de sua parte. 

Liane: Tinha um nervoso que ela sentia, (...) o rosto coçava... Eu sei que ela 
vinha, começava a se coçar assim, coçava, coçava, coçava, coçava e, como 
é que se diz, feria o rosto. Aí quando foi, aí o pessoal vizinho: "Maria, Maria, 
você leva essa criatura no médico, Belinha tá com probrema mental. Leve 
logo que é pra ver o que é isso". Eu disse assim: "eu vou levar". 

No Nordeste , as redes de vizinhança t ambém desempenham um papel 
importante na condução dos doentes ao tratamento. Os vizinhos não apenas 
dão conselhos, como também acompanham o tratamento e com freqüência 
mobil izam suas conexões pessoais para facilitar o acesso a centros terapêuticos. 
U m a vizinha conseguiu para Clarice uma consulta com um médico da clínica 
onde trabalhava, e D . Rosár io obteve a assistência de um dentista, conhecido 
de uma de suas vizinhas, na recomendação de tratamento para Adélia. São 
t ambém os vizinhos que usualmente aconselham o t ra tamento com alguns 
especialistas religiosos, cuja competência eles podem atestar pessoalmente ou 
sobre a qual j á ouvi ram mui to falar. E m boa parte dos casos , o recurso a 



Os casos de doença narrados por familiares de alguns dos doentes ofere
cem exemplos surpreendentes da complexidade de itinerários terapêuticos e da 
impossibilidade de explicá-los por meio de um princípio de segmentação, de acor
do com o qual a identificação de certos sintomas implicaria certas escolhas tera
pêuticas. Embora as pessoas constantemente se refiram às fronteiras entre 'doen
ça de médico ' e 'doença espiritual', na maioria dos casos recorre-se a médicos e 
especialistas religiosos para lidar com o mesmo conjunto de sintomas. 

Os serviços de cura procurados vão desde hospitais psiquiátricos e clínicas 
ambulatoriais até uma variedade de agências religiosas. É interessante notar que a 
alternativa à medicina, ou mais especificamente, à psiquiatria faz-se representar 
por grupos religiosos (afro-brasileiros, pentecostais e espíritas). No próprio Nor
deste pode-se encontrar um vasto número de agências religiosas que oferecem 
serviços de cura: terreiros de candomblé e umbanda, centros espíritas (desde 
grupos cardecistas até grupos mais sincréticos, sessões de mesa branca muito 
influenciadas por religiões afro-brasileiras) e um sempre crescente número de 
seitas pentecostais. Embora haja uma rivalidade marcante entre estes cultos, as 
pessoas do bairro tendem a vê-los como diferentes posições dentro de um univer
so compartilhado de poderes espirituais. 

Dos 36 casos reconstruídos pelos informantes do Nordeste de Amaralina, 
apenas 4 não envolveram medidas de tratamento. Trinta pessoas receberam algum 
tipo de tratamento desde o início da doença ou ainda estão sendo tratadas; destas, 26 
freqüentaram serviços médico-psiquiátricos e 19 freqüentaram curas religiosas. Isto 
significa que prevalece um padrão de duplo uso de serviços médicos e religiosos: 16 
pessoas freqüentaram ambos os tipos de tratamento no curso da doença, enquanto 
11 freqüentaram apenas o tratamento médico, e 3 apenas o tratamento religioso. 

terapias religiosas não decorre de um compromisso prévio com a religião, e sim 

de uma decisão no sentido de acreditar nos poderes de cura das agências recomen

dadas por amigos, vizinhos e/ou parentes. 

Como resultado dessa notável interferência de vizinhos na administração da 

doença, normalmente os responsáveis confundem-se em meio a tantas explicações 

e sugestões, das quais nem sempre podem extrair uma linha coerente de práticas e 

abordagens de tratamento. A incerteza quanto à real natureza da doença, bem como 

o reconhecimento de que diferentes causas podem combinar-se para produzi-la, 

podem levar aqueles que cuidam a transitar por diferentes agências de cura durante 

a história do caso, e até mesmo a fazer uso paralelo de diferentes tratamentos. 

Mudanças nas escolhas de tratamento resultam freqüentemente da interferência de 

novos atores - vizinhos, amigos e/ou parentes - na administração da situação. 

BUSCANDO AJUDA Ε AVALIANDO O TRATAMENTO 



Entre os habitantes do Nordeste , o recurso a terapias religiosas não 

representa u m impedimento ao uso dos serviços médicos , nem vice-versa. 

Vários informantes observam que alguns especialistas religiosos apontam para 

a necessidade de que seus pacientes se submetam paralelamente ao tratamento 

médico. Ao invocar a ação de diferentes entidades para demarcar a causa da 

doença, estes especial istas te rminam por conferir poder e reputação à sua 

própria posição: não apenas dividem responsabil idade com a medicina moder

na, como também intervêm quando quer que esta última falhe. A despeito de 

se recorrer à medicina e à religião conjuntamente, em vários casos, não se faz, 

todavia, uso paralelo de diferentes terapias religiosas. O candomblé é talvez a 

mais procurada dentre as agências religiosas que oferecem serviços de cura -

dos casos de doença mental cobertos pela investigação, quinze envolviam a 

visita a terreiros de candomblé , enquanto apenas sete, a seitas pentecostais , e 

quatro, a centros espíritas. 

As abordagens, como um todo, atestam a importância conferida ao trata

mento médico na administração de casos de doença mental. Se as pessoas não 

fazem uso exclusivo de serviços médico-psiquiátricos, em sua maioria elas 

enfatizam, no entanto, a necessidade de tratamento continuado com médicos - e 

vale notar que apenas em três dos casos as terapias religiosas foram a única opção 

de tratamento utilizada. 

Para grande parte das pessoas, dois elementos conferem significado ao 

tratamento médico-psiquiátrico: o uso de um aparato técnico especializado para 

descobrir a doença dentro da cabeça e a prescrição de drogas farmacêuticas 

para controlá-la. A idéia de que a doença mental é uma doença da cabeça traz 

consigo a visão de que há uma localização concreta no corpo, embora não 

imediatamente visível. É papel do aparato médico - chapa de cabeça ou eletro de 

cabeça - tornar a doença vis ível . U m a das pr imei ras co isas que se espera 

de um médico é a revelação (ou confirmação), mediante os exames apropriados, 

da existência de u m problema (doença), considerado uma coisa bem definida, 

cuja localização precisa, desenvolvimento e gravidade podem ser identifica

dos, quase medidos. U m a vez detectada, a doença deve ser controlada e, quando 

possível , erradicada, o que - dizem quase todos os informantes - requer uso 

regular de drogas farmacêuticas prescritas pelos médicos. A maior parte dos 

envolvidos no cuidado ao doente enfatiza a necessidade de se seguir estrita

mente as recomendações dos médicos referentes à dosagem correta e ao in

tervalo para a administração das drogas: a negligência neste ponto pode pro

duzir uma reincidência de sintomas. Afirma-se muitas vezes que o paciente 

deve, voluntariamente, colocar-se sob o controle da família, cujo papel princi

pal é reforçar as ordens dos médicos. Apesar de tais opiniões, raramente se 

encontra um compromet imento total e aceitação acrítica do tratamento médi

co entre os habitantes do Nordeste. 



Se as drogas farmacêuticas são vistas como um elemento necessário no 

tratamento dos distúrbios mentais, sua associação à cura ou à melhora é, contudo, 

ambígua. Na maioria das descrições, o efeito das drogas é a produção no doente 

de um estado de calma. Por um ângulo, isto significa que as drogas conduzem a 

um gradual desaparecimento dos sintomas (especialmente da violência e da agita

ção) ou, ao menos, a um controle das manifestações mais severas da doença (tais 

como convulsões freqüentes). Por outro, a calma indica um estado de inércia, 

letargia ou excessiva sonolência que, resultante das drogas, é visto como um fator 

espoliador da antiga vitalidade da pessoa doente. A calma dos pacientes garante a 

tranqüilidade dos que deles cuidam, que não precisam mais se preocupar com as 

conseqüências dos seus comportamentos desviantes. Comumente, entretanto, isto 

resulta no sentimento doloroso de que o doente perdeu de vez sua condição de 

pessoa. O temor de que tal coisa possa acontecer provoca reações que variam 

desde uma decisão de interromper o tratamento médico até tentativas de trazer o 

paciente de volta à atividade, isto é, ao trabalho. 

D. Joana, sobre o filho: Ele veio pra casa na semana passada, veio pra 
casa, chegou aqui, eu peguei os remédio pra ver o que ele tava tomano. 
Aldol, Anaperidol e Diazepan, num sabe, e Neozine, não, Ideozine. 
Fenergan disse que normaliza o sexo, Fenergan é o que mais ataca ele, 
mais ataca. Ε esse aí é, como é que chama, Diazepan pra dormir e o Aldol 
e Anaperidol. Apreptil é pra cabeça, e o outro é pro sexo e o Aldol e o 
Diazepan pra dormir. Uma quantidade enorme de remédio. 

Carmen, sobre o filho: Eu sei lá, sei lá. Eu pensei de não voltar mais, eu 
digo: "ó, não vou ficar enchendo meus filho de remédio não!" 

D. Rita: Ele foi pra quatro hospital... Ele voltava melhor, agora ele voltava 
assim, aéreo, sabe como é, acho que por causa dos remédio que ele 
tomava. 

D. Adalgisa: Era justamente esse remédio de cabeça, esse remédio de 
doido, como é o nome, Penha? 

Penha: Diazepan. 

D. Adalgisa: Diazepan. Ele tomou muito. 

Entrevistador. Ε quando ele toma, ele fica como? 

D. Adalgisa: Ele fica lerdo demais, aí é pior ainda, né? Ele fica dopado, 
dormindo demais, aí eu acho que não deve. Eu suspendi, ficou muito 
melhor, porque ele tomava o remédio dava aquelas crises de dormir. 

Para as pessoas que cuidam diretamente do doente, a ação do remédio no 
corpo depende de vários fatores e requer-se um tratamento continuado com médicos 
para a administração do uso das drogas. Certos remédios não são compatíveis com 
certos corpos e produzem conseqüências adversas no comportamento. O uso prolon¬ 



gado de um remédio, além disso, pode levar a uma redução de sua capacidade de 

produzir efeito sobre o comportamento. Neste caso, o remédio se toma "o mesmo 

que água". Diz-se, então, que "o remédio relaxou" ou que "acostumou" no corpo. 

Carmen, sobre o filho: Ele ficou sendo controlado por remédio. Ele toma
va Gardenal de 50. De dois em dois meses, a médica passava, que ela 
passava logo uma quantidade boa, sabe? Aí eu retomava com ele... De
pois do remédio, eu achei que ele tava até melhor, que ele não sentia 
nada, brincava normal, o colégio normal, sabe? Eu achei que tava até 
dando certo, mas depois o remédio relaxou, não fez efeito mais, o Gardenal 
de 50. Aí eu retornei com ele [ao médico]. Ela passou Gardenal 100. Aí 
então, conversando com o pai dele, o pai dele disse: não, vamos passar 
pra outro médico 

Tal como descritas nas narrativas, as consultas aos médicos estruturam-

se, em grande medida, ao redor da questão da medicação e, para algumas pessoas, 

estas consultas revelam uma dinâmica circular, da qual aparentemente o paciente 

nunca se liberta. Descreve-se usualmente esta dinâmica em duas fases distintas: 

primeiramente, o médico entrevista o paciente (e/ou o responsável), requisita exa

mes e, recebidos os resultados, prescreve a medicação (em geral na primeira e 

segunda visitas); em segundo lugar, o paciente (e/ou o responsável) mostra satis

fação com a medicação ou reclama de efeitos adversos, o médico renova a pres

crição, reduz ou aumenta a dose, ou muda para uma nova droga (nas visitas 

subseqüentes). 

Entrevistador: Ε depois desses quinze dias de tratamento [com o medi
camento], a senhora acha que ele melhorou? 

D. Joana: Achei que ele tava melhor pra voltar de novo. Pra buscar o 
remédio... É que o médico dá aquela dose. Aí, quando termina, vai lá 
outra vez. 

D. Marina: Ela vai e volta. Lá o médico examina ela, toma a tensão dela, 
examina ela direitinho pra ver o estado de nervo dela como é que tá. Ε aí, 
porque é assim: ela traz uma medicação, né? Uma fórmula. Toma ali. O 
médico passa assim pra um mês ou quinze dias. Quando tá perto de 
terminar, ela não pode deixar terminar, ela aí volta. Aí toma a medicar ela 
direitinho, toma a passar aquele remédio. Portanto, eu acho que ela não 
pode se afastar, né? Não pode se afastar do médico. 

D. Adalgisa: [O médico] passava. Quando eu levava ele no médico, ele passa
va. Aí ele [Jorge] dava a coisa [a crise], tornava a levar, tornava a 
passar, aí ele ficava direto tomando aquele remédio. 

Embora os membros da família sempre se dirijam às consultas com de
mandas muito precisas em termos de medicação, eles sentem que, antes de pres
crever, os médicos deveriam proceder a uma nova avaliação das condições do 



paciente - ou seja, requisitar novos exames - para averiguar como a doença se 

desenvolveu até então. Do ponto de vista dos familiares, o fato de não pedir 

novos exames demonstra um certo desleixo por parte do médico, como se 

estivesse esquivando-se de sua responsabil idade e, mais significativo ainda, 

implici tamente negando a possibilidade de que o estado do paciente se tenha 

modificado no curso do tratamento, isto é, que o doente possa ter eventual

mente melhorado. 

Cleide, sobre o filho: Até hoje eu não resolvi o problema dele. Que eu 
quero pedir ao Dr. Djalma pra ele mandar tirar uma radiografia da cabeça 
dele. (...) Eu queria que o médico tirasse [a radiografia] pra ver se dava 
alguma coisa na cabeça. Porque esse exame sério ele nunca fez não. O 
médico sempre dá remédio, ele melhora, mas exame nunca. (...) Essa con
sulta eu vou conversar com ele pra ver como é, como é que ele tá. Se tá 
melhor, eu não sei. Vou pedir a ele o atestado de cabeça, o eletro dele, pra 
ver como ele tá... 

Damiana, sobre o filho: O problema é esse mesmo, é o foco que o neuro
logista [encontrou]. Mas vai fazer agora três anos que ele não faz um 
exame. Porque eu acho assim: se o médico, ele tem aquela profissão para 
isso. Agora já depois de tá... ali examinando, fazendo assim exame de seis 
em seis meses, tanto assim que eu vou fazer dois anos agora em dezem
bro que eu fiz esse exame, que ele não se preocupa também, não peço, é, 
eu acho que se já tem o prontuário, tem a fichinha, o médico vê o tempo 
e a idade que teve. 

D. Rosário, sobre a filha: Quatro anos. Até que agora eu tenho que 
conversar com o médico, essa médica agora eu vou levar ela no dia 
quatro. Conversar com ela sobre... fazer exame. Porque tomando remédio, 
tomando remédio sem fazer exame, né, eu acho que não dá certo não, não 
é? Assim não pode saber se ela, como é que ela está com o remédio, se 
melhor, se dá melhora, sei lá. 

Sob certas condições, a família pode considerar necessário passar do trata
mento em clínicas ambulatoriais à internação em hospitais psiquiátricos. Tal opção 
deriva normalmente de uma avaliação, por parte da família, de ter perdido o con
trole sobre o cuidado com a pessoa doente e de ser, portanto, inábil para garantir 
tanto o bem-estar daquela, quanto a sua tranqüilidade. 

Contudo, não é fácil para os membros da família deixar seus parentes do
entes em um hospital. Em suas narrativas, os informantes comentam as dificulda
des de chegarem a uma decisão sobre o internamente e relembram os momentos 
dolorosos de separação na chegada ao hospital. Depois da hospitalização, entre
tanto, os que cuidam do doente expressam em geral alívio: livres das tarefas rela
cionadas ao cuidado e, sobretudo, livres da preocupação, podem finalmente ter 
algum descanso e reassumir um curso de vida normal. 



Contrastando com estas conseqüências positivas da hospitalização, ressaltam-

se as conseqüências negativas do mesmo processo para os doentes. Embora certos 

informantes indiquem uma melhora das condições do doente depois da hospitalização, 

parece prevalecer uma visão ambígua quanto aos resultados do tratamento hospita

lar. Na ótica de vários informantes, os pacientes dos hospitais psiquiátricos são 

submetidos a uma excessiva medicação e mantidos em um estado de semiconsciência, 

provocando nos familiares o temor de que seu corpo não irá suportar a ingestão de 

tantas drogas. Acredita-se que o tratamento em hospitais psiquiátricos envolve 

medidas violentas: recurso a eletrochoques, uso de camisas-de-força. Isolados, obri

gados a comer mal e, mais do que tudo, submetidos ao contato diário com os loucos 

'de verdade', a pessoa pode, eventualmente, acabar enlouquecendo mesmo. 6 

Para muitos que experimentaram acompanhar um membro da família ao 

psiquiatra, permanece a angústia de não saber a causa real do problema. Embora 

os pacientes e seus familiares freqüentemente recorram ao médico com o intuito de 

obter medicação, esperam também receber uma explicação para o seu sofrimento, 

ou pelo menos um nome para a doença. As pessoas atribuem grande importância 

aos rótulos: ao receber um nome - que pode ser comunicado a outros - , o proble

ma finalmente obtém o status de coisa real. 

Nas narrativas, o silêncio dos médicos no que diz respeito às causas da 

doença contrasta claramente com o engajamento dos especialistas religiosos na 

interpretação da aflição - o que não significa que as pessoas não esperem também 

dos médicos uma explicação para a doença. As histórias contadas por parentes e 

vizinhos dos doentes indicam não haver uma demarcação rígida de funções entre 

os tratamentos médico e religioso que permita isolar padrões nítidos e diferencia

dos de busca de ajuda para problemas mentais. As diferentes explicações de mé

dicos e especialistas religiosos para o problema são citadas, valorizadas e/ou des

cartadas segundo o contexto específico em que tenham sido produzidas e utiliza

das. Trata-se, entretanto, de estilos de explicação bastante diferentes, aos quais se 

associam expectativas também diversas. 

As histórias contadas por pessoas próximas ao doente mostram que, para 

quem lida cotidianamente com o problema e decorrentemente vê sua rotina per

turbada por completo, a questão de compreender como se enredaram em uma 

situação tão difícil se toma crucial: busca-se desvendar um enredo, descobrir 

atores e responsáveis e, enfim, saber onde se está, em meio ao desenvolvimento 

dos eventos. Atribui-se descoberta de tais planos, em grande medida, à arte de 

especialistas religiosos, para quem explicar é essencialmente narrar, ou seja, situar 

a doença em um esquema temporal de eventos que se desdobram ao redor do 

doente (mas não necessariamente por sua causa). 

A maioria das pessoas que buscam especialistas religiosos durante um epi

sódio de doença mantém a expectativa de que estes possam revelar suas causas 

ocultas. Tal expectativa associa-se fortemente ao candomblé e espiritismo e, em 



menor grau, também ao pentecostalismo. Algumas narrativas demostram que a 

freqüência a terreiros e a sessões de mesa-branca pode ser unicamente motivada 

por esta busca de interpretação. Mesmo quando se avalia que as agências religio

sas falharam em resolver a situação de aflição, podem ainda ser exaltadas pela 

descoberta das causas. E m alguns casos, a explicação oferecida no candomblé é 

mantida pelo doente e/ou familiares mesmo depois de já ter sido abandonado o 

tratamento no interior do culto. 

As causas devem ser reveladas sem que seja necessária a interferência 

ativa do doente na provisão de informações; o que é especialmente relevante na 

avaliação do candomblé e da umbanda, nos quais há um espaço ritualizado de 

encontro entre a mãe-de-santo e seu cliente. Nas descrições acerca de tratamen

tos religiosos ressalta a importância conferida à utilização de diferentes meios na 

representação e resolução do problema: a dança, a música, o embate de persona

gens (gente, espíritos, deuses e demônios). Por esses meios, os rituais encenam a 

história da doença, de modo a conduzi-la a um desfecho dramático. 

Dirlene: Ε aí me levaram na casa de um pai-de-santo. Quando chegou lá, 
nesse dia que eu levei, ela tava muda. Só que eu pelejava pra ela conver
sar, ela conversava baixinho. Aí quando ela olhou pro rapaz [o pai-de-
santo], ela deu risada, mas deu tanta risada, depois ficou quieta. Aí ele 
disse: "por que você tá rindo? É por que tá vendo meu olho de cobra?" 
Aí eu mandei que ela perguntasse quem era que tava conversando com 
ela. O espírito que tava no homem. Chama até José. Ele disse que quem tava 
conversando com ele era o Exu Sete Facadas, e que era uma Padilha pirracenta 
que tava nela. Que mandaram do [outro] candomblé pra ela. Aí ele me 
pediu meio quilo de milho branco, 21 quiabo, folha de arueira, eu dei. 

Os dramas encenados nos rituais deixam fortes marcas na memória e 
abrem caminho para uma reconstrução imaginativa da situação de aflição. Algu
mas das narrativas parecem incorporar o roteiro desenhado nestes rituais, gui¬ 
ando-se segundo seus temas e imagens dominantes; a maior parte, todavia, tra
fega por distintas possibilidades de se descrever e reorientar o problema, dei
xando transparecer um percurso complexo de idas e vindas por diferentes trata
mentos e especialistas. Embora estejam atentos às diferenças entre as explica
ções e abordagens terapêuticas dos diversos grupos religiosos, muitos infor
mantes tratam tais diferenças como variações de uma mesma perspectiva, a de 
encarar a aflição como resultado de relações rompidas, enfraquecidas e/ou a 
serem seladas entre pessoas, entidades e forças da natureza. Segundo essa óti
ca, o candomblé, o pentecostalismo e o espiritismo não se assentam sobre pres
supostos de realidade contraditórios, mas sim sobre modos distintos de nomear 
e tratar os espíritos causadores da doença. Seja como batalha entre Deus e o 
Demônio, diálogo de fundo pedagógico entre médiuns e espíritos, revelação de 
um orixá ou construção de um compromisso de proteção e serviço entre este e 



As narrativas de doença mental do Nordeste organizam-se ao redor de te¬ 

mas-base, revelando formas próprias de abordar e lidar com o problema. Tais 

temas põem à mostra cadeias semânticas que remetem o sentido da doença a 

concepções genéricas acerca da natureza e espaço de atuação do self. Assim, no 

Nordeste, o conceito de loucura apóia-se sobre a idéia de que a identidade do 

sujeito vincula-se à sua posição em um campo estabelecido e hierarquizado de 

relações. U m 'eu ' (self) responsável define-se por sua inserção em uma teia de 

relacionamentos, implicando obrigações diferenciais para com outros; um sujeito 

enfraquecido ou diminuído é, ao contrário, um ser deslocado. O adoecimento, en

tão, consiste em um processo de ruptura de elos sólidos, que conectavam o indiví

duo ao contexto, consiste na perda de lugar ou situação. Nas histórias, o acento 

recai sobre os processos, eventos e interações que obscurecem e marcam de ambi

güidades o lugar do sujeito, conduzindo-o a um estranhamento de si. Doença signi

fica perda de situação, e seu tratamento, ao menos no que toca ao trabalho de 

especialistas religiosos, é descrito como a construção de relações claras e bem deli

mitadas de reciprocidade, as quais enraízam o indivíduo em uma dada situação. 

Encontram-se também nas narrativas informações relevantes acerca das 

relações sociais que compõem o quadro da doença, interferindo ativamente no 

modo pelo qual esta é definida, administrada cotidianamente e tratada. As histórias 

referem-se continuamente a essas relações, cujos participantes são personagens 

importantes do drama contado. No Nordeste, ressalta o papel dos vizinhos e pa

rentes próximos (muitos deles também vizinhos) no desenrolar do problema: seu 

envolvimento e interferência é pronunciado. A doença, no bairro, é inevitavelmen

te um assunto público. Entretanto, as reações desenvolvidas ante o doente e sua 

família não são sempre positivas: muitas denotam rejeição, perseguição e até vio

lência. Apesar de podermos identificar um certo núcleo de suporte que se organi¬ 

seu carnal, os rituais de cura revelam situações de ruptura de vínculos e traba

lham no sentido de reconduzir o doente à inserção no contexto relacionai do qual 

foi afastado ou voluntariamente se afastou. 

C o m o u m todo, o fato de que as pessoas do Nordeste de Amaral ina 

freqüentemente transitem por diferentes serviços de cura mostra claramente como 

a doença e a cura são experiências construídas intersubjetivamente, não apenas 

porque os curadores têm de agir sobre as perspectivas dos pacientes e de suas 

famílias, mas também porque estes últimos estão continuamente negociando sig

nificados, tanto dentro quanto fora de quadros institucionais. Esta concepção da 

doença e da cura como realidades processuais expressa-se vividamente nas narra

tivas de doença. 

CONCLUSÃO 



1 Trata-se do projeto Social and Cultural Landmarks for Community Mental Health in Βahia, 
Phase I: Signs, Meanings and Practices Related to Mental Health, realizado com o apoio 
do Hospital Douglas (Montreal) e finaciado pelo IDRC, Canadá. Este projeto fez parte de 
pesquisa de maior envergadura, desenvolvida também na Índia, Peru, Mali e Costa do 
Marfim; a metodologia original foi elaborada por Ellen Corin (Universidade de McGill) e 
Grilles Bibeau (Universidade de Montreal) e Elizabeth Uchôa. A equipe de coordenação 
do projeto na Bahia foi composta pelos professores Naomar Almeida Filho (investiga
dor principal), Carlos Caroso Soares, Paulo César Alves e Míriam Cristina Rabelo 
(estes dois, responsáveis diretos pelo setor urbano da pesquisa). 

2 Os registros comportamentais são: violência contra outros, violência contra si mes
mo, ansiedade, depressão, isolamento, delírio e alucinação, alterações no discurso, 
comportamento bizarro, crises e convulsões, deficiência. Foram originalmente pro
postos pelo psiquiatra canadense H.B.M. Murphy, que os considerava categorias 
gerais de comportamentos-problema, úteis tanto do ponto de vista da psiquiatria 
(na composição de categorias diagnósticas) quanto do ponto de vista leigo (Murphy 
os considerava comportamentos sinalizados em todas as culturas e, portanto, uni
versalmente válidos). Neste sentido, representavam instrumento importante para 
investigações de caráter transcultural. A utilização dos registros no projeto Social 
and Cultural Landmarkas for Community Mental Health, parte importante do desenho 
metodológico desenvolvido por Corin e Bibeau, foi motivada pela necessidade de se 
produzir um material que fosse, ao mesmo tempo, útil a profissionais da saúde mental 
e culturalmente sensível. Nesta pesquisa, os registros foram utilizados apenas para 
organizar as informações iniciais (as entrevistas exploratórias), não tendo posterior
mente nenhum valor na análise das narrativas. 

3 Pretende-se aqui apenas delinear algumas idéias que os informantes associa
vam ao nervoso, ao colocá-lo em oposição à loucura. Ver Duarte (1986) para uma 
discussão extensa sobre o 'código' do nervoso entre as classes trabalhadoras 
urbanas. 

4 Para uma análise da construção do nervoso na experiência pessoal ver capítulo 7. 

za em torno do doente e sua família, não seria correto considerar este núcleo 

invariável, ou que as reações de seus componentes sejam desprovidas de ambigüi

dade. 7 Da mesma forma, nem sempre é possível classificar de modo inequívoco 

as reações como positivas ou negativas. Se a transmissão de informações contri

bui para a estigmatização do doente, também permite um acesso fácil a imagens e 

receitas prontas para interpretar e lidar com o problema. Suporte e rejeição pare

cem constituir, na verdade, as duas faces de uma mesma moeda, expressando o 

modo de convivência dominante em bairros de classe trabalhadora. 

NOTAS 



5 A comparação com os dados obtidos entre os moradores de classe média da Pituba 
é bastante interessante. Enquanto no Nordeste considerava-se a doença mental 
como comportamento anti-social, uma quebra de padrões de relacionamento moral
mente sancionados, na Pituba se a considerava como comportamento a-social, apon
tando para a existência, fora do domínio da racionalidade socialmente estabelecida, 
de uma forma distinta de perceber e agir. 

6 Para uma descrição mais detalhada sobre o internamente em hospitais psiquiátri

cos, ver o capítulo 5 deste livro. 

7 Ver capítulo 3. 
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