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O DISCURSO SORRE 

ENFERMIDADE MENTAL* 

PAULO CÉSAR ALVES 

"L'humanisme d'aujourd'hui n'a plus rien de décoratif ni de 
bienséant (...) Il ne parle plus de l'homme et de l'esprit que 
sobrement, avec pudeur; l'esprit et l'homme ne sont jamais, 
ils transparaissent dans le mouvement par lequel le corps se 
fait geste, le langage oeuvre, la coexistence vérité" (Merleau-
Ponty) 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos intensificaram-se no Brasil os movimentos em favor da descen
tralização. No que diz respeito à política de saúde mental, a idéia de descentralização está 
associada a uma reorganização da rede assistencial em saúde, com a extinção progressiva 
dos hospitais psiquiátricos (genericamente denominados de manicômios). Um aspecto 
fundamental subjacente a esse projeto é a concepção de uma nova prática assistencial não 
mais centralizada no objeto doença mental, mas no objeto existência-sofrimento em sua 
relação com a reprodução sociocultural das pessoas (Pelbart, 1990). Esta reforma pressupõe 
uma maior sensibilidade dos programas de saúde mental aos valores e crenças das 
comunidades-alvo, bem como um constante diálogo entre serviços e comunidade. Faz-se 
necessário um conhecimento mais específico dos processos pelos quais os diversos grupos 
sociais atribuem valores e constroem significados e práticas relativas à saúde e à enfermi
dade. Aqui talvez esteja a contribuição que a antropologia pode dar ao desenvolvimento 

* Trabalho apresentado no I Encontro Nacional de Antropologia Médica, realizado em Salvador (BA) no 
período de três a seis de novembro de 1993. 



de serviços de saúde mental mais sensíveis às realidades culturais e sociais específicas dos 
seus usuários e abertos ao envolvimento e participação destes na provisão da saúde. 

Uma das principais áreas da Antropologia Médica - a Etnopsiquiatria - procura 
justamente examinar o papel da cultura na construção da etiologia, expressão, curso e 
tratamento do problema mental. A idéia de que cultura está relacionada com a desordem 
mental é parte do legado de Jean-Jacques Rousseau. Contudo, o estudo propriamente 
antropológico dessa questão é bem mais recente. Foi no início da década de 1960 que 
pesquisadores como Raymond Price (1960), Jerome Frank (1961), Devereux (1961) e Ari 
Kiev (1964) determinaram uma das premissas básicas para os estudos etnopsiquiátricos 
posteriores - a de que é através das descobertas e descrições das construções culturais que 
podemos compreender os processos cognitivos e sociais que organizam as interpretações 
e respostas para os eventos de enfermidade. 

Tal premissa merece algumas considerações. Uma questão crucial a ser colocada é 
a de como pensar a natureza das crenças e valores relacionados ao problema mental, a de 
como é que elas aparecem dentro de contextos sociais específicos. 

De uma maneira geral, o locus de observação da Etnopsiquiatria tem estado dirigido 
para as estruturas cognitivas subjacentes à construção de significados do problema mental. 
Essas estruturas são vistas como detendo uma racionalidade intrínseca, que se expressa em 
uma lógica consistente ou coerente de crenças e ações. Nessa perspectiva, a Etnopsiquia
tria, ao assumir o pressuposto de que as pessoas agem a partir de modelos culturais 
pré-determinados e falam racionalmente sobre suas crenças e valores, tende a reduzir a 
diversidade da conduta humana a uma questão de "formas". A retórica da racionalidade é 
uma preocupação constante da cultura ocidental e está presente tanto nos estudos antropo
lógicos como nas diversas práticas psicoterapêuticas. 

A ênfase na questão cognitiva deriva-se, em grande parte, do fato de que muitos dos 
estudos etnopsiquiátricos foram desenvolvidos com/e em agências terapêuticas. Essas 
agências constituem tipos de instituições sociais. Conforme define Berger (1973), institui
ções são tipificações recíprocas de ações habituais desenvolvidas por determinados tipos 
de atores. Enquanto tipificações, as agências terapêuticas não só implicam um corpo de 
conhecimento válido, constituído em códigos ou "jogos" de linguagem, sobre os processos 
de diagnóstico e tratamento, como também controlam os indivíduos ao estabelecer padrões 
previamente definidos de conduta. Qualquer agência terapêutica, ao definir áreas institu
cionalizadas de conduta, designa todas as situações que se localizam dentro destas áreas. 
Logo, é de se esperar que nas instituições de cura as imagens convencionais que os agentes 
terapêuticos têm do paciente reflitam apenas as experiências de enfermidade que possam 
se adequar às estruturas cognitivas (estereótipos) pertinentes a estas instituições. Isso 
significa dizer que qualquer agência terapêutica reduz a diversidade de experiências sociais 
a um dado conjunto de modelo. 

Enquanto presa à retórica da racionalidade, a Etnopsiquiatria tende a menosprezar 
tanto as bases sociais como aspectos irracionais das crenças e valores médicos. Isso não 
significa dizer que negue a existência dessas realidades. A irracionalidade é usualmente 
vista como comportamento desviante ou categoria residual, e as relações sociais são 
analisadas como reprodutoras de padrões culturais pré-estabelecidos. Nessa perspectiva, 
podemos correr o risco de não perceber que o conhecimento médico do leigo é situacional 



e muitas vezes inconsistente e incoerente em referência a determinadoos modelos culturais 
(Young, 1982). É importante que levemos em consideração que as crenças são produtos 
de ações humanas concretas e servem para justificar determinadas atitudes. Esse fato 
torna-se mais óbvio quando nos movemos da ótica institucional para a análise de indivíduos 
e grupos sociais contextualizados no mundo da vida cotidiana. 

Não será, portanto, pela simples decodificação de modelos cognitivos presentes em 
uma dada cultura que poderemos adequadamente compreender os processos pelos quais 
os indivíduos e grupos sociais estabelecem significados para sua conduta. É de se esperar 
que em episódios aflitivos as pessoas desenvolvam múltiplas interpretações sobre a 
enfermidade. Reduzir esses discursos a estruturas cognitivas-racionais é deixar de lado 
aspectos fundamentais da conduta humana. Enquanto preso ao estudo do mundo social 
através de um quadro objetivo de referência, o observador científico pouco tem a nos dizer 
sobre o processo de idealização e formalização em si, sobre a gênese do significado que os 
fenômenos sociais adquirem para os atores. 

O presente trabalho objetiva contribuir com a análise dessa questão. Procuramos, 
através de um estudo de caso, compreender como, e em que contexto, as pessoas formulam 
determinados discursos relativos ao problema mental. Mais especificamente, examinare
mos um conjunto de narrações elaboradas por Neuza, moradora do Nordeste de Amaralina, 
bairro popular de Salvador, sobre a experiência de enfermidade da sua filha Mazinha. O 
caso aqui escolhido foi acompanhado por um período de aproximadamente nove meses, 
com visitas constantes à família. 

CONTEXTO D O ESTUDO 

Este trabalho é o resultado parcial de uma pesquisa mais ampla, de base etnográfica, 
desenvolvida entre abril de 1991 a março de 1993, financiado pelo convênio OPAS-CNPq. 
O objetivo principal da pesquisa foi investigar as concepções populares de doença mental, 
os comportamentos e símbolos que as sustentam e, principalmente, as diferentes formas 
utilizadas para lidar com situações concretas de doença mental. Além de diversos tipos de 
agentes terapêuticos, foram entrevistados mais de 60 informantes-chave e, dentre eles, 30 
foram selecionados para observação sistemática (durante aproximadamente um ano) 
acompanhada de entrevistas mais aprofundadas. O trabalho de campo foi desenvolvido no 
Nordeste de Amaralina. 

O Nordeste de Amaralina (250 hectares), de acordo com o censo demográfico de 
1980, tinha uma população de aproximadamente 80 mil pessoas que habitavam em menos 
de 14 mil residências. Apenas 11,3% da população acima de 15 anos possuía educação 
primária completa e 60% era de migrantes rurais. Esse bairro tem se destacado na imprensa 
pelo alto índice de violência. 



O DISCURSO D E N E U Z A 

Neuza nasceu em Caldas de Cipó no ano de 1950. Aos treze anos, veio morar em 
Salvador, arranjando trabalho como empregada doméstica. Casou-se com dezessete anos 
e teve sete filhos (dois morreram). Reside no Nordeste há vinte e três anos; partilha sua 
pequena casa (dois quartos, uma sala e cozinha) com a família, composta por oito pessoas. 
Neuza é analfabeta e trabalha como lavadeira. 

Mazinha, 16 anos, é a segunda filha de Neuza. No dizer da mãe, "nunca tinha 
ocupado médico" até abril de 1991. Conforme relato de Neuza, foi em novembro de 1990 
que ela começou a observar que Mazinha estava ficando muito irritada devido à sua 
reduzida capacidade de preensão com a mão direita: tudo que pegava, derrubava. No início, 
o caso foi tomado como brincadeira e a mãe acreditava que com algumas surras resolveria 
o desleixo da filha. Com o passar do tempo, Mazinha piorou. Ela passou a responder quando 
Neuza reclamava. "Assim, quando eu queria bater nela, ela me xingava e queria enfrentar 
assim, coisas que meus filhos nunca fizeram". Essa atitude de Mazinha fez com que Neuza 
começasse a observar que a filha estava com algum problema. Além do mais, ela queixa
va-se constantemente de fortes dores de cabeça, reagia excessivamente a pequenos abor
recimentos e contratempos, desenvolvendo uma conduta desconfiada perante os outros, 
agredia constantemente os irmãos e ficava muito agitada durante a noite. "Ela saltava 
daquela cama para aquela outra, para uma outra, a noite toda. Pegava a roupa dela e 
descosturava tudinho. Chegava de noite e ficava assim (...) ela pegava a roupa e a presilha 
e ficava desmanchando as costuras da roupa". 

Foi em um domingo de abril de 1991, quando começávamos o trabalho de campo 
no Nordeste de Amaralina, que Neuza se deu conta da gravidade do problema. Mazinha 
tinha ameaçado a irmã mais velha com uma faca e se não fosse a intervenção da vizinha a 
situação teria chegado às vias de fato. Decididamente a filha estava enferma. "Ah, aí eu fui 
num médico sem ela. Um médico que tinha de cabeça ali. (...) O médico disse: 'Ela tem 
problema de dor de cabeça ?' Eu disse: 'tem bastante'. O médico disse: 'Ela tem problema 
de vista'. Aí me deu um papelzinho pra eu levar ela num médico de vista. Eu levei (...) Aí 
fez um exame e tudo, passou óculo, eu comprei, demorei pra comprar. Ε ela assim, ela 
assim... Continuava do mesmo jeito. Do mesmo jeito derramando tudo". Após ter adquirido 
os óculos, Neuza retornou ao médico. "Aí eu disse ao doutor: Será que ela não tem um 
problema de cabeça? Ele disse: 'Não.' (...) Aí eu não fui mais lá". 

Para Neuza, a filha não tinha apenas um problema físico que pudesse ser tratado 
pelo médico: tinha algo mais e precisava ser benzida. Assim, Neuza procurou uma 
ex-patroa, rezadeira (provavelmente espírita), que se ofereceu para ficar com Mazinha. A 
menina passou alguns dias na casa da patroa. "Com oito dias certinho ela veio embora. 
Mas com o mesmo problema (...) Ela ficava assim, tinha que contar esses cinco dedos não 
sei quantas vezes (...) Eu já tava com medo dela morrer, que ela não queria mais nem 
tomar banho". 

Nessa época, a cunhada de Neuza estava se recuperando de alcoolismo por um 
tratamento indicado por Seu Dedéu, um pai-de-santo. Esta cunhada convenceu Neuza de 
que o caso de Mazinha era problema para curador. Neuza, então, resolveu procurar ajuda 
no terreiro de Dedéu. O pai de Mazinha, porteiro de edifício, mesmo relutante em aceitar 



que a filha estivesse enferma - para ele o problema não passava de "nervo fraco" que 
melhoraria com a idade - terminou por levá-la, acompanhado da esposa e da irmã, à casa 
do pai-de-santo. Na descrição da mãe, a filha "se lascou todinha na casa do homem. Vesti 
um bermudão nela azul que ela tem. Não tinha quem segurasse. (...) Ela assim, ói, puxando 
a roupa, querendo sair. O homem falava os negócio lá, falava os guia do homem e ela 
botava a cara lá em cima. Uma confusão. Eu não sei se era ela ou era o pertubado que já 
tava nela. Sei lá! (...) Aí eu prendi a mão dela e tudo, aí ele veio rezou nela e tudo, foi que 
ela acalmou". Dedéu confirmou as suspeitas de Neuza: Mazinha tinha problema de 
"encosto", tinha sido vítima de feitiçaria. Conforme Neuza, "Seu Dedéu disse que botaram 
um negócio que não foi para ela. Ela estava incomodada e pisou com o pé direito e atingiu 
o lado direito todo". O caso requeria um "trabalho". 

Neuza e sua filha voltaram para casa aparentemente mais calmas. Mas, a partir desse 
dia, a relação entre mãe e filha, que já vinha se deteriorando nos últimos meses, aguçou-se. 
Diz Neuza: "Ela só não encarava eu. Parecia que tinha sido eu que tinha botado a doença 
em cima dela. Ela conversava com o pai, tudo direitinho, mas comigo era uma raiva que 
ela tinha de mim! Parece que ela dizia que eu não dava a saúde dela porque eu não queria". 

O tratamento prescrito por Dedéu consistia no uso de vitaminas e banhos e na 
realização de um "trabalho". Neuza forneceria os mantimentos necessários para que Dedéu 
preparasse um despacho a ser depositado em uma encruzilhada. Feito o despacho, Mazinha 
deveria voltar ao terreiro. Conforme Neuza, foi para "passar uma parafina no corpo dela. 
Passou bem no braço todo. Quando saiu um negócio do corpo, Mazinha me deu um tapa 
(...) Foi o pertubado que tava nela (...) Depois ficou calma. Não teve mais nada, pouquinho 
o negócio da mão. A mão já não fechava toda hora assim". Neuza parecia satisfeita com 
o tratamento de Dedéu. 

Depois dessa segunda visita ao terreiro, Mazinha parou com o tratamento do pai de 
santo. Ela tinha feito amizade com uma freqüentadora da Igreja Universal. Incentivada pelo 
pai, Mazinha assistiu a alguns cultos pentecostais. Porém, poucos dias depois, abandonou 
o culto e as amigas relacionadas à Igreja Universal. Explica Neuza que o pastor pedia a 
todos os fiéis que fechassem os olhos. "Ela disse que fechava, aí, daí a pouco abria e ela 
pelejava pra cair e não caía. É sinal que ela não tem nada, porcaria nenhuma. Ela disse 
que a menina da comadre Hilda caiu e ela não caiu. Eu disse: 'Porque não foi o seu dia'. 
Ela disse: 'Ah, pois eu vou pra vê se eu caio'. Tornou ir uns três dias e não caiu. Aí ela 
disse: 'Agora eu não vou mais porque eu não tenho nada." 

Nesse ínterim, não convencendo a filha a retornar com o tratamento de Dedéu, 
Neuza procura nova ajuda. Através de algumas amigas, Neuza é indicada a uma rezadeira. 
Uma outra explicação é dada para o caso de Mazinha. Conforme a rezadeira, o problema 
de Mazinha foi causado pela quebra de uma promessa. Neuza, após ter perdido uma criança, 
prometeu oferecer um caruru a São Cosme se tivesse outro filho. Nasceu Mazinha e a 
obrigação não foi paga. Na consulta com a rezadeira, Neuza lembrou-se de que a filha 
"nasceu toda cheia de negócio torrenco" e que, estranhamente, falou aos seis meses de 
idade. Neuza teria agora que pagar a promessa. O caruru foi marcado para os meados de 
setembro e outra vez não foi realizado. "Aí passou oito dias que eu não dei o caruru e ela 
apresentou novamente o problema da mão. Qualquer rebordada aconteceu. Adoeceu todo mundo 
aqui dentro de casa. Essa menina quase morre com uma febre assim, umadorde cabeça. Aquele 



minininho meu teve ruim que levaram nas carreiras para o Semec". A própria Neuza ficou 
acamada por quatro dias. 

Nas nossas últimas conversas com Neuza, ela acreditava que a filha tinha melhorado 
um pouco mas o problema da mão continuava. "Eu achei que ela melhorou. Não sei nem 
o que foi que melhorou ela, se foi a Igreja, se foi a casa de Seu Dedéu, se foi a reza da 
mulher. Eu não sei nem o que foi". Neuza ainda procurava uma resposta definitiva para o 
problema da filha. A conselho de uma irmã, ela estava pensando em buscar tratamento com 
um médico espírita que atendia no bairro. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO D E N E U Z A 

Procurei desenvolver o relato de Neuza com certos detalhes, pois ele revela, de 
forma ilustrativa, alguns traços básicos sobre o processo pelo qual os indivíduos constroem 
uma rede de explicações para a doença. O ponto fundamental que trago à discussão diz 
respeito à questão da experiência da enfermidade (Alves, 1993). 

Para compreendermos essa "experiência" partiremos da premissa de que a idéia de 
enfermidade está necessariamente presa a expressões sensíveis produzidas pelo mal-estar 
físico ou mental. Ao reconstruir o caso de Mazinha, Neuza enfatiza que a filha, além do 
problema com a mão direita, sentia dores de cabeça, estava irritada e agressiva com os 
outros. Esses dados constituem expressões diretas do sofrimento. Contudo, cabe notar que 
se a enfermidade se inicia com a presença de sensações corporais ou mentais, isso não 
prova que toda ela derive dessa experiência. A "matéria bruta" das expressões sensíveis, 
tomada isoladamente ou formando uma miríade de sensações coligadas, não oferece por 
si nenhum significado. 

As expressões diretas do sofrimento precisam ser organizadas em uma totalidade 
dotada de sentido. A enfermidade existe quando se atribui a uma dada experiência sensível 
um conjunto de significados. Nesse aspecto, enfermidade não é um fato, mas interpretação 
e julgamento de um conjunto de informações heterogêneas vindas do corpo humano. 
Desnecessário é dizer que essa construção não é simples criação autônoma de significado 
por indivíduos isolados, mas resultado de processos de socialização. 

Podemos observar pela fala de Neuza que não há forma de estabelecer prontamente 
uma relação biunívoca entre sintomatologia e etiologia. O que os "sintomas" apresentados 
por Mazinha indicam é apenas uma ruptura do processo comunicativo entre ela e as pessoas 
do seu círculo familiar e de vizinhança. Mazinha, conforme Neuza, quebra alguns padrões 
morais de conduta como, por exemplo, respeitar e obedecer a mãe. A percepção de que a 
filha estava com um problema não foi resultado de uma configuração imediata de estímulos 
já dotada de uma significação própria. A experiência cognitiva de Neuza se realizou ao 
longo de sucessivas interações com familiares, vizinhos e terapeutas. 

A indeterminação da relação entre sintomatologia e etiologia permite que existam 
sempre espaços para diversas interpretações da enfermidade. Essas interpretações não 
esgotam todas as possibilidades de entendimento de um determinado caso, apenas escla
recem aspectos passíveis de uma interação com as circunstâncias e predisposições de quem 



percebe. Conseqüentemente, há sempre uma ampla margem de "possibilidades" interpre¬ 
tativas para a situação em que se encontra o enfermo. Por outro lado, a natureza processual 
e "aberta" das interpretações conduz a incertezas que o indivíduo usualmente sente sobre 
a condição enferma. Essa relação entre possibilidades e incertezas é um elemento signifi
cativo para explicar a construção do discurso sobre a enfermidade. 

Analisemos com um pouco mais de detalhes a explicação de Neuza para a enfermi
dade da filha. Inicialmente ela atribui a Mazinha um "problema mental" que a medicina 
profissional poderia solucionar. Não satisfeita com o resultado do diagnóstico do médico 
("botar óculos"), Neuza procura outras explicações. Termina por acreditar que a filha estava 
com um "encosto", sofrendo da interferência de um espirito que se alojara em seu corpo. 
Foi este o diagnóstico que algumas vizinhas e parentes deram para o caso e que Dedéu, o 
pai-de-santo, e a segunda rezadeira confirmaram. É importante observar que embora 
"encosto" seja uma categoria explicativa central entre amplos setores da população brasi
leira, trata-se de uma categoria bastante ampla e passível de diferentes interpretações. 

Coube ao pai de santo e à rezadeira, em última instância, estabelecer uma explicação 
autorizada sobre o complexo de eventos ligados ao problema de Mazinha. O que ambos 
enfatizaram não foi a presença em si do "encosto", mas o porquê desse fenômeno (i. e., a 
cadeia de eventos que o produziu). São justamente esses quadros interpretativos que 
constituem os modelos cognitivos destas instituições terapêuticas. Tais modelos, por outro 
lado, ao procurar ordenar a enfermidade em um quadro coerente-explicativo podem 
reduzir, ou mesmo suprimir, a carga emocional que acompanha o episódio da doença. 

Nenhum dos modelos cognitivos das agência procuradas por Neuza atendeu satis
fatoriamente seus interesses. Não atendeu porque, em primeiro lugar, não solucionou o 
objetivo básico de Neuza: curar a filha. Além do mais, Neuza nunca ficou plenamente 
convencida da veracidade das explicações dadas e, conseqüentemente, não houve uma 
adesão propriamente dita a nenhum dos modelos explicativos oferecidos pelas agências. 
Até o último contato mantido com Neuza, suas incertezas e inquietações não tinham 
terminado por completo. Prosseguia agregando novas interpretações após cada escolha de 
tratamento. Assim, nenhuma das agências representou para ela uma totalização a priori. A 
narração de Neuza evidencia um campo de possibilidades justamente porque ela não adota 
uma única linha de desenvolvimento determinável a priori. Nesse aspecto reproduz 
ambigüidades e incertezas. 

Essas observações nos levam a concluir pela não-existência de modelos cognitivos 
subjacentes às práticas médicas de Neuza ? A resposta seria não. O que se pode concluir 
é que Neuza, circulando por diversas agências, de muitas formas e em diferentes momentos, 
não se deteve em nenhum dos modelos interpretativos oferecidos, de tal forma que 
possamos avaliar sua prática e seu discurso segundo o conteúdo diferencial de uma 
determinada agência. As instituições a que recorreu apresentaram a Neuza um conjunto de 
universos simbólicos que utilizou nas suas interações sociais concretas e opções cotidianas. 
Assim, temos que levar em consideração que esses universos simbólicos devem ser 
apreendidos dentro de situações biograficamente determinadas. Estão submetidos a um 
fluxo de vivências, a interesses pessoais e a motivos pragmáticos. 

É preciso direcionarmos a nossa atenção para os processos interativos desenvolvi
dos entre Neuza e o seu círculo de relações. É interessante observar que nas suas escolhas 



e avaliações de tratamento, Neuza sempre se refere à indicação de uma vizinha, parente ou 
amiga. Essas redes de relações sociais legitimam as explicações e opções tomadas por ela. 
Isso significa dizer que a estrutura subjetiva de significados do discurso de Neuza tem 
origem social, ou seja, é resultado de contatos socialmente objetivados. É através de 
processos dialógicos que ela manteve e mantém não só com os agentes terapêuticos, como 
também com os "outros significativos" da sua comunidade, que Neuza cria ininterrupta
mente explicações para o problema da filha. Assim, os modelos interpretativos que ela 
desenvolve são essencialmente processuais, pois resultantes de constantes contatos e 
discussões mantidos ao longo da enfermidade. 

CONCLUSÃO 

Afetando diretamente o desempenho de rotinas e tarefas cotidianas, episódios de 
doença levam muitas vezes à reflexão e questionamento de posições dos indivíduos no 
meio social (Taussig, 1980). Durante o curso e desenvolvimento da doença, sinais de 
desconforto são transformados em sintomas de aflição imbuídos de sentido: etiologias 
relacionam um conjunto complexo de qualidades, fatos, objetos e eventos, implicando 
asserções mais gerais acerca das relações entre o indivíduo e o meio (Frankenberg, 1980) 

A construção de significados atribuídos ao problema da enfermidade mental, 
contudo, não pode ser totalmente reduzida a asserções lógicas ou a conjunto de modelos 
explicativos. É inegável que o discurso sobre a enfermidade, tomado em si mesmo, seja 
estruturado em termos lógicos. Mas os processos fundamentais de interpretar a enfermida
de não ocorrem simplesmente por asserções lógicas ou por juízos teóricos estruturados em 
modelos cognitivos. É necessário levar em consideração que o senso comum contém 
inumeráveis interpretações pré-teóricas, admitidas como certas, sobre a realidade cotidiana 
(Schutz, 1962). O discurso é uma construção a posteriori de situações sociais concretas 
vivenciadas pelos atores sociais. Necessitamos, portanto, compreender as raízes 
existenciais e intersubjetivas subjacentes aos discursos da enfermidade. 

O discurso da enfermidade é dotado de sentido na medida em que é afirmado como 
real para os indivíduos. É real porque justamente é originado e legitimado em primeira 
instância no mundo do senso comum. É preciso que compreendamos esse discurso como 
resultante de processos interativos e comunicativos através dos quais os indivíduos 
constroem uma rede de significados para as suas experiências aflitivas. Na construção de 
sentidos, fatores intersubjetivos e existenciais mesclam-se com formas culturalmente 
padronizadas de interpretação. Nesse aspecto, as estruturas cognitivas devem ser critica
mente analisadas enquanto resultado de condições sociais da produção do conhecimento. 
Assim, os modelos cognitivos devem ser examinados em sua plasticidade, em sua capaci
dade de responder aos desafios das circunstâncias, pela elaboração contínua de novos 
módulos de adaptação e novas justificações da experiência. Parafraseando Young 
(1982:272), podemos dizer que nenhum conjunto singular de estruturas cognitivas é, 
a priori, a fonte última de significados subjacentes às experiências subjetivas da 
enfermidade. 



Acreditamos, portanto, que a compreensão das estruturas cognitivas que organizam 
as interpretações da enfermidade mental - um dos objetivos centrais da Etnopsiquiatria 
- deva ser complementada pela análise dos microprocessos sociais subjacentes a essas 
estruturas. Torna-se necessário, portanto, que possamos perceber, através de uma 
análise hermenêutica, os processos pelos quais os indivíduos e grupos sociais viven¬ 
ciam, explicam e procuram ajuda para os problemas concretos da enfermidade. Enquan
to não examinar criticamente as estruturas cognitivas como resultado de condições 
sociais da produção do conhecimento, a Etnopsiquiatria não poderá cumprir satisfatoria
mente o seu papel de interdisciplinaridade, ou transdisciplinaridade, entre a Psiquiatria, 
Antropologia e Sociologia. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVES, P. C. (1993). A Experiência da Enfermidade: Considerações Teóricas. Cadernos de Saúde 
Pública, 9(3): 263-271. 

BERGER, P. & LUCKMANN, T.(1973). A Construção Social da Realidade. Petrópolis, Vozes. 

DEVEREUX, G. (1961). Mohave Ethnopsychiatry and Suicide: The Psychiatric Knowledge and the 
Psychic Disturbances of an Indian Tribe. Bureau of American Ethnology Bulletin, No. 175. 
Washington, D.C. Smithsonian Institution. 

FRANK, J. D. (1961). Persuasion and Healing. Baltimore, The Johns Hopkins Press. 

FRANKENBERG, R. (1980). Medical Anthropology and Development: A theoretical Perspective. 
Social Science and Medicine, 14b: 197-207. 

KIEV, A. (Ed) (1964). Magic, Faith, and Healing. New York, Glencoe Free Press. 

PELBART, P. P. (1990). Manicômio Mental - A outra face da clausura. Saúde e Loucura, · * (dir. 
Antonio Lancem). São Paulo, Hucitec. 

PRICE, R. (1960). The Use of Rauwolfia for the Treatment of Psychoses by Nigerian Native Doctors. 
American Journal of Psychiatry 118:147-149. 

SCHUTZ, A. (1962). Collected Papers, vol I. The Hague: Nijhoff. 

TAUSSIG, M. (1980). Reification and the Consciousness of the Pacient. Social Sciences and 
Medicine, 14B:3-13. 

YOUNG, A. (1982). The Anthropologies of Illness and Sickness. Ann. Rev. Anthropol. 11:257-85. 


