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Resumo 

 
 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar através de que formas os usuários de 
um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS produzem sentido para o seu adoecimento, 
abordando as narrativas biográficas produzidas por estes. 

O trabalho parte de duas premissas. Primeiro, que as narrativas biográficas são um 
meio de dar sentido à própria vida e são capazes de expressar nossas experiências, 
organizando-as em um discurso racional e ordenado. Segundo, que o surgimento de 
certas experiências dolorosas, como a emergência do transtorno mental e seus 
desdobramentos (diagnóstico e tratamento), podem constituir processos de relevância 
biográfica, uma vez que costumam atuar como fatores de “desordem” importantes, 
impelindo a pessoa a dar sentido a tais mudanças.  

 Assim, desenvolve-se aqui um estudo ligado à narrativa, baseado na abordagem 
teórico-metodológica das práticas discursivas e produção de sentidos, e a uma 
perspectiva construcionista, que entende a realidade social como uma co-construção, 
histórica e culturalmente situada, que se dá por meio dos usos da linguagem efetuados 
pelos falantes enquanto interagem mutuamente. 

 O surgimento do adoecimento mental, como fator de relevância biográfica, impele 
a pessoa a lidar com tal experiência, estimulando novas narrativas sobre si mesmo, cuja 
construção se dá por meio das interações e dos contextos sociais dos quais faz parte o 
narrador.  

No desenvolvimento da pesquisa, privilegiou-se a abordagem qualitativa, sendo 
realizadas duas entrevistas com usuários de um CAPS. Utilizou-se como modelo a 
Entrevista Narrativa, proposta por Schultz. As entrevistas foram transcritas e analisadas 
com vistas a entender as formas e os mecanismos utilizados pelos usuários para lidar 
com os efeitos do adoecimento em suas vidas e como constroem um sentido para este, 
negociando-o nos diversos contextos pelos quais transitam. 

Reconhecer as múltiplas possibilidades e influências que giram em torno da 
produção de sentido na construção das narrativas biográficas de usuários do CAPS é 
uma forma de refletir sobre as práticas vigentes de atendimento, repensando as noções e 
conceitos que as embasam. 

Desta forma, além do status de produção acadêmica, esta dissertação espera 
fomentar a formulação de novas maneiras de entender e agir frente aos que são 
acometidos de transtornos mentais, buscando abordar de maneira mais ampla as formas 
como este experiencia e lida com o surgimento dos sintomas, servindo de subsídio para 
a construção de outras pesquisas que mantenham acesos os questionamentos acerca do 
trabalho desenvolvido nos CAPS. 

 
 Palavras-chave: narrativa; biografia; adoecimento mental; práticas discursivas; 

produção de sentidos 
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Abstract 

 
 
 

This research aims to investigate ways through which users of a Psychosocial Care 
Center -  CAPS  make  sense  of  their  illness,  addressing  the biographical narratives  
produced by these. 

This work starts from two premises. First, the biographical narratives are a way to 
give meaning to their life and are able to express our experiences, organizing them in an 
orderly and rational discourse. Second, the emergence of certain painful experiences 
such as the emergence of mental disorders and their consequences (diagnosis and 
treatment) may be relevant biographical processes, since factors usually act as 
"disorder" important, compelling the person to give direction of such changes. 

Thus, it develops here a study on the narrative, based on theoretical and 
methodological approach of discursive practices and production of meanings, and a 
constructionist perspective, which sees social reality as a co-construction, historically 
and culturally located, which gives through the use of language made by speakers as 
 they interact each other. 

The rise of mental illness as a factor relevant biographical impels the person to deal 
with such experience, stimulating new stories about himself, whose construction is 
through the interactions and social contexts which is part of the narrator. 

The development of research, we focused on the qualitative approach, with two 
interviews with users of a CAPS. It was used as a model Interview Narrative, proposed 
by Schultz. The interviews were transcribed and analyzed in order to understand the 
forms and mechanisms used by users to deal with the effects of illness on their lives and 
build a sense for this, trading it in various contexts in which they travel. 

Recognize the multiple possibilities and influences that revolve around the 
production of meaning in the construction of biographical narratives of CAPS users is a 
way to reflect on current practices of care, rethinking the notions and concepts that 
underlie them. 

Thus, beyond the status of academic production, this paper hopes to foster the 
development of new ways to understand and act against those who are suffering from 
mental disorders, seeking to address more broadly the ways in which this experience 
and deals with the onset of symptoms serving as a subsidy for the construction of 
further research to keep alive the questions about the work done in CAPS. 

 
Keywords: narrative, biography, mental illness, discursive practices and production of 
meanings 
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Capítulo 01  

 

Os Caminhos da Loucura 

 

“Coração cheio, língua solta” 
Provérbio árabe 

 

 

 

1.1 - Das primeiras internações às novas possibilidades de tratamento 

 

Já se conta em séculos o momento em que a loucura, ainda distante dos manuais 

médicos, foi enclausurada por trás dos muros do hospital, aglutinando em si toda uma 

gama de personagens sociais que iam dos leprosos e sifilíticos aos vagabundos, 

aleijados, beberrões e, inevitavelmente, àqueles que hoje identificaríamos como 

acometidos por um transtorno mental; personagens que possuíam a característica 

comum de encontrarem-se à margem de uma sociedade na qual um capitalismo de 

produção nascente privilegiava os que podiam tornar-se úteis. Sob a justificativa de ser 

uma ameaça à ordem social enclausurava-se o louco em nome de uma higienização 

social.  

Heterogênea em sua natureza, a loucura era então categoria antropológica, já que 

a medicina não havia ainda se apoderado de sua especificidade e nem mesmo a 

psiquiatria havia nascido, de forma que o período conhecido como o Grande 

Enclausuramento não possuía objetivos terapêuticos ou humanísticos, mas  destinava-se 

a criar um espaço onde esses seres errantes, marginalizados, pudessem ser agrupados e 

mantidos definitivamente sob controle, à margem do social (AMARANTE, 1998). A 

própria instituição na qual era o “louco” mantido, o Hospital, guarda em sua etimologia 

semelhança com as palavras hospedaria, hospedagem, dando pistas que inicialmente seu 

objetivo maior era de servir de lugar de repouso, moradia, entenda-se, reclusão, àqueles 

que vagavam pelas ruas ou não tinham uma função social, o que lhe dá uma constituição 

similar à prisão, que por outros motivos, também se destina a afastar aquele que é uma 

ameaça à sociedade. 
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Como Foucault (1989) habilmente demonstra, as instituições sociais surgem à 

medida que a sociedade necessita delas e não o contrário. A sociedade necessitava de 

um lugar para “hospedar” seus marginalizados, mas, ao fazer isto, permitiu que, na 

clausura da instituição hospitalar, uma experiência singular da loucura emergisse.   As 

novas relações de poder geradas nesta instituição nascente e alicerçadas em grandes 

movimentos da época, como o Pensamento Cartesiano, o Liberalismo, o Iluminismo, 

originaram um novo tipo de racionalidade acerca do fenômeno da loucura. Essa nova 

experiência do humano, ligada às noções de individualismo e interioridade, fundava-se 

na defesa da razão como condutora das ações humanas. Ao criar esse Sujeito da Razão, 

restava à “loucura” associar-se à idéia de desrazão, e daí, à de alienação, perturbação, 

erro. A Loucura aos poucos tornava-se verdade médica no interior dos hospitais 

associando-se à incapacidade desse sujeito da desrazão, o “louco”, agora chamado 

alienado, de partilhar do convívio social (AMARANTE; TORRE, 2001) 

É flagrante, portanto, a inversão. Não é o pensamento médico que dá origem ao 

hospital, mas é este que, ao enclausurar o “louco”, permite que a medicina construa um 

olhar sobre a diversidade ali acolhida, dando nascimento à psiquiatria. Dentro do 

hospital, o alienado era isolado, classificado, observado, fazendo com que esta 

instituição passasse pouco a pouco, a partir de fins do século XVIII, a ter não somente 

uma função social, ao retirar do meio da sociedade aquele que é um perigo para sua 

ordem. Passava a envolver também uma função de tratamento, ao pretender curar o 

interno, e, além de tudo, uma função epistemológica, pois o internamento, isolamento, 

esquadrinhamento dos tempos e espaços, ações e relações do “louco”, permitiam que 

sobre ele e sua loucura fosse constituído um saber (AMARANTE; TORRE, 2001). 

O “louco”, em sua diversidade, tornava-se desprovido duplamente. Primeiro, 

desprovido de uma função social, já que se encontrava à margem da sociedade. 

Segundo, desprovido de si próprio, pois sem razão, creditava-se ter perdido a própria 

condição humana. Alienado em sua condição de homem, tornava-se um perigo não só 

para os outros, mas para si mesmo. Afirmaria posteriormente Emil Kraepelin, um dos 

grandes autores da clínica psiquiátrica, que “todo alienado constitui, de algum modo, 

um perigo para seus circunstantes, porém, em especial, para si próprio” (apud 

AMARANTE; TORRE, 2001:75). Justificava-se, portanto, sua reclusão para o interior 

das dependências do hospital, desde já construído para além dos limites das cidades.  

Do hospital como lugar de confinamento, tratamento e produção de saber há um 

longo interstício temporal até o momento em que, em meados da década de 60 do 
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século XX, Basaglia, Rotelli e outros, influenciados pelas idéias de Foucault e Goffman, 

deram início à luta por uma reforma do tratamento concedido às pessoas acometidas de 

transtornos mentais em um movimento que ficou conhecido como Psiquiatria 

Democrática. Basaglia propõe em seu movimento a negação ideológica da psiquiatria e 

de seu aparato, o manicômio, mostrando a necessidade da construção de novas formas 

de assistência à doença mental que não tivessem a instituição hospitalar como modelo. 

(SIDRIM, 2010). 

No Brasil, na mesma época, as mudanças socioeconômicas ocorridas nos fins dos 

anos 70 e início dos nos 80 influenciaram a deterioração dos serviços prestados pelas 

instituições hospitalares, tornando crescentes, não só a insatisfação dos trabalhadores da 

área, como a percepção da baixa qualidade da atenção e cuidado prestados aos internos. 

Nesse contexto, destaca-se a greve de quatro unidades da DINSAM - Divisão Nacional 

de Saúde Mental: o Centro Psiquiátrico Pedro II, o Hospital Pinel, a Colônia Juliano 

Moreira e o Manicômio Judiciário Heitor Carrilho. Esse movimento, deflagrado pelos 

profissionais das instituições, que encontravam-se insatisfeitos com as condições de 

trabalho e com as práticas psiquiátricas em vigor, torna-se um marco importante na 

reforma psiquiátrica brasileira, pois daí nascerá o MTSM – Movimento dos 

Trabalhadores de Saúde Mental. Quase uma década mais tarde, esse mesmo movimento 

se redefinirá como Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, agregando então 

muito mais do que trabalhadores da área, mas também usuários1, familiares dos 

usuários, intelectuais e membros da sociedade civil, organizados em torno da luta por 

uma sociedade sem manicômios (AMARANTE, 1998). 

A pressão gerada por esses movimentos levou a um crescente debate acerca do 

tratamento prestado aos internos nos hospitais psiquiátricos e demais instituições 

asilares, culminando na criação em 1989 do Projeto de Lei 3.657/89, de autoria do então 

deputado federal Paulo Delgado (PT-MG), que versava sob a extinção gradual dos 

manicômios e da substituição por novas modalidades de tratamento. O Projeto de Lei só 

seria aprovado em 06 de abril de 2001, tornando-se a Lei 10.216. Merece referência 

                                                 
1 Opta-se aqui pelo uso do termo usuário e não paciente para definir aqueles que utilizam o serviço do 
CAPS, pois é o termo utilizado pela legislação do SUS desde 1990. O termo paciente só foi utilizado em 
dois casos: quando a fonte utilizada para a pesquisa o usa ou quando o texto refere-se a algo ligado ao 
contexto médico. Quando ligado ao CAPS utilizei-me somente do termo usuário.  No livro Saúde Mental 
e Atenção Psicossocial, Amarante faz uma referência à utilização do termo usuário, mostrando a 
importância deste frente ao termo “paciente”, que vê de forma negativa por seu ligado à noção de 
passividade (apud Silva de Paula, 2008; Sidrim, 2010). 
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também a intervenção feita em 1989, na Casa de Saúde Anchieta, no município de 

Santos, onde ocorriam maus tratos e mortes entres os usuários. Essa intervenção, que 

alcançou repercussão nacional levou à implementação de um NAPS na cidade de Santos 

e representa um marco, pois demonstra que a “Reforma Psiquiátrica, não sendo apenas 

uma retórica, era possível e exeqüível.” (BRASIL, 2005: 7).  

O ano de 2001 também marcará a realização da III Conferência Nacional de 

Saúde Mental, o que resultará no definitivo redirecionamento da assistência à saúde 

mental por parte do Governo Federal, buscando aumentar, ano após ano. os recursos do 

SUS voltados para esta área, bem como diminuir o número de leitos psiquiátricos 

disponíveis (BRASIL, 2005). O grande número de anos passados desde as primeiras 

lutas até a proposta de um projeto de lei e sua posterior aprovação, ainda hoje não 

totalmente realizada na prática, demonstra a dificuldade de se lidar com o assunto, bem 

como a enorme área social abarcada por tais discussões e os inúmeros interesses 

atingidos.  

Dentro da proposta alicerçada pelo Governo Federal a partir do SUS e após a III 

Conferência Nacional de Saúde Mental, está a responsabilidade pela articulação das 

políticas de saúde mental, buscando a inclusão social dos usuários dos CAPS (BRASIL, 

2004). Por esta proposta, o CAPS é definido como: 

  

...um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com 

transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja 

severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de 

cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida...  

É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às 

internações em hospitais psiquiátricos. (BRASIL, 2004:13) 

 

Hoje, as discussões em torno da Saúde Mental a partir da IV Conferência 

Nacional de Saúde Mental, realizada em junho de 2010, buscam debater a perspectiva 

da intersetorialidade, trazendo para a Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), a 

questão das parcerias e articulações possíveis com outras políticas públicas.  

Fazendo eco a algumas críticas feitas ao CAPS, essa mesma conferência debateu 

questões importantes acerca da efetividade da rede de atenção comunitária que deveria 

substituir os hospitais psiquiátricos e à forma inadequada de redução dos leitos 

psiquiátricos, que teriam exposto os usuários ao risco de desassistência. Também é de 
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particular importância o debate em torno da produção e transmissão de conhecimento 

em saúde mental no âmbito da esfera pública no qual se observaram dificuldades de 

produzir um conhecimento que leve em conta as particularidades e as exigências da 

saúde pública (BRASIL, 2011a). 

Por meio dessa breve reconstituição histórica podemos contemplar um pouco do 

longo e árduo processo que nos levou de uma concepção antropológica da loucura ao 

seu domínio pelo saber médico e a produção de uma nova verdade sobre o louco, bem 

como a construção de um aparato social, o hospital psiquiátrico, que possibilitou a 

produção dessa verdade. 

Essa pequena incursão histórica tornou-se necessária para entendermos, como 

veremos mais à frente, que a forma como encaramos a doença mental é fruto desse 

processo sócio-histórico. Como demonstra a atual situação desse novo modelo de 

assistência, representado em parte pelos CAPS, sua superação necessita muito mais do 

que a simples criação de novas instituições. 

 

 

1.2 - Os CAPS e o Novo Modelo de Assistência à Saúde Mental 

 

Como mostrado acima, o CAPS, junto ao NAPS - Núcleo de Atenção 

Psicossocial, Hospitais Dia e Residências Terapêuticas, representa hoje uma das 

principais instituições desse novo modelo de assistência à saúde mental, contando com 

mais de 1620 unidades em todo o país, sendo 99 delas no Estado do Ceará (dados de 

dezembro de 2010) (BRASIL, 2011a).  

Observando-se os dados dos últimos anos, fica clara a ampliação da rede de 

assistência à saúde mental, tendo o Nordeste ampliado sua cobertura cerca de oito vezes 

desde 2002, levando-se em questão o número de CAPS em funcionamento. Em termos 

da proporção do numero de unidades de CAPS por cem mil habitantes – indicador 

principal da saúde mental no Pacto pela Vida no SUS - o Estado do Ceará é o quarto 

estado do país em assistência (BRASIL, 2011a).  

 No que diz respeito à estrutura da saúde pública, formada por três níveis de 

assistência - primária, secundária e terciária - os serviços que oferecem atendimentos 

especializados, tais como os CAPS, fazem parte da Atenção Secundária. Ele pode ser 

ainda de três tipos: CAPS Infantil, para tratamento de crianças e adolescente; CAPS AD 

– Álcool e Drogas, para tratamento de pessoas acometidas por transtornos mentais 
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decorrentes do uso de substâncias psicoativas; e o CAPS Geral, para tratamento de 

pessoas adultas. Ele também possui três níveis de estruturação: níveis I, II e III. A 

diferenciação desses níveis está na quantidade de profissionais atuando na equipe e na 

faixa populacional que atendem, ou seja, eles se organizam de forma crescente em 

termos de complexidade e abrangência. Quanto maior o nível do CAPS, maior o 

número de profissionais, maior a faixa populacional atendida e maior a verba destinada 

pelo Governo Federal para a manutenção do serviço, sendo esta totalmente federalizada. 

Todos esses dados fazem parte da Portaria 336/2002 do Ministério da Saúde, que 

regulamentou o funcionamento dos CAPS (BRASIL, 2002). 

Com relação aos tipos e níveis de estruturação do serviço, esclareço que elegi 

como campo de investigação e, portanto, de geração de dados, o CAPS Geral II, de 

Maranguape, cidade da área metropolitana de Fortaleza, distante cerca de 20km da 

capital, com cerca de 112.000 habitantes ( Brasil, 2011b). A escolha justifica-se pelo 

fato de que neste CAPS em particular desenvolvo atividades profissionais há cerca de 

seis anos, já tendo ocupado a função de psicólogo clínico, prestando atendimento 

psicoterapêutico aos usuários, mas nesse momento atuando como coordenador da 

instituição. O CAPS Geral Nível II de Maranguape é um dos três disponíveis no 

município, que também dispõem das outras duas modalidades. A pesquisa aqui 

apresentada centrou-se em usuários unicamente do CAPS Geral, por ter sido neste, 

como afirmado acima, no qual construí minha experiência profissional.  

Sendo de nível II, o CAPS Geral de Maranguape, conta com uma equipe formada 

por 02 (dois) médicos psiquiatras, 02 (dois) psicólogos, 01 (um) terapeuta ocupacional, 

01 (um) assistente Social, 01 (um) enfermeiro, e mais 03 (três) profissionais de nível 

médio. A composição da equipe também é determinada pela Portaria 336/2002 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 

Como serviço da Atenção Secundária, o CAPS tem como porta de entrada os 

encaminhamentos realizados principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde da 

Família (UBASF), que compõem o Nível Primário de Atenção à Saúde, mas também 

pode receber encaminhamentos provindos do Nível Terciário, composto pelo Hospital 

Geral do município.  

Quando encaminhado, o usuário é recebido no CAPS, sendo feita uma primeira 

entrevista, geralmente conduzida pelo assistente social, na qual é preenchido um 

prontuário, que armazenará as informações acerca do usuário, incluindo aí seus dados 

pessoais, suas queixas e a “história da doença atual” (HDA), em que se descreve a 
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emergência dos sintomas. Com a abertura de um prontuário e a avaliação das 

informações coletadas, sucedem-se as marcações de consultas com os profissionais 

necessários ao plano terapêutico. 

Essa forma de estruturação do serviço, com suas normas, trâmites e horários, 

devidamente pré-marcados, já nos dá o que pensar e nos faz retomar uma questão 

abordada anteriormente. Tal como o serviço que encaminha o usuário, o CAPS funciona 

por meio de rotinas padronizadas que, ao mesmo tempo em que contribuem para a 

organização das atividades, tendem a controlar esse usuário, inserindo-o num contexto 

de regularidades: consultas, prescrições, acompanhamentos e tudo aquilo que vigora 

como práticas de tratamento legítimas destinadas a contornar os impasses e obstáculos 

que tomaram conta de sua vida. O acolhimento, o encontro com os profissionais, a 

abertura de um prontuário, a marcação de consultas funcionam como caminhos 

obrigatórios na inserção do usuário no serviço, mostrando que seu protagonismo ainda 

toma ares de sujeição e que se mantém sua condição de “paciente”, submetido às 

normas e rotinas institucionais.2    

Ou seja, embora empreguemos o termo “usuário”, que evoca um posicionamento 

supostamente mais ativo da pessoa a quem se destina o serviço, em oposição à 

passividade do termo “paciente”, percebemos que a mera troca de termos não é 

suficiente para ultrapassar as práticas que constroem de forma desigual o freqüentador 

do CAPS. Torna-se necessário, portanto, que estejamos atentos às relações de poder 

(mais ou menos sutis) inscritas não apenas nas normas que compõem o serviço, mas nos 

posicionamentos que cotidianamente são assumidos e atribuídos por usuários e 

profissionais e os efeitos que os saberes e os modos de fazer podem ter sobre os que 

estão sob “tratamento”.  

A dificuldade em ultrapassar certas práticas, como aludido acima, encontra um 

paralelo nos caminhos trilhados pela Reforma Psiquiátrica, cujos obstáculos enfrentados 

desde as primeiras lutas e protestos contra as formas de tratamento hospitalocêntricas, 

foram vencidos bem mais facilmente do que a batalha travada em nós mesmos, com 

nossos preconceitos e concepções acerca dos transtornos mentais. Ao longo das últimas 

três décadas, as instituições ligadas ao tratamento dos transtornos mentais mudaram 

                                                 
2
 É importante a demonstração desse contraste já que pelo que é estabelecido pelo SUS, o projeto 

terapêutico, que estabelece as atividades e a frequência do usuário no CAPS, deve ser construído, bem 
como periodicamente avaliado e, se necessário, redefinido, juntamente com o usuário. O usuário, 
portanto, deve ser chamado a participar ativamente da construção de suas rotinas na instituição. 
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radicalmente; umas foram criadas, outras, apesar de ainda existirem, perderam parte de 

sua importância. As formas de pensar a loucura, porém, parecem ser mais resistentes 

aos esforços empreendidos, de forma que superar princípios e visões arraigados acerca 

dos transtornos mentais tornou-se nosso verdadeiro obstáculo. Assim, como a mudança 

de termos não implica necessariamente a mudança de posturas e princípios, a simples 

criação de novas instituições por meio de leis não assegura sobremaneira que estas, uma 

vez criadas, ultrapassarão as concepções tidas como inadequadas, mesmo que essa 

mudança tenha como objetivo assinalar essa transformação. 

Destarte, apesar do aumento da rede de assistência extra hospitalar representada 

pelo CAPS nos últimos anos – o número de CAPS aumentou 61% de 2006 a 2010 

(BRASIL, 2011a) – torna-se constante a crítica que aponta que o CAPS representa um 

serviço novo que funciona segundo concepções e práticas antigas, de forma que as 

ações realizadas não conseguem acompanhar a qualidade do discurso teórico 

(MARZANO; SOUSA, 2004). Assim, vários pesquisadores apontam falhas do serviço 

por não romper com antigas concepções de doença mental enquanto erro, desrazão e 

periculosidade (AMARANTE; TORRE, 2001); pela falta de inserção do serviço na rede 

pública municipal de saúde (SIDRIM, 2010); falta de inserção dentro da formação 

acadêmica (CAMPOS; FURTADO, 2006), bem como a percepção reducionista da 

doença, que não é vista em sua complexidade biopsicossocial, mas sim com ênfase no 

bio, algo que se reflete na excessiva valorização da terapia medicamentosa, tanto por 

profissionais quanto por usuários (FIGUEIRÓ, DIMENSTEIN, 2010). 

Esta última concepção, própria de um paradigma biomédico da doença mental, é 

de particular importância aqui porque está calcada na compreensão do psiquismo como 

algo particular, individual, privado. Essa compreensão remete a uma terapêutica 

exercida ainda no interior dos consultórios, tendendo a desvalorizar os aspectos sociais 

envolvidos no processo de saúde/doença e a considerar o técnico como portador do 

saber/poder sobre a doença, saúde, tratamento, e, portanto, sobre a vida do usuário.  

Sidrim (2010) também aponta as contradições existentes na própria 

regulamentação do serviço pelo Ministério da Saúde, que estrutura o CAPS como uma 

equipe multiprofissional, ao mesmo tempo em que hierarquiza o corpo de profissionais, 

já que torna a presença do médico e do enfermeiro obrigatórias, enquanto os outros 

profissionais são incluídos na denominação “outros profissionais de nível superior”. Ao 

se tomar essa postura, privilegia-se também uma forma de ver e lidar com o transtorno 

mental, que ainda não conseguiu desligar-se da perspectiva biológica e abrir-se para o 
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social, por mais que hoje o social seja reconhecido como um importante fator 

desencadeador dos transtornos mentais (STERZA JUSTO, 2000). 

 

 

1.3 – Primeiros questionamentos  

 

As contradições em torno do serviço e o hiato existente entre o discurso e a 

prática sustentada nas rotinas diárias do CAPS tomam outra face à medida que podem 

ser apreciadas a partir de dentro do próprio serviço. A posição por mim assumida 

anteriormente enquanto psicólogo do CAPS, realizando atendimentos constantes dos 

usuários, e a posição atual, como coordenador do serviço me permitiu apreciar, por um 

lado, os problemas diários com relação aos atendimentos (como, por exemplo, as 

dificuldades em prestar um tratamento efetivo com usuários e familiares e a influência 

dos fatores sociais não só no desencadeamento, mas também no agravamento do estado 

de saúde destes) e, por outro, os entraves políticos e burocráticos que rondam o dia a dia 

das instituições de saúde pública (como os atrasos das verbas de manutenção, os baixos 

salários pagos aos profissionais, o distanciamento dos outros serviços da rede pública, 

etc.) 

Essa inserção me possibilitou, uma percepção mais clara dessa distância entre 

teoria e prática, e a necessidade de incluirmos nos debates sobre saúde mental, além das 

questões políticas, estruturais e financeiras, as relações sociais que compõem o CAPS, 

incluindo aí usuários, familiares e profissionais, bem como entender o efeito que essas 

relações exercem no seu funcionamento. Abordar a questão por esse ângulo é uma 

forma de entender quais concepções sócio-culturais estão presentes no serviço, 

sustentando seu funcionamento, bem como abre possibilidades para pensarmos futuras 

formas de trabalho que diminuam o hiato existente entre teoria e prática. 

Pelo lado do corpo profissional, temos um olhar constituído por uma linguagem 

mais técnica, embasada em anos de formação acadêmica, na taxonomia de livros e 

códices e na vida compartilhada com outros profissionais. Esse histórico reflete-se na 

posição assumida diante do usuário e na linguagem que usamos para definir seu estado 

de saúde. Na regularidade e na segurança dos conceitos científicos, a fala do usuário 

ocupa menor importância, e nossa linguagem, que prima pela objetividade, revela sua 
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face restritiva e modeladora desses sentimentos e angústias vividos e apresentados 

durante os atendimentos.3 

Assim, passamos a usar termos para definir comportamentos e sentimentos sem, 

às vezes, nos darmos conta do que eles representam e do que eles carregam consigo 

enquanto relações de saber/poder acerca da vida das pessoas a quem atendemos. São 

termos usados regularmente, em geral por profissionais, como depressivo, poli-

queixoso, multi-queixoso, queixa difusa, crise, agressivo, resistente, recorrente, grave, 

aderir ao tratamento, surto, etc., são registrados em prontuários e conversas entre 

profissionais, usuários e seus familiares. 

Dessas muitas formas de expressão usadas por profissionais, uma merece 

destaque: a de que a pessoa acometida por um transtorno mental é um “paciente do 

CAPS”. Por isto entende-se que o usuário, por fazer parte deste tipo de serviço, tem sua 

entrada cerceada nos demais serviços da rede pública. Não afirmo com isso que o 

usuário do CAPS seja impedido realmente de utilizar qualquer outra unidade de saúde 

pública, mas que, na visão de alguns profissionais, o lugar “legítimo” destes indivíduos 

é o CAPS. 

Essa idéia é muito presente no posicionamento assumido por alguns profissionais 

da saúde, em particular os da Atenção Básica, que compõem o quadro da UBASF. Ela 

pode ser encontrada tanto nas falas quanto nos encaminhamentos realizados, os quais 

inúmeras vezes contem apenas a frase “Encaminho ao CAPS”, escrita pelo profissional 

responsável, sem maiores detalhamentos sobre as razões do encaminhamento. Nessas 

ocasiões, geralmente descobrimos que o usuário mal foi atendido, sendo simplesmente 

direcionado ao CAPS, seu “legítimo” lugar de tratamento.  

Avaliando esse discurso tanto pela postura do profissional quanto pelo relato do 

usuário encaminhado, creio podermos entendê-lo como significando que um usuário 

que apresente qualquer sintoma aparentemente ligado a um transtorno mental é logo 

encaminhado ao CAPS, mesmo que esses sintomas não sejam claros indicadores de 

transtorno mental, tais como insônia, irritação, tristeza, etc. Ademais, nesses casos, há 

um “esquecimento” de que o usuário pode utilizar a rede de saúde pública como um 

todo e não apenas uma instituição desta. A denominação de “paciente do CAPS” parece 

ligada às mesmas concepções de loucura como periculosidade, desrazão e descontrole, o 
                                                 
3
 Ressalta-se que nesse contato profissional-usuário, tanto um quanto o outro ocupam um lugar a partir do 

qual falam e agem, sendo ambos responsáveis, apesar da desigualdade de lugares conferida pelas relações 
de poder existentes, pela construção dessa interação. 
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que justificaria sua presença apenas em uma instituição própria para o seu tratamento e 

não no serviço público de saúde como um todo.4  

Assim, o serviço público termina por reproduzir a mesma perspectiva de 

segregação. Anteriormente o “louco” era segregado para além das fronteiras da 

sociedade, sendo a instituição hospitalar o único lugar ao qual poderia pertencer. Hoje 

pensamos adotar uma postura diferente buscando sua reabilitação dentro do espaço 

social. Contudo, ao novamente lhe destinar, dentro do serviço público, um lugar único, 

o CAPS, ao invés de combatermos o preconceito e a estigmatização sofrida pelos 

usuários, passamos a reproduzir os mesmos princípios e posturas que levaram à 

constituição dos manicômios; ou seja, reproduzimos aquilo que deveríamos combater. 

Os tempos e espaços mudaram, mas a perspectiva permanece curiosamente semelhante. 

Quando começamos a nos deter nessas palavras e expressões, atentamos para o 

quanto é deixado de lado nessas histórias, que depois de serem ouvidas, passam a ser 

denominadas por meio de termos genéricos como depressão, transtorno depressivo, ou, 

simplesmente, F30. Embora possa se entender o quanto pode ser reconfortante para um 

paciente receber um nome ou uma letra capaz de lhe dizer o que “tem” e o que “está 

acontecendo” em meio à confusão que se abate sobre ele, esse conforto só se consegue, 

muitas vezes, à custa da própria voz, da própria história.  

Por outro lado, durante os atendimentos, tomamos contato com uma vasta série de 

expressões usadas pelos usuários para definir a si mesmos e sua condição. Termos como 

“sou cheio de doença”, “tenho a mente fraca”, “tenho sistema nervoso”, “os nervos 

fracos”, etc. O que vemos nesses relatos, quando ousamos nos deter em seus 

pormenores, são pequenas frases, ditos espirituosos, idéias obsessivas, esperanças e 

desejos amortecidos pela dor e pelo sofrimento, que não cabem dentro de simples letras 

e números. Não raras vezes são falas resumidas a queixumes e idéias sem sentido, 

deixadas de lado enquanto se busca, na hermenêutica dos sintomas, a regularidade 

necessária para determinar do que sofre o paciente, como se ele pouco ou nada soubesse 

sobre si. Mas do que realmente sofre o paciente? Será mesmo que o encontro de um 

código que possa abrigar seus sintomas aplaca a dúvida a esse respeito? 

                                                 
4
 Ademais, nessa expressão “Encaminho ao CAPS” não está meramente em questão um encaminhamento 

do usuário a um serviço da rede pública de saúde. Nela encontra-se também presente a instituição de uma 
realidade que posiciona aquele usuário como um portador de transtornos mentais, conferindo-lhe certa 
identidade, a qual é convidado a conformar-se. 
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Desta forma, a pergunta permanece: o quanto de sofrimento, medo, angústia 

podem se aglutinar em torno desses pequenos códigos? O que se pode aferir dessas 

expressões e como observá-las com maior atenção pode nos ajudar a entender os 

caminhos pelos quais anda um tratamento? 

 

 

1.4 – Uma Abordagem narrativo-biográfica 

  

Provocado por estes questionamentos, tomo como foco do estudo a voz do 

usuário, a forma como ele fala de si e de sua condição de doente; como nos aborda com 

suas histórias de sofrimento e passa a narrar sua vida daí em diante, envolvendo seu 

adoecimento, o enfrentamento e seu desejo de recuperação. Esse caminhar em busca da 

voz do usuário não significa negar as normas e códigos que regem o serviço, mas ir 

além deles. Retomar aquilo que normalmente é menos valorizado, buscando não o que , 

mas o como; não fatos, mas formas usadas para descrever e avaliar o próprio 

adoecimento, algo que se constrói na linguagem usada não apenas pelos profissionais 

mas também pelos próprios usuários. 

Assim, além das taxonomias dos manuais de saúde mental, seus códigos e 

prescrições, bem como as rotinas e ações que compõem qualquer instituição de 

tratamento, existem essas vozes e as histórias que nos são contadas. Histórias que em 

suas particularidades não encontram lugar nas práticas usuais de nomeação e 

codificação do CAPS. 

A importância de darmos maior atenção à voz, ao relato do usuário, já se encontra 

em Kleinmann (apud CARDOSO, CAMARGO JR., LLERENA JR., 2002), quando este 

aponta a diferença entre doença e adoecimento.5 Enquanto o primeiro termo pode ser 

entendido como uma alteração estrutural de ordem anatomo-fisiológica, o segundo diz 

respeito à condição subjetiva e sensação de estar doente, a forma como o sujeito se vê 

enquanto ser doente e experiencia o sofrimento e as limitações trazidas pela doença. O 

adoecimento incluiria as possíveis explicações e ações às quais as pessoas recorrem para 

dar conta das angústias que advém do surgimento de certos processos fisiopatológicos.  

(apud CARDOSO, CAMARGO JR., LLERENA JR., 2002). 

                                                 
5 Em inglês, a diferença é entre “disease” (doença em sua visão biomédica, objetivista) e “illness” (mal 
estar, experiência de estar doente). 
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A separação efetuada por Kleinmann demonstra que não podemos avançar no 

entendimento do que ocorre com o usuário frente à sua doença sem que dediquemos 

mais tempo ao seu relato. Essa revalorização do relato que o usuário produz sobre si e 

sobre seu adoecimento mostra que a doença surge não somente como um grupo de 

sinais e sintomas, mas também como narrativa sobre esse adoecer, que embora se 

expresse individualmente, produz-se a partir de matriz sociocultural bem mais ampla, 

incluindo a rede de numerosos relatos que provém das relações sociais mantidas pelo 

narrador. 

Portanto, em nossa fala individual estão presentes outras vozes, que se enredam 

nas práticas e discursos sociais que negociamos em nossas interações no dia a dia. 

Negociamos continuamente com essas vozes, que posicionam diferentemente o adoecer 

e que participam ativamente da construção de nossa forma de ver e lidar com nosso 

adoecimento. Destarte, o usuário constrói, a partir de outros discursos e narrativas 

socialmente disponíveis, sua própria forma dar sentido ao seu estado de saúde, às causas 

e conseqüências do estar doente e às possibilidades daí advindas.  

Esse diálogo de vozes, esse confronto discursivo é que torna possível a construção 

de um sentido em torno do adoecimento, tornando um relato não apenas comunicação 

da condição do usuário ao profissional que o atende, mas sim um processo ativo de 

construção e de enfrentamento dessa mesma condição. 

Centrar o olhar nessa questão implica partir de uma abordagem diferenciada do 

problema, que entenda os processos de saúde-doença como tendo uma matriz sócio-

cultural, e não apenas biológica. Por isso, conduzirei o estudo a partir de uma 

perspectiva dos estudos narrativos “centrada na experiência e culturalmente orientada”, 

particularmente sensível aos condicionamentos socioculturais (SQUIRE, 2008:41). Tal 

abordagem supõe que: as narrativas são um meio fundamental de dar sentido à vida 

humana; representam a experiência, reconstituindo-a e expressando-a, e representam de 

algum modo transformação e mudança pessoal e social.  

Parto também da premissa que certas experiências dolorosas, como a emergência 

do transtorno mental e seus desdobramentos (diagnóstico e tratamento), podem 

constituir eventos-chave ou processos de relevância biográfica6, uma vez que costumam 

                                                 
6
 Denzin (1989) denomina esses tipos de processos ou eventos de pontos de mutação ou “epifanias”. 
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atuar como fator de “desordem” importante, impelindo a pessoa a dar sentido a tais 

mudanças.7  

Assim, o adoecimento crônico ou com um prognóstico desfavorável, acentua a 

necessidade de o usuário dar conta das experiências de adoecimento. Frente ao 

surgimento dos sintomas, o usuário é impelido a rever e reavaliar sua narrativa de vida 

em um processo que chamamos de trabalho biográfico (APITZSCH; SIOUTI, 2007).  

É útil, então, esclarecer que entendo o conceito de biografia como: 

 

 “uma construção/criação social que constitui tanto a realidade social quanto 

os mundos do conhecimento e a experiência do sujeito, e que é 

constantemente afirmada e transformada dentro de um relacionamento 

dialético entre as experiências e o conhecimento da história de vida e os 

padrões apresentados pela sociedade” (Fischer-Rosenthal; Rosenthal, apud 

APITZSCH; SIOUTI, 2007:5) 

 

 Desta forma, temos que o trabalho biográfico realiza-se por meio de uma 

contínua revisão, expressão, reavaliação e reorganização da visão que temos sobre nós 

mesmos, onde estão em jogo discursos, repertórios e modos de narrar social e 

culturalmente disponíveis e que surgem nas descrições, argumentos, juízos, teorias, 

seqüências narrativas, etc., que utilizamos para construir nossas narrativas. Assim, 

embora realizado continuamente ao longo da vida, esses eventos chave, entre os quais 

inclui aqui o adoecimento mental, acentua a necessidade desse trabalho biográfico.  

 

Contudo, a percepção da relação entre os processos de saúde/doença e a narrativa 

dos usuários não é nova. Ela ganhou força a partir de finais dos anos 60, pois com o 

declínio das grandes síndromes, o avanço da indústria farmacêutica e o crescente 

aperfeiçoamento da tecnologia biomédica, o foco de atenção reorientou-se para o 

impacto das doenças degenerativas e crônicas, doenças cuja cura ainda não era possível 

                                                 
7
 Não aponto aqui para uma dicotomia entre ordem/saúde versus desordem/doença, como se anterior ao 

adoecimento a narrativa do usuário estivesse necessariamente em ordem. Entendendo a narrativa como 
prática discursiva, isto é, como linguagem em ação, “a partir da qual as pessoas produzem sentidos e se 
posicionam em relações sociais cotidianas”(Spink; Medrado, 2004:45),  me aproximo da idéia que a 
pretensa “ordem narrativa” é falaciosa, e que essa aparente organização do discurso narrativo é fruto de 
negociações constantes realizadas nas interações e contextos nos quais o narrador se situa, buscando 
fazer-se entender. 



24 
 

e que exigia outras formas de administração. Nesse contexto, idéias como manejo e 

cuidado passaram a ter lugar ao lado de outras, como tratamento e cura (BURY, 2001).  

Neste contexto, inúmeros autores pesquisaram a relação existente entre os 

processos de saúde/doença e narrativa, tais como Bury (1982), Charmaz  (1983), Frank 

(1997), Williams (2001), entre outros. Eles apontaram a forma como o adoecimento 

abalava a narrativa de vida das pessoas e, como a partir disso, uma nova narrativa era 

construída, de maneira que o manejo da doença dependia da capacidade do usuário de 

efetuar essa reconstrução. 

Como disse uma das entrevistadas apresentadas por Frank em seu livro O 

contador de histórias ferido (The Wounded Storyteller), após saber de sua doença: 

 

“O mapa que usava para me guiar não me serve mais. (FRANK, 1997:1)” 

 

O surgimento de uma doença grave incita a pessoa a falar de si, de sua história. 

Sua narrativa possibilita a organização de sua experiência, o estabelecimento de novas 

interações sociais, que convergem para a construção de um significado sobre o que lhe 

ocorre, retirando-o da passividade frente à sua situação e permitindo-lhe tanto organizar 

um enfrentamento de seu estado quanto construir uma nova história de vida. 

Assim, é que pretendo investigar as narrativas de adoecimento dos usuários do 

CAPS, analisando de que forma a experiência de doença mental é estruturada nos 

enredos, com quais recursos culturalmente disponíveis e em quais interações sociais 

particulares. A pergunta geral é como, nesse espaço institucional, essas pessoas 

negociam sua doença e seu tratamento com os que estão à sua volta, sejam 

profissionais, outros usuários, familiares ou amigos, e de que forma é possível estruturar 

uma nova narrativa daí em diante. 

 

Nesse ponto, creio ser oportuno retomar a questão que me levou a buscar entender 

esses processos de adoecimento por meio das narrativas dos usuários. Ela me surgiu a 

partir de uma reflexão sobre uma citação de Hermann Melville, em seu Moby Dick, que 

reproduzo abaixo: 

 

“ Ó vós, cujos mortos estão sepultados sob a verde relva; que parando 

no meio das flores podeis dizer: aqui, aqui jaz o meu amado, vós não 

conheceis a desolação que se aninha em peitos como esses.  Que 
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amargos vazios naqueles mármores orlados de negro, que não cobrem 

cinzas! Que desespero naquelas inscrições inalteráveis .”  

  

O uso dessa citação visa provocar a idéia que a ineficácia em darmos um 

significado às nossas experiências, no caso a experiência de adoecimento, parece estar 

ligada à dificuldade de organizarmos nossa narrativa, dando sentido àquilo que 

vivemos. A incapacidade de fazermos isso parece nos lançar em um sofrimento maior 

do que aquele provocado pela doença. Novamente, o adoecimento e não a doença, a 

forma como estruturamos narrativamente a doença e não a patologia em si é que 

provoca nossa sensação de sofrimento. 

 

Essa questão voltou à cena de outra forma quando colhia material para a pesquisa. 

Encontrei em vários prontuários um termo que também pude ouvir em conversas e 

entrevistas: a definição de certo tipo de usuário como poliqueixoso, multiqueixoso ou 

apresentando uma queixa difusa. 

Podemos pensar o que, por exemplo, significa este termo? Que muitas queixas são 

essas que não conseguem expressão a não ser de forma aparentemente desordenada? O 

que dificulta a organização desse discurso atravessado por múltiplos referenciais? Não 

seria essa a metáfora da narrativa, que surge tão belamente escrita por Melville? A 

dificuldade de falar do próprio sofrimento, pois não se consegue organizar a própria 

forma de dizê-lo. Não será esse intermezzo justamente o momento da poliqueixa, da 

queixa difusa?  

Vendo a questão dessa forma, o usuário que apresenta uma queixa difusa seria tal 

qual aquela pessoa da qual nos fala a personagem de Melville, uma pessoa que se 

encontra desamparada, buscando reorganizar sua narrativa por meio da construção de 

um sentido para sua experiência e seu sofrimento. A queixa difusa representa não um 

problema para o tratamento, como às vezes é vista, mas sim a metáfora da narrativa em 

reconstrução. 

É partindo desses pontos que me proponho falar acerca dessas narrativas de vida 

dos usuários do CAPS por meio de referencias teóricos e metodológicos que serão 

explicitados nos capítulos seguintes. 
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Capítulo II  

 

A Narrativa como Caminho 

 

 
“Se você quiser me conhecer, 

 deve conhecer a minha história, 
porque ela define quem eu sou.” 

McAdams 
 
 
 
2.1 – Por que Narrativa? 

 

As narrativas sempre fizeram parte da cultura. Um breve olhar pela história da 

humanidade irá nos revelar uma vasta coletânea de suas formas, ora gravadas nas 

paredes das cavernas, ora passadas oralmente ao longo das gerações e, posteriormente, 

quando o conhecimento técnico permitiu, escritas em papel. Mitos, lendas, parábolas, 

contos de fadas, romances, aos quais podem se adicionar os modernos noticiários e 

novelas televisivos, bem como as conversações travadas ao longo do dia. Todos 

mostram que entre as realizações humanas, o ato de contar histórias sobre os mais 

variados temas sempre esteve presente nas diferentes culturas. Dentre as muitas 

definições dadas ao homem podemos, pois, adicionar a de Bruner (1997) quando afirma 

que o homem é um Homo Narrans, uma espécie que tem uma tendência a contar e 

entender histórias. Por sua vez, Sarbin (1986), outro teórico estudioso das narrativas, 

postulou a existência de um princípio narrativo, ou seja, a idéia de que pensamos, 

percebemos, imaginamos e fazemos escolhas morais de acordo com estruturas 

narrativas. Com Sarbin, nossas histórias ganham o status de um princípio organizador 

de nossas ações e experiências, as quais são inseridas em tramas para que possam se 

tornar significáveis. 

A simples menção desses dois pontos já seria suficiente para demarcar a 

importância do tema. Contudo, não devemos nos satisfazer com isso. A mesma 

disseminação da narrativa pela cultura mostra tanto sua importância, quanto aponta os 

perigos que cercam o caminho daquele que deseja tomá-la como objeto de estudo. O 

termo narrativa pode congraçar em si uma variedade de sentidos, de forma que pode ser 
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usado para definir desde os romances épicos da literatura até os fragmentos de discurso 

de nossas conversas diárias. Mesmo entre pesquisadores e teóricos, o termo narrativa 

pode “significar diferentes coisas [...] e é usado em uma variedade de formas por 

diferentes disciplinas, geralmente como sinônimo de história” (PHOENIX; SMITH; 

SPARKES, 2010: 2). 

  Nesse caminhar, é justo, pois, que alguns delineamentos sejam feitos para que 

possamos nos aproximar de uma possível definição de narrativa, e de como seu estudo e 

utilização nos ajudarão a atingir nossos objetivos, e sob qual perspectiva dos estudos 

narrativistas fundamentaremos nosso trabalho.  

Focar nosso olhar no tema é uma maneira de investigar como essas histórias são 

construídas, como agem, como são ou não aceitas, o que está em jogo no contexto de 

sua produção, bem como que função possuem tanto na vida social quanto na vida de 

cada um de nós (ANDREWS; SQUIRE; TAMBOUKOU, 2008). 

 

 

2.2 O que é uma Narrativa? 

 

As colocações feitas acima demonstram de antemão a dificuldade, e mesmo a 

impossibilidade, de chegarmos a uma definição exata do que é uma narrativa. O campo 

de estudos correlacionados à narrativa é vasto e tem crescido continuamente apontando 

sua importância para o entendimento das ações humanas ou para a forma como essas 

fazem parte da construção da realidade social. Ela tem surgido como temática em 

estudos relacionados a inúmeras áreas, tais como: psicologia, antropologia, sociologia, 

medicina, bem como literatura, lingüística, e outras. Vasto também é o número de 

autores que se dedicam ao estudo das narrativas, entre os quais podemos citar Sarbin 

(1986), Polkinghorne (1988), Brockmeier (2003), Harre (2003), Bamberg (2007), 

Crossley (2000), Murray (2000), Bruner (1997, 1998), Bury (1982, 2001), Williams 

(2001), entre outros.  

A profusão de temas, áreas de aplicação e autores lidando com a narrativa em suas 

mais variadas formas tem tornado a narrativa “um dos temas mais populares na pesquisa 

social na atualidade” (SQUIRE,2009:5). Como nos diz Richardson: “Agora, as 

narrativas estão em toda parte”. (apud HYVARINEN, 2010: 1).  

Era de se esperar que essa mesma profusão se manifestasse também na forma de 

inúmeras definições e conceitos. Assim, é que Hinchman e Hinchman (apud PHOENIX; 
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SMITH; SPARKES, 2010) definem a narrativa como um discurso com um claro 

seqüenciamento temporal que conecta eventos de uma maneira significativa para uma 

audiência particular oferecendo insights da experiência e do mundo daquele que conta a 

história. Hyden (1997) descreve-a como uma história que possui um começo, um meio e 

um fim, isto é, um ordenamento temporal, e que está associada a algum tipo de 

mudança. Esses autores lembram também que a importância das narrativas jaz em 

serem elas uma das formas principais através das quais nós percebemos, experienciamos 

e julgamos nossas ações, o curso e o valor de nossas vidas. 

Sarbin (1986) distingue a trama ou intriga, o padrão de eventos em torno do qual 

se organiza a história, como sendo essencial para umas das funções da narrativa, qual 

seja, a ordenação dos eventos, a organização da experiência em torno de um 

determinado motivo e numa sequência temporal, o que converte o fluxo incessante do 

vivido em uma história dotada de significado. Por sua vez, Polkinghorne (1988) entende 

narrativa como um tipo de processo cognitivo, uma operação mental que organiza as 

experiências humanas em episódios temporais significáveis e expressos na forma de 

história. 

Grandesso define narrativa como uma “organização por meio do discurso, por 

meio de termos, símbolos ou metáforas, de um fluxo de experiência vivida, em uma 

sequência temporal e significativa” (2006:205). Seguindo essa ênfase no ordenamento 

do vivido, Riesmann e Speedy (apud PHOENIX; SMITH; SPARKES, 2010) assinalam 

que as características de seleção, organização, conexão e avaliação, tornando os fatos 

inteligíveis para alguém, são o que podem diferenciar a narrativa de outros discursos. 

Ressalto ainda que o termo “narrativa” é muitas vezes usado como sinônimo de 

história ou relato (PHOENIX; SMITH; SPARKES, 2010). Visando resolver o problema 

da similaridade dos termos, apoio-me em Grandesso que, embora entenda que possam 

ser feitas “distinções técnicas entre narrativa, história e relato autobiográfico, ou entre 

narrativas históricas (mais referenciais ou expositivas) e miméticas (de valor mais 

emotivo ou expressivo)”, faz uso indiscriminado dos termos, tratando-os todos como 

“narrativa”, isto é, “histórias que as pessoas vivem na práxis de viver” (GRANDESSO, 

2006:205).  

Segundo Atkinson, a narrativa também pode ser conceituada como uma forma de 

ação social (apud SMITH; SPARKES, 2008), isto é, como produtora de realidades 

sociais, uma vez que as histórias supõem uma dimensão prática e interativa, em que se 
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colocam em jogo os interesses e as negociações efetuadas entre quem conta e quem 

ouve no ato de narrar a história.  

Em meio à variedade de conceitos permanece em comum o entendimento da 

narrativa como um discurso que tem, entre outras funções, a de organizar a experiência 

humana no tempo e que é produzido de forma relacional, no seio de múltiplas interações 

sociais. O narrador conecta os fatos vividos em torno de tramas, cujos modelos e 

recursos narrativos são apropriados, rearranjados e negociados a partir de uma matriz de 

discursos historica e culturalmente disponíveis. As tramas ou enredos (plots) 

constituídos pelos narradores operam continuamente na produção de sentido sobre as 

experiências cotidianas - sempre em transformação - do “eu” e do mundo. Se, por um 

lado, podemos contar nossa história de vida organizando o que vivemos numa trama 

(emplotment), por outro, o curso efetivo que nossa vida tomará e mesmo a estrutura da 

intriga que adotamos são plasmados por redes de relações sociais mais amplas e 

múltiplas formas de discurso com efeitos práticos sobre a ação individual e coletiva.  

Esta definição, que frisa o modo narrativo de produzir sentido sobre o vivido e, 

acima de tudo, que sublinha o caráter interativo e negociado dessa produção, abre 

espaço para abordarmos a idéia de que a narrativa constitui uma construção social. Esta 

perspectiva terá severas implicações para o seguimento do trabalho, merecendo um 

tópico à parte.  

 

 

2.3 Narrativa como Construção Social 

 

A idéia de que a narrativa é um discurso produtor de sentido, aponta que ela não é 

expressão de uma realidade que lhe é anterior, mas sim construtora dessa realidade. 

Abordá-la por esse prisma implica ligá-la à perspectiva do giro discursivo, que entende 

a linguagem não como representação do mundo, como se este existisse antes de ser 

enunciado pelo discurso, mas sim na perspectiva de um discurso que cria a realidade 

social no exato momento em que se enuncia. Com o giro discursivo, a linguagem salta 

do estatuto de representação da realidade para exibir uma face performática, para ser ato 

construtor da realidade. Afirma Gracia: 
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“ a linguagem se instituía assim, como “constitutiva” das coisas, mais do que 

meramente “descritiva” delas, deixando de ser palavra acerca do mundo, 

para ser ação sobre o mundo”(2004:39) 

 

Essa perspectiva ressalta um ponto importante, a saber,  o de que não há realidade 

anterior ao discurso, que lhe sirva de referência no ato da narração, e cuja narrativa é 

apenas uma expressão. Assim, caí por terra a idéia de que há: 

 

“[...] uma história esperando para ser descoberta, independente da construção 

analítica e do processo narrativo fundamental.”(BROCKMEIER; HARRÉ, 

2003: 530) 

 

Desta forma, não há uma história pronta para ser contada ou uma única realidade 

humana a qual as narrativas devem se reportar, o que, por conseqüência, aponta a 

falácia da discussão em torno da veracidade ou não de uma história. Não tendo mais a 

realidade um critério objetivo, que nos sirva de referência para decidirmos sobre a 

validade ou não de uma história, temos que essa história é válida justamente porque em 

torno dela é construído um significado, por meio de sua própria narração 

(BROCKMEIER; HARRÉ, 2003).  

A realidade, o mundo e os significados atribuídos a estes são, portanto, criações 

sociais, efetuadas por meio do discurso. É essa ação do discurso sobre o mundo que o 

torna inteligível e, portanto, real. Assim: 

 

“O mundo está atravessado por narrativas e narrações, mas é precisamente 

esse atravessamento o que constitui o mundo. Com efeito, para tornar 

inteligível a realidade, os seres humanos necessitam recorrer à narração da 

mesma, mas são, por sua vez, as narrações e narrativas que se entrecruzam e 

dialogam entre elas que outorgam realidade ao mundo em que vivemos” 

(CABRUJA; INIGUEZ; VAZQUEZ, 2000:65)8 

 

                                                 
8
 No original: “El mundo está atravesado por narrativas y narraciones, pero es precisamente este 

“atravesamiento” lo que constituye el mundo. Em efecto, para hacer inteligible la realidad, los seres 
humanos necesitamos recurrir a uma narración de la misma, pero son a su vez las narraciones y narrativas 
que se entrecruzan y dialogan entre ellas las que ortorgan realidad al mundo em que vivimos” 
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Partindo desse ponto de vista, essa nova forma de encarar a narrativa implicou no 

deslocamento do foco dos estudos sobre o tema, que passou de o “que” as pessoas 

dizem para o “como” as pessoas dizem. Mais do que fatos sobre a história de uma 

pessoa, a narrativa é capaz de oferecer uma auto-imagem que o narrador tem de si, 

como vê os outros, como se apresenta a esses e ao mundo, convertendo-se em um 

processo contínuo de construção de si e do mundo (SOMMERS, 1994).  

As narrativas, então, se apresentam como práticas discursivas. Essas são as formas 

ativas de produção de realidades sociais ou psicológicas por meio do discurso, por sua 

vez entendido como o uso institucionalizado da linguagem que mantém e promove as 

relações sociais (DAVIES; HARRÉ, 2007). 

Trilharmos essa perspectiva produz outras conseqüências. Afinal de contas, um 

discurso não pode ser construído em cima do nada. Assim: 

 

“Quando nascemos o fazemos em um mundo já construído. Isto significa 

que a linguagem nos incorpora e nós vamos incorporando a linguagem 

mediante a adoção compartilhada de conceitos e categorias que nos 

permitam explicar o mundo. São estes conceitos e categorias que pré-

existem os que nos permitem ir “assimilando” e dando conta da realidade. 

Mediante nossas relações e práticas ascendemos a um mundo construído, 

mas, simultaneamente, contribuímos para sua construção9.”( CABRUJA; 

INIGUEZ; VAZQUEZ, 2000:65) 

 

Destarte, as narrativas se desenvolvem tendo em vista as estruturas sociais e os 

papéis reconhecíveis dados às pessoas dentro dessa estrutura. Toda narrativa é, portanto, 

coagida pelo contexto, pois para se tornar inteligível ela deve operar dentro dos limites 

dessas mesmas estruturas. Isso implica que, enquanto fenômeno social produzido por 

meio do discurso, toda narrativa é contextualizada no espaço e no tempo. Essa matriz 

constituinte representada pela cultura carrega um sistema de linguagem e enunciações 

pré-existentes a qual chamamos de Repertórios Interpretativos. Segundo Spink e 

Medrado, os Repertórios Interpretativos podem ser entendidos como: 

 

                                                 
9
 No original:  “Cuando nacemos lo hacemos en un mundo ya construido. Esto significa que el lenguaje 

nos incorpora y nos vamos incorporando al lenguaje mediante la adopción compartida de conceptos y 
categorías que nos permiten explicar el mundo. Son estos conceptos y categorías que preexisten los que 
nos permiten ir «asimilando » y dando cuenta de la realidad. Mediante nuestras relaciones y prácticas 
accedemos a un mundo construido, pero, simultáneamente, contribuímos a su construcción.” 
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“[...] as unidades de construção das práticas discursivas – o conjunto de 

termos, descrições, lugares-comuns e figuras de linguagem – que demarcam 

o rol de possibilidades de construções discursivas, tendo por parâmetros o 

contexto em que essas práticas são produzidas e os estilos gramaticais 

específicos.(2004:47)” 

 

São esses repertórios, portanto, que estabelecem os limites de nossas práticas 

discursivas, ou seja, eles demarcam as formas, possibilidades e constrangimentos não só 

de construir, mas de entender e também de narrar uma história.  

Ressalta-se que eles não fazem referência unicamente à cultura de uma maneira 

geral e ampla, mas também aos micro-contextos nos quais nos movimentamos no dia a 

dia, como as situações no trabalho, na família, na igreja, com amigos e vizinhos. Cada 

um desses contextos de interação face a face possui seu próprio repertório cujo uso 

envolve a “participação e interesse” (“stake and interest”) dos falantes e cujo sentido só 

pode ser compreendido de forma situada.   Em nosso estudo, atentamos para o fato de 

que as interações que se dão no espaço do CAPS (mas também noutros espaços em que 

transita o usuário desse serviço) envolvem a utilização de repertórios específicos por 

profissionais, usuários, familiares e outros, com efeitos diversos, incluindo o modo 

como o transtorno mental e seu portador serão manejados.    

As histórias de vida trazidas formal ou informalmente pelos usuários do CAPS, as 

explicações sobre a emergência dos sintomas, as expectativas de cura e os projetos de 

futuro são sempre construídas sobre repertórios que servem como moeda de troca para 

dar sentido e estabelecer linhas de ação. Em cada situação, alguns repertórios 

apresentam maior ou menor força retórica e são mais capazes de consolidar uma versão 

ou argumento sobre a realidade. Nesse sentido, Bruner (1997) fala de narrativas 

canônicas, que são aqueles aspectos culturalmente previsíveis da história; aquelas 

formas de agir, pensar, avaliar, interpretar que são esperadas das pessoas em certas 

situações em que se partilham códigos comuns. 

Contudo, as narrativas precisam lidar em sua construção com bem mais do que o 

esperado. Assim, embora recursos culturais sirvam de base, com seus repertórios, para a 

construção narrativa, o significado desta é sempre negociado a partir da própria 

narração, que deve incluir as experiências do narrador e o público para quem a história é 

narrada. Quando a narrativa vivida carrega algo da excepcionalidade, do inesperado, o 

narrador deve encontrar uma forma de narrar que faça com que esse aspecto 



33 
 

excepcional da narrativa torne-se acessível ao outro. Segundo Bruner (1997), a própria 

cultura carrega em si possibilidades interpretativas para lidar com o aspecto excepcional 

presente nas narrativas. Daí a afirmação de Bruner de que cabe a narrativa encontrar um 

estado que: 

 

“[...] atenue ou pelo menos torne compreensível um afastamento do padrão 

natural canônico” (BRUNER, 1997: 50) 

 

A narrativa aproxima, então, o pessoal e o canônico, o excepcional e o comum, 

possibilitando a negociação dos significados, o que torna nosso discurso inteligível  não 

só para o outro, mas para nós mesmos.10 Entre outras possibilidades de interpretação, 

quando um usuário do CAPS se apropria de um repertório interpretativo próprio do 

discurso científico para narrar seu adoecimento ao profissional que o atende no 

momento de uma consulta, está em jogo uma negociação na qual o primeiro, ao assumir 

tal linguagem, tenta tornar sua história compreensível aos olhos do outro, adequando-a a 

um discurso dominante no contexto da instituição.  

A dimensão social da construção narrativa revela-se também na face interativa de 

sua produção. Desta forma, ao estarem inseridas em um mundo sócio-histórico, as 

narrativas são não apenas profundamente humanas, mas também profundamente sociais 

(SQUIRE, 2008). Embora expressa de forma individual, ela é, ao mesmo tempo, 

construção social, que se dá por meio do discurso, tendo como base as interações sociais 

das quais faz parte o narrador. Desta forma, toda narrativa deve incluir um outro, 

sempre presente, mesmo que não fisicamente, a quem se dirige a narrativa. 

Neste processo de interação, cada um dos participantes estabelece uma 

conversação na qual os enunciados são endereçados aos interlocutores, que são as 

pessoas presentes ou presentificadas no discurso. Produzindo-se por meio dessas 

interações sociais, todo discurso se constitui em negociações possíveis no momento de 

sua produção, levando em consideração tal contexto. Essas negociações constituem-se 

nas trocas mútuas entre os interlocutores, nos múltiplos repertórios utilizados por cada 

                                                 
10 Note que não se defende aqui a idéia de que o discurso pessoal tenha que se reduzir ao coletivo para 
que possa se tornar inteligível. Também a guisa de esclarecimento, lembro que por discurso pessoal 
entendo o discurso expresso por uma pessoa em particular, e não como um discurso particular ou 
individual no sentido de sua produção e conteúdo. Isso seria incongruente com as noções aqui defendidas 
do discurso, e do significado que lhe é atribuído, como sendo uma produção social.   
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um para dar sentido ao que experiencia. A esse mútuo processo de construção de 

sentido Bakhtin (apud RODRIGUES, 2009) dá o nome de Interanimação Dialógica. 

O conceito de interanimação dialógica assinala que a produção de sentido é um 

processo que se dá relacionalmente, de forma pública e dialogada: 

 

“[...] um empreendimento coletivo, mais precisamente interativo, por meio 

do qual as pessoas, na dinâmica das relações sociais, historicamente datadas 

e culturalmente localizadas, constroem os termos a partir dos quais 

compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua volta (SPINK, 

MEDRADO, 2004, p. 48). 

 

 O processo de produção de sentido sempre se dá na interface entre um contexto 

cultural mais amplo, representado pelos repertórios interpretativos, e um contexto mais 

próximo, nas pequenas interações e conversações face a face, representadas pelas 

interanimações dialógicas. 

A estreita relação entre os repertórios presentes na cultura e sua presentificação 

nas interações sociais também pode ser vista a partir das idéias do tempo longo, tempo 

vivido e tempo curto (SPINK; MEDRADO, 2004). O tempo longo é o tempo da 

construção dos conteúdos culturais; ele nos permite acesso aos múltiplos significados 

que foram construídos ao longo da história. É o tempo do conhecimento que antecede à 

vivência de nossa história pessoal e que se faz presente por meio das convenções 

sociais. É o tempo dos repertórios interpretativos . 

O tempo vivido é o tempo da re-significação dos conteúdos do tempo longo a 

partir dos processos de socialização, por meio dos quais nos situamos em determinados 

grupos e classes sociais. É nesse tempo no qual enraizamos nossas narrativas pessoais e 

no qual apreendemos linguagens sociais e participamos de certos modos de pertença 

(habitus). 

Já o tempo curto é aquele que nos permite entender a dinâmica da produção de 

sentidos. Esse é o tempo da conversação, da produção da dialogia, no qual os múltiplos 

repertórios do tempo longo e do tempo vivido atuam para construir um sentido em torno 

de nossas experiências. Esse é tempo por excelência da Interanimação Dialógica.  

 

A visão da narrativa apresentada até agora, como construída em um processo de 

dialogia, ressalta um aspecto já abordado acima, o de que não há uma narrativa 
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individual. Toda narrativa é, portanto, co-construída, tendo por base as narrativas que a 

antecederam, e dirigida a um outro, presente ou não, que atua como co-partícipe dessa 

produção. A idéia da co-construção das narrativas nos permite introduzir outro conceito: 

o de posicionamento. 

Tendo em vista que numa conversação todo enunciado ocorre levando em conta 

que os falantes são parceiros que trocam mensagens e atuam em relação ao outro, as 

narrações implicam um processo em que cada participante posiciona-se e é posicionado 

pelo outro. O sentido de uma narrativa envolve não apenas o que se conta (o conteúdo 

do relato para o narrador), mas também a perspectiva a partir da qual se conta algo, isto 

é, como os narradores localizam-se e localizam as outras pessoas “na estrutura de 

direitos e deveres para aqueles que usam certo repertório” (DAVIES; HARRÉ, 

2007:244).  

A noção de posicionamento pode ser entendida como um: 

 

“[...]  processo discursivo no qual as identidades se localizam em 

conversações nas quais os participantes, observáveis e subjetivamente 

coerentes, conjuntamente produzem argumentos”( DAVIES; HARRÉ, 

2007:246)11 

  

O posicionamento pode surgir de duas formas: reflexivo, quando o falante 

posiciona a si mesmo na conversação; e interativo, quando posiciona o outro. É 

importante notar que ao assumirmos uma posição construímos tanto a nós mesmos 

quanto ao outro de uma forma particular, inerente àquele contexto e aquele momento, 

mesmo que não estejamos totalmente conscientes do poder constituinte da posição 

assumida. 

Um bom exemplo dessa questão nos é apresentado por Wetherell e Potter (apud 

GARAY; INIGUEZ; MARTINEZ 2003) quando destaca que os novos serviços de 

assistência aos enfermos mentais, denominados de “cuidados comunitários”, fazem uso 

desse termo para beneficiar-se das valorações positivas associadas ao termo 

comunitário. Creio que essa avaliação pode ser estendida ao termo “psicossocial” que 

compõe o nome do CAPS. Criado como uma nova forma de assistência à saúde mental, 

em oposição ao tratamento concedido nos hospitais psiquiátricos, o CAPS porta o termo 
                                                 
11 No original: “proceso discursivo donde las identidades se localizan en conversaciones en las que 
participantes, observable y subjetivamente coherentes, conjuntamente producen argumentos.” 
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psicossocial em seu nome posicionando-se como um serviço construtor de uma nova 

visão de tratamento que deveria incluir além do psi-quiátrico, já trabalhado em 

hospitais, o psi-cológico e o social.  

Ressalta-se também que, devido às constantes mudanças nos contextos sociais dos 

quais fazemos parte, assumimos diferentes posições e diferentes repertórios, o que faz 

com que surjamos sempre em incompletude, pois estamos sempre em constituição a 

partir das práticas discursivas das quais participamos. A fluidez dessa noção, que foge à 

rigidez de um papel fixo no plano social, permite dizer que devido aos inúmeros 

posicionamentos assumidos em nossas relações sociais, as possibilidades narrativas se 

multiplicam. Daí decorre que não possuímos uma única narrativa, mas sim múltiplas 

narrativas, fruto das inúmeras posições assumidas por nós ou atribuídas ao outro, que 

concorrem para a emersão de diferentes significados, denotando a força constitutiva das 

práticas discursivas.  

Um exemplo colhido das rotinas vividas no CAPS no qual trabalho e que serviu 

de contexto para a realização da pesquisa vem a calhar para demonstrar a força e a 

fluidez da noção de posicionamento. 

Durante uma reunião de equipe, na qual estavam presentes os profissionais de 

nível superior, foi colocado como assunto de pauta a forma de lidar com os pedidos de 

atestado médico e quando eles poderiam ser fornecidos ou não. Esclareço que os 

atestados aqui não se destinam à solicitação de afastamento de trabalho, mas para 

pleitear algum tipo de auxílio junto ao INSS. Após um debate acerca do tema concluiu-

se com a padronização de uma ação que aponta que os pedidos deveriam ser 

encaminhados à assistente social, que preencheria o atestado com as informações 

contidas no prontuário (nome do usuário, CID, data da primeira consulta), sendo este 

depois levado ao médico para que este o assine. A equipe decidiu por esse procedimento 

primeiro por ser o atestado um direito do usuário, não sendo justo negá-lo; segundo por 

que, preenchendo-o antes e só entregando-o ao médico para que ele fosse assinado, seria 

poupado tempo das consultas do médico, cuja agenda está sempre lotada. 

O interessante aqui é que, anterior a essa resolução, neste tipo de caso, a equipe 

direcionava esses casos para mim, que ocupo cargo de coordenação do serviço, 

esperando que eu fosse solicitar ao médico o atestado para o usuário. Notei claramente, 

em muitos casos, um receio dos demais profissionais em se dirigir ao médico para tratar 

desses e de outros assuntos. Nessa prática, embora a equipe se construa como 

multidisciplinar, observa-se um posicionamento superior dado ao médico, perante o 
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qual os demais profissionais não se sentem à vontade para discutir certas ocorrências 

dentro do serviço. Essa era a principal razão de o problema ser direcionado a mim, que, 

ocupando cargo de chefia, ocupo também a única posição superior ao médico, sendo o 

único apto, aos olhos da equipe, a tratar da ocorrência em questão. Em outras situações, 

nas quais a intervenção médica não fosse necessária, ou fosse necessária, mas não vista 

com receio pelos outros profissionais, como por exemplo, a prescrição de uma nova 

receita a um usuário que houvesse perdido a original, a equipe não tinha problemas em 

se dirigir ao médico. 

Assim, é que, ora o médico era posicionado como superior, ora não, dependendo 

do problema que devesse ser resolvido. Da mesma forma, ao assumir o problema a 

pedido da equipe, eu mesmo reproduzia esse posicionamento do médico enquanto 

profissional hierarquicamente superior aos demais, tanto quanto afirmava o meu próprio 

enquanto coordenador da instituição. 

Vê-se, então, que os diferentes contextos possíveis dentro da instituição 

possibilitam práticas diferentes, embasadas por posicionamentos diferentes, tanto 

interativos quanto reflexivos, assumidos dentro do grupo. A fluidez a partir da qual 

diferentes posições, são assumidas e atribuídas pelas mesmas pessoas na instituição 

mostra o poder e a força constitutiva do conceito. 

 

Feitas essas considerações, creio podermos ampliar um pouco mais a definição 

inicialmente apresentada sobre narrativa. No que diz respeito aos processos que 

concorrem para sua produção, devemos estender nossa compreensão para entender a 

narrativa como um processo de co-construção, contextualizada sócio-historicamente e 

fruto das posições que são assumidas e atribuídas pelo narrador e seu interlocutor em 

cada interação. Como prática discursiva, faz parte da narrativa não apenas os micro-

contextos interacionais que envolvem conversas face a face (como a interação que 

ocorre numa entrevista), como também contextos sociais mais amplos e repertórios 

interpretativos cujo uso é contingente (vocabulários, termos, estilos de contar, 

construções gramaticais, meta-narrativas etc.). Assim, nossas narrativas são práticas 

dialógicas, construídas por meio de nossas interações sociais, imersas em uma 

sociabilidade que as constitui tanto quanto é mantida por elas (SQUIRE, 2008), de 

forma que o talento para construir as histórias que narramos e interpretar as que 

ouvimos é essencial para nossa sociabilidade (SARBIN, 1896).  
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Capítulo III 

 

Narrativa e Saúde 

 

 
“Narrativas são forma humanas de construção de significado” 

Corinne Squire 
 
 
 

3.1 - “Ele nem ouve a gente direito”. A Retomada das narrativas. 

 

O interesse pelos relatos de pacientes passou por altos e baixos na história das 

ciências médicas. Até por volta da metade do século XIX, na falta de métodos que lhe 

permitissem um exame mais acurado, o médico era obrigado a concentrar a atenção 

naquilo que lhe contava o enfermo sobre sua doença, visando restabelecer o equilíbrio 

perdido (BURY, 2001). Posterior a esse momento, ocorre uma desvalorização dessa fala 

como conseqüência do surgimento de uma medicina científica desenvolvida no hospital 

e no laboratório. A partir do avanço tecnológico no estudo e tratamento de diversas 

doenças e a utilização de exames cada vez mais sofisticados, essa “nova” medicina 

produziu métodos mais confiáveis e produtivos, seguindo o paradigma das ciências 

biológicas (BURY, 2001). Como conseqüência disto o diagnóstico passou a se basear 

principalmente nos resultados de exames e menos naquilo que o médico ouvia do 

próprio doente acerca de seus males. Assim, relegado a segundo plano, o discurso do 

paciente tornou-se de menor importância em relação à “linguagem dos órgãos e tecidos 

e suas mudanças patológicas” (HYDEN, 1997:48).  

Contudo, esse mesmo movimento, marcado pelo avanço científico, terminou por 

produzir um efeito contrário em relação ao relato dos pacientes. Com o controle das 

infecções, o avanço da indústria farmacêutica e o crescente aperfeiçoamento da 

tecnologia na medicina, o foco de atenção reorientou-se para o impacto das doenças 

degenerativas e crônicas, doenças cuja cura ainda não era possível e que exigia outras 

formas de administração. Nesse contexto, idéias como manejo e cuidado passaram a ter 

lugar ao lado de outras, como tratamento e cura (BURY, 2001). Enquanto em alguns 

casos, exames e remédios apresentavam uma resolutividade que prometia a cura, em 
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outros, o doente era obrigado a conviver com os sintomas da doença, aprendendo a lidar 

cotidianamente com as limitações existentes daí em diante.  

Passar a pensar em manejo e cuidado abriu espaço para a percepção da 

experiência do próprio adoecimento por parte das pessoas. Desta forma, além da 

doença, entendida no pensamento biomédico como uma alteração estrutural de ordem 

anatomo-fisiológica, surgia a noção de adoecimento, que diz respeito à condição 

subjetiva e sensação de estar doente, a forma como o sujeito se vê enquanto ser doente. 

 

 

3.1.1 – Entre a doença e o adoecimento  

 

Como afirmado anteriormente, essa noção foi mais bem desenvolvida por 

Kleinman (apud CARDOSO, CAMARGO JR., LLERENA JR., 2002), ao assinalar que 

o adoecimento corresponde não a uma alteração ou disfunção, mas a uma experiência, à 

vivência dos sintomas e do sofrimento trazidos pela doença, incluindo as possíveis 

explicações e ações que as pessoas empregam para dar conta das angústias resultantes 

do surgimento de certos processos fisiopatológicos. O autor afirma que o médico, 

treinado em seu conhecimento teórico, reconfigura a narrativa de sofrimento do paciente 

em termos de uma teoria da desordem orgânica ou mental, reinterpretando os males e 

padecimentos (illness) em termos de patologias ou entidades mórbidas (disease). Nessa 

passagem dos males e padecimentos para a doença, algo da experiência do adoecimento 

é perdido. O que torna possível a existência da doença é a classificação e organização 

das regularidades sintomáticas que se podem observar nos múltiplos relatos dos 

pacientes. Nas palavras do autor, a doença é aquilo “que o médico cria ao reconfigurar a 

enfermidade em termos de teorias da desordem” (Kleinman apud LIRA, CATRIB, 

NATIONS, 2003:60). 

Segundo Kleinman: 

 

No paradigma biomédico ocidental, patologia significa mal funcionamento 

ou má adaptação de processos biológicos e psicológicos no indivíduo; 

enquanto enfermidade (estar doente), representa reações pessoais, 

interpessoais e culturais perante a doença e o desconforto, imbuídas em 

complexos nexos familiares, sociais e culturais. Dado que a doença e a 

experiência de doença fazem parte do sistema social de significações e 



40 
 

regras de conduta, elas são fortemente influenciadas pela cultura, e por isso, 

socialmente construídas.” (apud  GONÇALVEZ, 2004:164).  

 

É importante frisar que essas formas, padrões e crenças acerca da doença não são 

fixas, posto que podem se modificar por meio das interações sociais e situacionais, 

como o contato com os profissionais que devem conduzir o tratamento, acesso a 

informação, apoio da família, etc. Essa perspectiva demonstra que seu conhecimento é 

essencial para o bom entendimento dos efeitos da doença sobre a vida do sujeito. 

Mostra-se aqui o valor de ouvir a voz do usuário acerca de seu sofrimento, com vistas a 

entender a forma como ele lida com sua doença. 

A apresentação do conceito de adoecimento abriu espaço para o entendimento da 

doença e da saúde como processos ligados ao social. Esse tópico é importante por 

demonstrar que na relação entre saúde e doença, estes dois pólos não podem ser vistos 

como opostos. A existência de um sistema imunológico demonstra que a presença de 

agentes patogênicos é esperada pelo organismo, que já se encontra preparado para 

combatê-los. Visto dessa forma, a existência da doença é previsível enquanto algo que 

faz parte da história do organismo, da mesma forma que uma saúde perfeita e contínua, 

no sentido da ausência de fatores patogênicos, poderia ser vista como uma 

anormalidade. 

 

Ressaltando o aspecto falacioso dessa dicotomia, temos que: 

 

“Na prática clínica e na vida cotidiana, identificamos com freqüência 

indivíduos ativos, social e profissionalmente produtivos, sem sinais de 

comprometimento, limitação funcional ou sofrimento, auto e hetero-

reconhecidos como sadios, que, no entanto, são portadores de doenças ou 

sofrem de agravos, seqüelas e incapacidades parciais, mostrando-se muitas 

vezes profusamente sintomáticos. Outros, ao contrário, encontram-se 

infectados, apresentam comprometimentos, incapacidades, limitações e 

sofrimentos sem qualquer evidência clínica de doença”. (ALMEIDA 

FILHO, 2000:7) 

 

 

Desta forma, temos que “além da mera presença ou ausência de patologia ou lesão, 

precisamos também considerar a questão do grau de severidade das doenças e complicações 
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resultantes, com repercussões sobre a qualidade de vida dos sujeitos”(ALMEIDA FILHO, 

2000:7). 

 

Assim, seria inadequado entendermos a idéia de saúde como algo oposto à doença 

e à patologia. Poderíamos entender a saúde, então, não como a ausência de sintomas, 

mas como um “processo integral que otimiza os recursos do organismo para diminuir 

sua vulnerabilidade diante dos diferentes agentes causadores e processos causadores da 

doença.” (OSINAGA, 2004:6) 

 

Mais ainda, decorre desse ponto que a retomada de um processo de saúde em 

meio à doença não necessariamente precisa advir de um retorno a um estado anterior ao 

surgimento dos sintomas, mas pode vir de uma mudança bem sucedida a um outro 

momento da própria vida. Isso nos levaria a uma definição de saúde de forma mais 

ampla: ser saudável seria a capacidade e a disposição de reação a possíveis doenças 

(CANGUILHEM, 1995). 

A doença não é, portanto, uma variação da saúde, mas uma nova dimensão da 

vida. Embora se mostre como abalo da existência, a doença cria ao mesmo tempo um 

novo meio no qual o doente terá que conviver, mesmo que momentaneamente. Vista 

dessa forma, a doença não produz somente perdas, mas também abre novas 

possibilidades de viver e, portanto, não pode ser descrita como o oposto de um estado 

de saúde. Conviver com a doença pode implicar, portanto, certo grau de criatividade e a 

criação de uma nova dimensão da vida, cuja construção depende não apenas de uma 

terapêutica clínica, mas também das negociações possíveis nas variadas relações sociais 

mantidas pelo doente. 

 

A percepção da relação entre processos corporais e produção de sentido no âmbito 

da saúde e doença sinalizou que as pesquisas da área não poderiam ser levadas à frente 

sem que fosse trazido para o foco da questão o relato do usuário. Mesmo a investigação 

dos sintomas e sinais que culminam no diagnóstico não poderia prescindir da história de 

vida do usuário acerca não só de seus estados de saúde e doença, mas também das 

matrizes sócio-históricas e culturais em que as histórias pessoais se enraízam. 

Em termos da produção social do sentido, nunca se adoece sozinho: os processos 

do corpo são inscritos em formas e práticas discursivas que são partilhados 

coletivamente e renegociados em cada interação. As narrativas de adoecimento ressoam 
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formas culturais de compreender o corpo, a dor, o tempo e outras temáticas, como 

também são tributárias das circunstâncias específicas que regem a narração para certa 

audiência.  

 

“[...] os corpos humanos são portadores não só de agentes patogênicos como 

também de histórias que explicam suas vidas. A necessidade de se construir 

essas histórias/narrativas sublinha os modos pelos quais as noções de saúde e 

doença são culturalmente produzidas” (CARDOSO, CAMARGO JR., 

LLERENA JR., 2002:556) 

 

Ouvir as histórias de vida dos usuários, como suas expectativas, desejos, medos, 

não só acerca de seus processos de adoecimento, mas acerca de suas próprias condições 

de vida, torna-se mais importante quando percebemos a crescente participação de 

fatores sociais no surgimento das patologias (STERZA JUSTO, 2000). O estresse da 

vida diária, a rápida urbanização, o desemprego, a violência tem se tornado fatores 

constantes aos quais os usuários do CAPS atribuem o surgimento de seus sintomas. 

Adicione-se a isso o fato de que esses fatores, segundo dados da Organização Mundial 

de Saúde – OMS, serão responsáveis pelo aumento da porcentagem de morbidade 

mundial atribuível aos transtornos mentais e do comportamento, que deve passar de 

12% em 1999 para 15% em 2020 (OMS, 2001). 

Nota-se a partir deste contexto o valor do discurso que o usuário produz sobre si e 

sobre seu padecer. O entendimento da experiência humana do adoecer mostra que temas 

como doença, saúde e narrativa estão intimamente entrelaçados. À medida que o usuário 

é tratado também a partir da experiência do adoecer, podemos ver que seu discurso não 

é somente comunicação de seu sofrimento, mas também um processo ativo de 

construção e de enfrentamento.  

Vale ressaltar que, em relação às dificuldades impostas pela doença, muito do 

sentimento de impotência que acompanha alguns processos de adoecimento, vem mais 

da incapacidade do meio social e da discriminação impostas pela cultura ao lidar com o 

portador de transtorno mental12 do que propriamente dos efeitos advindos da doença 

(Mulvany, 2000). O posicionamento de um usuário como “doido”, “louco”, ou mesmo 

                                                 
12 O termo transtorno mental (mental disorder )passou a figurar na nomenclatura psiquiátrica em 1980 
com a publicação do DSM III, substituindo o termo doença mental (mental illness). Com a publicação do 
CID 10 foi proposto o uso do termo de forma padronizada.  
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doente mental faz com que recaia sobre ele uma estigmatização e um preconceito que 

lhe tolhem ser ouvido e ter opinião - já que é considerado desprovido de razão - e o 

poder de trabalhar - já que é visto como incapaz. A dificuldade da sociedade lidar com o 

transtorno mental faz com que o usuário muitas vezes esconda sua condição ou mesmo 

abandone o tratamento. Esse tipo de posicionamento é pernicioso porque exacerba os 

problemas de interação social do usuário, dificultando mais ainda as possibilidades de 

se reconstruir e se validar uma nova noção de si (CHARMAZ, 1983).  

 

 

3.2 – “Tem horas que eu nem sei mais quem eu sou.” O adoecimento como 

“desordem” ou o naufrágio narrativo. 

 

Frank (1997) afirma que, frente ao caos produzido pela doença, o modo 

costumeiro de o sujeito se compreender é posto em xeque, obrigando-o a rever seus 

pressupostos e construir uma nova noção de si, mas também tornando-o mais 

participativo e conhecedor de seu próprio sofrimento. Em tais circunstâncias, o 

adoecimento se configura, então, como um processo intrusivo marcado por uma 

aparente falta de conexão com eventos anteriores e com a continuidade temporal da 

biografia do sujeito, podendo levar a uma experiência de rompimento entre self13, corpo 

e mundo. A experiência de adoecimento constitui uma ruptura, uma forma de 

descontinuação no andar corriqueiro da vida (BURY, 1982).  

O que temos, portanto, é que a experiência do sofrimento e das limitações 

provocadas pela doença provoca uma desordem na forma como vemos o mundo e nós 

mesmos. A doença provoca uma desordem em nossas narrativas biográficas, nas 

histórias que costumamos contar sobre nós mesmos e que orientam nossa ação no 

mundo. Certos eventos, como uma doença grave, podem desarranjar a nossa narrativa 

biográfica, obrigando-nos a revisar tais histórias e construir outras que possam dar conta 

dos novos acontecimentos. Pressupõe-se, então, que é através de nossas narrativas que 

organizamos nossa compreensão de mundo, de nós mesmos e damos sentido à nossas 

experiências (BRUNER, 1997, 1998; POLKINGHORNE, 1998; SARBIN, 1986; 

BROCKMEIER & HARRÉ, 2003).  
                                                 
13 O conceito de self aqui utilizado não diz respeito a idéia tradicional de self fixo, essencialista, e sim a 
uma noção de self narrativo, dialógico, produzido discursivamente por meio das negociações e 
posicionamentos assumidos pelos pessoas em suas interações sociais. 
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Lembro que não parto aqui de uma visão dicotômica entre organização 

narrativa/saúde versus desorganização narrativa/doença. A organização narrativa não é 

dada, ela é construída enquanto prática discursiva, e sua aparente organização é fruto de 

negociações constantes realizadas pelo narrador. A doença torna-se desordem por 

surgir, enquanto experiência, como um dado com o qual temos dificuldade de negociar 

e introduzir em nossa narrativa de vida usual ou dominante. Por ser demais intrusiva é 

que a experiência do adoecimento nos obriga a uma revisão bem mais profunda e 

acentuada de nossa narrativa biográfica. 

Nos estudos biográficos, esses momentos decisivos nos quais somos obrigados a 

reavaliar profundamente nossas narrativas e que costumam deixar uma marca em nossas 

vidas, são chamados de pontos de mutação (DENZIN, 1989). São momentos aos quais 

as pessoas se referem como situações que as tornaram diferentes do que eram antes, 

levando-as a reavaliar e conceber suas vidas de forma alternativa. Nesse tipo de relato, o 

narrador costuma usar expressões do tipo “antes disso eu costumava fazer essas coisas, 

mas agora faço coisas diferentes”, dando a entender que se transformou (GIBBS, 2009). 

Dessa forma, o modo narrativo está estreitamente vinculado à experiência 

humana de lidar com o tempo e suas vicissitudes. O tempo humano é articulado na 

forma de narrativa, na qual pode estar figurado tanto a permanência quanto a 

transformação. Ela integra a fragmentação do vivido numa construção que, embora 

provisória e sujeita a revisões, aspira à coerência, de modo que a forma de articulação 

dos episódios - o enredo ou intriga – produz um sentido global para quem narra e para 

quem ouve. Os elementos singulares são entendidos em termos do enredo e este, em 

termos desses elementos em conexão:  

 

“Assim, uma narrativa constrói na linguagem, independente de qual seja o 

seu modo (epopéia, drama – tragédia e comédia – ou história), o ainda não 

dito, o inédito, em um novo arranjo congruente que integra em uma história, 

diferentes e dispersos eventos, cujo significado decorre da narrativa como 

um todo” (GRANDESSO, 2006:205). 

 

Ressalta-se da citação de Grandesso a idéia da narrativa como um processo que 

integra em uma história, a partir do fluxo da experiência vivida, diferentes e dispersos 

eventos. Ou seja, no processo de dar significado à experiência, a narrativa confere 
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ordem ao que é disperso e torna familiar o que é diferente, cabendo a esta estabelecer 

uma ligação entre o excepcional e o comum (BRUNER, 1997,1998). 

Entre a vida vivida, os fatos que ocorreram, a vida experienciada, os sentimentos 

e pensamentos construídos em torno dos fatos e a vida contada, um processo de seleção, 

ordenamento e significação da experiência é construído (DENZIN, 1989)14. Entende-se, 

portanto, que algo da experiência se perde na narração, podendo, posteriormente, 

constituir fértil possibilidade de construção de narrativas alternativas, nas quais novas 

possibilidades de significação da experiência possam ser alcançadas (GRANDESSO, 

2006).   

O caráter social da construção narrativa, que envolve nesse processo noções de 

posicionamento e contexto, demonstra a face performática das narrativas. Desta forma, 

não temos uma narrativa sobre nós mesmos, mas múltiplas. A cada novo momento, 

novo posicionamento, novo contexto, uma nova narrativa é atualizada. Apesar disso nos 

reconhecemos em todas essas narrações, pois ao longo destas, permanece a figura do 

narrador, que ajuda a manter um senso de pessoalidade.  

A riqueza dessa percepção está em apontar que muitos fatos experienciados ficam 

fora dessa narrativa usual; fatos muitas vezes importantes que poderiam ser usados para 

construir versões alternativas de narrativas dominantes. Isso se dá porque o mundo da 

experiência é sempre mais rico do que o discurso (BRUNER, 1998), o que faz com que 

sempre possamos tecer sobre nossa vida outras narrativas, reconfigurando nossa 

biografia (GRANDESSO, 2006; CROSSLEY, 2000). 

Do ponto de vista das terapias que se utilizam das narrativas, isso implicaria dizer 

que se nós podemos construir uma narrativa alternativa, narrando a vida de outra forma, 

ela própria também pode ser vivida de outra forma, pois há uma ligação entre viver a 

vida e contar a vida, de forma que quando narramos a vida nós também vivemos essas 

histórias e entendemos nossa vida nos termos das histórias que contamos sobre ela. 

(BROCKMEIER; HARRÉ, 2003). 

Essa discussão nos possibilita introduzir a pergunta sobre o que é uma boa 

história. Se efetuamos múltiplas narrativas sobre nós mesmos e podemos contar nossa 

                                                 
14

 A divisão apresentada desses três aspectos da vida não deve dar a entender que a vida possa ser vista 
em pedaços, mas esta divisão é necessária para o estudo. Em termos de análise de histórias de vida, a 
mesma divisão é apresentada por Fischer e Goblirsch (2007) ao diferenciar entre análise do dado 
biográfico (vida vivida), da estrutura da experiência nas histórias (vida experienciada) e da vida como 
apresentada na narração/entrevista (vida apresentada). Novamente aqui, a torturante necessidade de 
trabalhar com conceitos anda de mãos dadas com a possibilidade do mau entendimento das afirmações.  
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vida de várias formas, existirá uma boa história, uma forma de contar nossa história que 

seja melhor que outra? É comum a idéia de que a narrativa reflete a vida e que uma boa 

vida é uma vida ajustada, o que levaria a crer que uma boa história é uma história 

coerente. Talvez essa seja uma expectativa embutida na cultura: de que as narrativas 

para serem boas sejam coerentes e ajustadas ao meio social. Contudo, outros 

pesquisadores assumem a idéia de que histórias não tão bem ajustadas, mas que 

mantenham possibilidades de transformação, são boas histórias. Embora, como 

afirmado anteriormente, toda narrativa possa ser contada de outra forma, encontramos 

narrativas que se mostram mais ou menos flexíveis, ou seja, narrativas nas quais o 

narrador assimila de maneira mais natural esses diferentes e dispersos eventos contidos 

nas experiências, conseguindo narrar-se de várias formas à medida que movimenta-se 

nos diversos contextos  sociais dos quais faz parte. Por outro lado, encontramos a 

rigidez narrativa, na qual por variados motivos, essa flexibilidade em narrar a história de 

várias maneiras não se encontra presente. 

 

 

3.2.1 – A doença como estranheza  

  

Desta forma, no processo de contínua construção narrativa nos deparamos com 

experiências que nos confrontam com o excepcional, o incomum, o não dito, que deve 

ser integrado à nossa narrativa principal. Acerca desse algo excepcional e incomum, 

afirma White & Epston: 

 

“Algumas experiências são rudimentares, no sentido que simplesmente não 

entendemos o que estamos experimentando, ou porque essas experiências 

não são narráveis, ou porque carecemos de recursos representativos e 

narrativos, ou porque nos falta vocabulário” (apud GRANDESSO, 

2006:208).15 

                                                 
15

 O não narrável não implica aqui uma face da experiência que não possa fazer parte da narrativa, mas 
sim algo com o qual temos dificuldade de lidar, de inserir dentro da narrativa que nos habituamos a contar 
sobre nós mesmos. Contudo, relembro o questionamento de Stone (2004) se um discurso organizado e 
racional como a narrativa poderia expressar a natureza de uma experiência tão irracional quanto a doença 
mental. Também vale lembrar que a experiência da psicose parece provocar uma perda da capacidade 
dialógica do doente, diminuindo suas possibilidades de narrar suas experiências. Nesses dois autores 
podemos vislumbrar aspectos da experiência que se tornam não narráveis ou pela possibilidade do 
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Também sobre o assunto, afirma Grandesso (2006), que certos aspectos tornam-

se não narráveis por não se encaixarem nos relatos usuais que fazemos a respeito de nós 

mesmos, ou seja, por não se encaixarem em nossa narrativa biográfica canônica16. A 

experiência de algo que não pode ser narrado, pelo menos no primeiro momento, nos 

confronta com o que Bruner (1997) irá chamar de desvio do canônico. Relembro que 

segundo o autor a função de uma narrativa é encontrar um estado que “[...] atenue ou 

pelo menos torne compreensível um afastamento de um padrão cultural canônico” 

(BRUNER,1997:50). 

O aspecto da experiência que constitui o não narrável, o que não conseguimos 

encaixar em nossa narrativa biográfica, o que se desvia do canônico, a estranheza que 

não conseguimos tornar familiar parece denunciar nosso fracasso narrativo (Grandesso, 

2006). O fracasso narrativo representa aquilo que foi chamado por Frank (1997) de 

“naufrágio narrativo”, ou seja, a consciência de que experiências por demais 

causadoras de sofrimento, entre as quais podemos colocar o adoecimento mental, 

abalam a organização de nossa narrativa, criando a sensação de que a história que 

contamos até então sobre nossa própria vida não nos serve mais. Essas experiências nos 

obrigam a reavaliar o presente que temos, o passado que vivemos e o futuro que 

planejamos. 

Enquanto essa estranheza puder ser relegada a um segundo plano, nossa 

organização narrativa está a salvo; mas quando esse algo não compreendido, ou não 

narrável, não puder ser afastado, manifesta-se o fracasso dos pressupostos em torno dos 

quais organizamos nossa vida. Segundo Ezzy (apud SMITH & SPARKES, 2008), o 

senso de continuidade e organização de nossa narrativa advém da integração dos 

eventos experienciados à trama narrativa, de forma que tudo aquilo que não é narrável, 

que não conseguimos integrar à nossa história constitui potencialmente uma ameaça à 

organização e continuidade desta. 

                                                                                                                                               
discurso não dar conta deles ou pela perda da capacidade de falar sobre eles, configurando em ambos os 
casos uma dificuldade de transpô-los para a narrativa. Essas questões serão retomadas à frente. 

16 A respeito da canonicidade das narrativas biográficas Bruner (2004) afirma que: dada a natureza 
construída da narrativa e sua dependência da linguagem em uso e das convenções culturais, as narrativas 
de vida refletem a prevalência de “vidas possíveis”. Estas correspoderiam a modelos de narrativa de vida 
existentes em cada cultura. Polleta (apud PHOENIX, 2008) também aborda as narrativas canônicas 
quando afirma que existe um limite de histórias possíveis na cultura e que o entendimento cultural limita 
as histórias que podem ser contadas. 
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A doença pode, portanto, constituir essa experiência primordial do estranho, 

daquilo que desorganiza nossa narrativa, que representa uma necessidade premente de 

modificarmos nossa forma usual de ver o mundo e a nós mesmos. Assim o adoecimento 

se torna não narrável, por um lado, por não se adequar ao enredo canônico que nos 

guiou até o momento, e por outro, porque ainda não dispomos de recursos para construir 

novas narrativas alternativas que re-posicionem esse evento perturbador noutra intriga 

biográfica. Em suma, a doença pode surgir como um ponto de mutação na biografia de 

uma pessoa. 

Contudo, esse status de agente desorganizador não deve ser conferido a qualquer 

adoecimento. Em doenças de curta duração ou prognóstico favorável, o poder 

desorganizador da doença tende a ser minimizado, já que os problemas provocados pela 

mesma tendem a ser resolvidos pelo tratamento. No processo que faz com que o 

adoecimento seja experienciado como mais ou menos desorganizador, estão envolvidas 

crenças, saberes, expectativas sobre saúde e doença (mas também sobre outras questões 

correlacionadas) enredados em narrativas culturais, discursos e práticas produzidas em 

contextos mais amplos em que se move o narrador.  

Como afirma Williams (2001), tratando da doença crônica:  

 

“(...) se, de algum modo fundamental, o indivíduo é um agente social e 

histórico com uma identidade biográfica (em seu sentido mais completo) e se 

a principal importância sociológica da doença crônica é a “desorganização 

biográfica” [biographical disruption] à qual dá início, então o relato do 

indivíduo sobre a origem dessa doença em termos de supostas causas pode 

talvez ser lido, com mais proveito, como uma tentativa de estabelecer pontos 

de referência entre corpo, self e sociedade e de reconstruir um senso de 

ordem a partir da fragmentação produzida pela doença crônica” (p. 187)17 . 

 

Assim, uma doença incapacitante pode ser reconstruída ora a partir de uma visão 

transcendente e religiosa sobre o sofrimento e a morte, ora como uma visão psicossocial 

                                                 
17 No original: “If, in some fundamental way, an individual is a social and historical agent with a 
biografical identity (in the fullest sense) and IF the prime sociological importance of chronic illness is the 
“biographical disruption” to which it gives rise, then na individualá account of the origino f that illness in 
tterms of putative causes can pehaps most profitably be read as an attempt to stablish points of reference 
between body, self, and society na to reconstruct a sense of order from the fragmentation produced by 
chronic illness”. 
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que vincula o adoecer a papéis e processos sociais (por exemplo, quando uma mulher 

atribui a sua doença ao fardo de ser mãe e esposa), ou ainda como critica política 

(quando, por exemplo, um paciente atribui sua doença às condições de trabalho 

insalubres que não pôde contornar ou negociar no espaço laboral) (WILLIAMS, 2001). 

Toda interpretação sobre a produção de sentido no contexto do adoecimento deve levar 

em conta as complexidades envolvidas na biografia, que ultrapassam o nível “pessoal” 

de análise, para considerar outros níveis, tais como o interpessoal, o posicional e o 

social/ ideológico (MURRAY, 2000).   

É em meio a essa desorganização biográfica provocada pelo adoecimento crônico 

ou severo, incluindo aqui o adoecimento mental, que o indivíduo retorna à suas próprias 

experiências biográficas, reavaliando experiências passadas, como forma de manter algo 

de positivo na própria narrativa. Perguntas como “Por que eu?” e “Por que agora?” 

fazem com que a enfermidade seja introduzida dentro de um contexto biográfico, algo 

que Early (apud HYDEN, 1997) chamou de “customização da doença”. A construção 

narrativa do adoecimento permite que esse seja não só apresentado, mas também 

negociado e “praticado” nas interações sociais. 

 

No âmbito dos transtornos mentais, lidamos constantemente com a dimensão 

desorganizadora do adoecer. Como profissionais dos CAPS, acompanhamos as 

narrações autobiográficas dos usuários encaminhados para o centro, que devem não 

somente dar conta dos estranhos sintomas emergentes, como também enfrentar um 

conjunto novo de nomeações, práticas, interações e narrativas que se dão no espaço de 

tratamento. 

Devemos perceber a importância disto, pois ao ser admitido ao CAPS, enquanto 

instituição de tratamento, o usuário não encontra um espaço neutro, mas sim um espaço 

constituído de narrativas, normas, hábitos, formas de interação com características 

próprias, destacando-se as práticas modeladas pelo discurso científico. No caso da 

equipe profissional, que atende o usuário, sua narrativa traz um conjunto de repertórios 

interpretativos e formas de dizer que orientam o entendimento e a ação desta equipe 

junto a esse mesmo usuário. Nesse conjunto estão categorias, metáforas, linhas de 

narrativas, imagens, argumentos que forjam o olhar do cuidador sobre os processos de 

saúde/doença, bem como sobre suas formas de pensar e agir. 

O próprio encaminhamento ao CAPS, feito pelos órgãos de saúde, já apresenta um 

potencial restritivo em termos das possibilidades de auto-narração do usuário. Uma vez 
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encaminhado, o usuário passa a ser posicionado como alguém que sofre certa patologia, 

o que o levará a posicionar-se e construir-se de forma diversa, num processo de 

interanimação dialógica. Ser visto por si ou pelos outros como um “doente mental” o 

torna parte de uma categoria social marcada pelo preconceito que caracteriza 

culturalmente a figura do louco (AMARANTE, 2001), bem como por processos de 

estigmatização social (GOFFMAN, 1988). Por outro lado, as interações no CAPS 

também envolvem possibilidades de abertura para novos posicionamentos e contra-

narrativas que podem ampliar o potencial de criação e transformação pessoal e social.    

A instituição constitui-se de discursos, normas, regras e atividades terapêuticas 

com as quais o usuário terá que negociar para ser ouvido em sua demanda. A própria 

possibilidade de reconstrução de sua narrativa dependerá da forma como negociará com 

seus ouvintes (profissionais, família, outros usuários) e com os processos de saber/poder 

envolvidos na atuação do profissional (ex. regras, horários, formas de terapia). A partir 

das práticas do CAPS, o usuário buscará reconstituir sua narrativa de si, ora apoiando-se 

nos novos saberes em que é nomeado e classificado (principalmente aqueles formulados 

pelas ciências da saúde), ora negando-os, para construir sua narração de si por meio de 

outros saberes e interações, tais como aqueles praticados na comunidade, na igreja, 

entre o grupo de amigos e até mesmo, entre outros usuários no próprio CAPS. Lidar 

com o sofrimento provocado pela doença implica, portanto, processos de organização e 

ordenamento da experiência por meio da narrativa, que só são possíveis por meio das 

interações, negociações e posicionamentos que se dão nos múltiplos contextos sociais 

nos quais o paciente está inserido.  
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Capítulo IV 

 

Percursos Metodológicos 

 

“O impulso de alguém ao contar sua vida 
 raramente é uma necessidade simplesmente 

 orientada para registrar os fatos da vida” 

Jens Brockmeier 
 

 

 

4.1 – Das primeiras inquietações à pergunta da pesquisa. 

 

Ao longo dos vários anos nos quais pude atuar na área de saúde mental 

trabalhando no CAPS Geral de Maranguape -  primeiro na função de psicólogo clínico 

e, posteriormente, na de coordenador do serviço - pude vivenciar uma série de situações 

que culminaram no despertar de vários questionamentos sobre a instituição. A 

experiência profissional, tanto como responsável pelo atendimento clínico de usuários 

quanto como administrador, possibilitou-me perceber com mais detalhes não só as 

dificuldades práticas que envolvem o serviço no seu funcionamento diário como 

também dificuldades administrativas, como atraso de verbas, falta de profissionais, etc. 

Os problemas enfrentados, tanto de uma ordem quanto de outra, demonstram a 

dificuldade de cumprir a proposta para a qual o CAPS foi criado, qual seja, a de 

fornecer uma forma mais humanizada de assistência à saúde mental, que estivesse 

atenta às implicações psicossociais do adoecimento mental, e que funcionasse como 

substituto de um modelo hospitalocêntrico, em vigor até que os questionamentos 

adotados pela Reforma Psiquiátrica e pela Luta Anti-manicomial produzissem seus 

primeiros frutos.  

Ano após ano aumentam as verbas destinadas pelo governo federal para a abertura 

desse tipo de serviço, com o conseqüente aumento das unidades da instituição em todo o 

país e da diminuição do número de leitos em hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2011).  

Contudo, mesmo tendo o CAPS se consolidado como novo modelo assistencial à saúde 

mental, antigas práticas e noções acerca dos transtornos mentais continuam presentes. 
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Concorre para isso uma série de questões que vão desde a dificuldade de 

articulação com os demais serviços que compõem a rede de saúde pública, até o fato de 

o serviço ainda primar por uma visão mais biomédica do que psicossocial em suas 

práticas, o que converge para uma terapêutica principalmente medicamentosa e para a 

valoração do médico frente aos demais profissionais que compõem a equipe. 

Foi refletindo sobre isso que passei a me perguntar sobre o trabalho que estamos 

realizando, qual sua importância e como lidar com as limitações para melhor atender o 

usuário. Refletir sobre nossas práticas é sempre a melhor maneira de questionarmos se 

os caminhos que estamos seguindo realmente são transformadores frente a posturas 

antigas ou se estamos, mesmo sem perceber, reproduzindo aquilo que teoricamente 

criticamos. Contudo, abordar o problema por esta ótica seria desviar de minha pergunta 

principal e extrapolar os objetivos do trabalho, a saber, compreender o modo como o 

usuário constrói, a partir de repertórios presentes na cultura, sua própria forma de dar 

sentido à sua condição de saúde, bem como às causas e conseqüências do estar doente e 

às possibilidades daí advindas. Por isso, não tenciono me estender na discussão de tais 

questões. Elas merecem ser rapidamente mencionadas por afetarem direta ou 

indiretamente os usuários que buscam tratamento no CAPS, já que a possibilidade de 

oferecer um tratamento adequado está ligada também a questões éticas, culturais e 

políticas. 

Como abordaremos em detalhes na análise dos dados, trabalhar com uma visão 

social, a meu ver, implica em entender que nos problemas enfrentados não existem 

heróis ou vilões e que todos fazem parte da construção não só dos problemas, mas 

também das soluções necessárias. 

Assim, paralelo a estes problemas de ordem administrativa, no outro lado da 

moeda, existiam os usuários e seus problemas de saúde, que se tornaram o foco real do 

trabalho. Aqueles que chegam ao CAPS apresentam histórias de sofrimento, solidão, 

abandono, violência física e psicológica, etc. Em cada uma dessas histórias pude 

observar reações de medo, desesperança, desamparo, fragilidade, etc. Nelas 

conjugavam-se antigas concepções sobre loucura, sobre o que é “ser doido”, sobre as 

possibilidades de cura, bem como noções preconceituosas e estigmatizantes, que 

chegavam mesmo a referir o transtorno mental como fruto de uma culpa pessoal ou de 

influências espirituais. 

Foi no acompanhamento dessas histórias que pude perceber o efeito desordenador 

que o adoecimento mental tem sobre o usuário. A desinformação sobre o que é saúde 
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mental e o preconceito cultural que ainda refere o transtorno mental como associado à 

periculosidade e desrazão (AMARANTE; TORRE, 2001) contribuem para estender 

esses efeitos além da pessoa do usuário, atingindo também seu lado familiar e 

profissional. 

Desta forma, quanto mais caminhava em minha trajetória profissional dentro da 

instituição mais me confrontava com as inúmeras histórias contadas pelos usuários e 

que pareciam carregar em si um desejo comum. Esse desejo era, segundo palavras de 

um usuário, “ficar bom”, entendido como recobrar a saúde.  

Ao longo de tantas sessões clínicas observei movimentos diversos realizados 

pelos usuários. Alguns, após momentos que misturavam confusão, raiva e desespero, 

iniciavam um lento caminhar no qual se questionavam sobre o que lhes acontecia e 

refletiam sobre sua nova condição. Outros pareciam presos a um lamento constante, e 

não raras vezes infrutífero, sobre seu adoecimento. Alguns negavam a doença, temendo 

serem estigmatizados por familiares e amigos; outros se agarravam a tudo que pudesse 

oferecer uma saída para seus problemas, incluindo aí, não só o tratamento no CAPS, 

mas também a ação de rezadores, pais de santo, pastores, etc. 

Foi no contato com essa diversidade de formas de lidar com o adoecimento 

mental que emergiram meus primeiros questionamentos. Pude perceber, no contato com 

essas histórias de vida, que no tratamento estavam presentes muito mais do que um 

grupo de sintomas que, classificados, podiam ser ligados a uma patologia particular. 

Encontrava-se também toda sorte de valores, idéias e crenças que participavam 

ativamente das formas com as quais o usuário lidava com sua doença. Para o sucesso de 

um tratamento, parecia concorrer o fato de o usuário construir uma razão, seja qual 

fosse, para o seu adoecimento. A falta desse sentido para a experiência do mal-estar ou 

a dificuldade em construí-lo parecia-me ser a causa principal do sofrimento do usuário, 

mais do que o eclodir dos sintomas. 

Assim, optei por tomar como objeto de estudo as histórias de vida dos usuários do 

CAPS, buscando entender como eles lidavam com a experiência do adoecimento mental 

e como, através de suas narrativas autobiográficas, construíam sentidos para essa 

experiência, bem como o que estava em jogo nesse processo. 

Definida a questão principal do trabalho restava definir o campo para realização 

da pesquisa e os demais procedimentos metodológicos, que passo a explicitar a seguir. 
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4.2 – Da pergunta à definição dos caminhos 
 

O objetivo do trabalho ora apresentado é pesquisar processo de produção de 

sentido em experiências de adoecimento através das narrativas de usuários de CAPS. 

Levando isto em consideração delineamos a pesquisa como estudo biográfico, 

vinculado a uma perspectiva narrativista centrada na experiência e orientada social e 

culturalmente. Ao empreendermos a tarefa de estudar as formas de produção de sentido 

por meios das narrativas autobiográficas dos usuários de CAPS, assumimos que 

estamos transitando entre uma abordagem interacionista-interpretativa18 (que entende o 

ator simultaneamente como construído e construtor) e uma abordagem que leva em 

conta a produtividade da “linguagem em uso”, assinalada pelo giro discursivo nas 

ciências humanas. Entendo que a linguagem não é apenas meio de expressão de nossas 

experiências, mas meio de construção destas. Esta perspectiva procura, portanto, levar a 

análise além da dimensão referencial da fala dos usuários do CAPS (o que eles contam 

em suas histórias) para abordar como constroem suas falas, como erigem suas histórias 

de adoecimento a partir de discursos sociais que são negociados em certas 

circunstâncias (dimensão interpessoal), como as da entrevista. 

A abordagem interacionista-interpretativa é fruto do diálogo entre outras três 

abordagens interacionistas: interacionismo simbólico, fenomenologia social e 

interpretativismo.  Os termos interacionismo e interpretativismo referem-se, primeiro, 

ao fato de que as ações humanas são produzidas por meio das interações sociais 

mantidas entre aqueles que compartilham a experiência, e segundo, que a estas 

experiências podem ser atribuídos significados que podem ser, por sua vez, 

interpretados visando compreender o fenômeno. Desta forma, o interacionismo 

interpretativo pode ser entendido como uma possibilidade metodológica para entender 

como alguém articula, interpreta e dá sentido às experiências humanas, lembrando que 

estas só tornam-se significáveis levando em consideração o contexto sócio-histórico no 

qual são produzidas (ANDRADE; TANAKA, 2001).  

                                                 
18 Segundo Denzin (apud Flick, 2007, p. 35), o interacionismo interpretativo é abordagem particularmente 
recomendada “quando o pesquisador quiser examinar a relação existente entre os problemas pessoais (por 
exemplo, o espancamento de esposas ou o alcoolismo) e as políticas e as instituições públicas criadas para 
lidar com esses problemas pessoais” e em estudos de orientação biográfica.  
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Assim, o foco de uma pesquisa que se desenvolve em torno de uma abordagem 

interacionista interpretativa é: 

 

“[...] centrar-se nas experiências de vida que radicalmente afetam e moldam 

o significado que as pessoas dão a elas próprias e aos seus projetos de vida. 

Seu foco centra-se nas epifanias, que nada mais são que experiências que 

deixam marcas nas vidas das pessoas. 

Pelo registro detalhado dessas experiências é possível desvendar esses 

momentos decisivos que levam a que a pessoa nunca mais volte a ser ela 

mesma. Busca-se estudar como a experiência está articulada e como o 

indivíduo interpreta essa experiência subjetiva humana, que significado 

atribui a ela”. (ANDRADE; TANAKA, 2001:62) 

 

Desse modo, as formas de pensar, de conceber a doença e mesmo “quem se é” 

devem ser entendidas tanto à luz dos significados culturalmente disponíveis e da 

relativa autonomia individual para o auto-desenvolvimento, quanto à luz da 

produtividade da linguagem, isto é, das práticas discursivas que constituem a realidade 

da doença e da “pessoalidade”.  

Como assinala Straub (2009), nas auto-narrações estão envolvidas funções sociais 

e efeitos discursivos que ultrapassam a referencialidade do que “aconteceu” na vida dos 

narradores: 

 

“Autotematizações autobiográficas são (também) ações performativas, isto 

é, atos de fala complexos, cujo chamado significado ilocucionário (AUSTIN, 

1962) é muitas vezes mais importante que seu significado locucionário ou 

que seu conteúdo proposicional. O que é contado não é o único aspecto 

importante, às vezes (!) pode nem ser particularmente importante. Com 

efeito, frequentemente é mais importante o fato do narrar e o como é 

narrado e qual sentido ilocucionário os discursos narrativos (com diferentes 

níveis de complexidade) produzem (ou deveriam produzir), não importando 

se é pronunciado a um público fisicamente presente ou imaginário”. 

(2009:81-82) 

 

De fato, as narrativas autobiográficas são momentos em que o falante constrói 

versões de mundo, posiciona e é posicionado num conjunto de discursos. Ao falar de 
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uma posição, por exemplo, da posição de usuário do CAPS, o narrador traz uma história 

subjetiva que é a de “alguém que esteve em posições múltiplas e participou em 

diferentes formas de discurso” (DAVIES; HARRÉ, 2007:246): 

 

“Al contar un fragmento de su autobiografía, un hablante asigna partes y 

personajes en los episodios descritos, tanto a sí mismo como a otras 

personas, incluyendo a quienes están tomando parte en la conversación. En 

este sentido, la estructura de una anécdota que sirve como fragmento de una 

autobiografía no es diferente de un cuento de hadas o de cualquier otra obra 

de ficción. Al dar a la gente partes en una historia, implícita o 

explícitamente, un hablante hace disponible una posición de sujeto que el 

otro hablante en el curso normal de acontecimientos tomará. (DAVIES; 

HARRÉ 2007:246) 

 

 As narrações autobiográficas são produções situadas, ou seja, contextualizadas 

sócio-historicamente, e as entrevistas que as geram também são concebidas como 

práticas discursivas, isto é, modos de “as pessoas ativamente produzirem realidades 

psicológicas e sociais” (PINHEIRO, 1998:186). Desse modo, nosso estudo procura, por 

um lado, reconstruir “o que dizem os usuários do CAPS”, isto é, as teorizações acerca 

de suas doenças e de suas vidas, mediante o modo como dão sentido aos episódios de 

emergência dos sintomas, tratamento, impacto, expectativas etc., em suas 

autobiografias, e, por outro lado, observar “como o dizem”, isto é, o trabalho discursivo 

que envolve a interação do narrador com seu ouvinte e o modo como a narração produz 

certos efeitos (por exemplo, produzindo um pedido de ajuda, uma refutação, legitimação 

etc.).   

O uso de uma abordagem biográfica está, portanto, em consonância com o 

objetivo do trabalho, já que é uma das possibilidades de estudar e analisar processos 

sociais associados a experiências pessoais de um determinado evento. Segundo Flick 

(2009) uma das possibilidades de trabalho com uma abordagem biográfica é partir de 

um evento específico e focar a atenção nas conseqüências desse evento na vida das 

pessoas. No caso aqui, nossa atenção estará voltada para o efeito do adoecimento na 

vida dos usuários do CAPS. 
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4.3 O Contexto e os Participantes. 

 

Elegemos como campo de investigação e, portanto, de produção de dados, o 

CAPS Geral II, de Maranguape, cidade da área metropolitana de Fortaleza, distante 

cerca de 20km da capital, com pouco mais de 100.000 habitantes (BRASIL, 2011b). A 

opção por este CAPS em particular se deu pelo fato de que nele desenvolvo atividades 

profissionais há cerca de seis anos, já tendo ocupado a função de psicólogo clínico, 

prestando atendimento psicoterapêutico aos usuários, e de coordenador da instituição. O 

motivo para a escolha do CAPS como campo da pesquisa justifica-se por ser esta uma 

das instituições extra-hospitalares, destinadas ao tratamento de pessoas com problemas 

mentais, que surgiram no bojo da luta Anti-Manicomial e da Reforma Psiquiátrica. 

Também por que dadas às críticas que pairam sobre sua estrutura e funcionamento, o 

CAPS suscita a necessidade de renovados debates acerca de suas práticas. 

Para seguimento da pesquisa foi realizada uma busca inicial entre os prontuários 

por usuários que estavam em atendimento no CAPS. Os prontuários foram usados por 

facilitarem o contato com usuários interessados em participar da pesquisa. Além disso, 

o prontuário permitia o acesso a informações importantes, como os motivos que 

levaram o usuário à instituição, o histórico do seu adoecimento e o diagnóstico de sua 

patologia.  

Foram convidados dois (2) usuários para participar do estudo. Foi feito um 

primeiro contato com os sujeitos selecionados para explicitação da pesquisa e convite 

dos mesmos à participação. Após esse primeiro contato, com a anuência do sujeito em 

participar da pesquisa, foi marcado um dia para a realização da Entrevista Narrativa, 

uma técnica de produção do discurso narrativo. Visando proteger a privacidade dos 

entrevistados eles serão apresentados com o uso de nomes fictícios. 

 

 

 

4.4 Produzindo histórias: A Entrevista Narrativa 

 

Como forma de ajudar os participantes a contarem suas histórias pessoais de 

adoecimento, optou-se pelo uso da técnica da Entrevista Narrativa (EN) proposta por 

Fritz Schütze (WELLER, 2009; APPEL, 2005; GERHARDT, 1988). A técnica 
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caracteriza-se por seu objetivo de suscitar primariamente uma narração livre, no lugar 

do tradicional modelo pergunta-resposta. Utiliza-se uma pergunta gerativa aberta com 

fins de estimular a narrativa do entrevistado. Essa pergunta pode ser ampla, referindo-se 

à vida da pessoa como um todo, ou pode restringir-se a um tópico particular que se 

deseje estudar (FLICK, 2007).   No nosso caso, a pergunta foi ligada a um tópico em 

particular, no caso, o surgimento dos sintomas do adoecimento mental, já que buscamos 

estudar aqui justamente a forma como as pessoas lidam com o adoecimento mental e 

como conseguem construir um sentido para tal experiência. 

 Após a pergunta gerativa, seguindo o procedimento o entrevistador não interfere 

na narrativa19 até o momento da coda, ou seja, quando a narrativa produzida apresenta 

um fechamento. Após esse momento, passa-se à fase das perguntas imanentes e 

exmanentes. As perguntas imanentes são aquelas feitas a partir de tópicos que emergem 

da própria narrativa e que permitem esclarecer dúvidas e aprofundar aquilo que foi 

narrado, enquanto as perguntas exmanentes são aquelas que nascem do interesse do 

próprio pesquisador. Através delas o entrevistador pode solicitar que o narrador 

desenvolva, respectivamente, alguns tópicos referentes à narração “improvisada” ou 

tópicos do interesse do próprio pesquisador.  

Esta técnica parte da idéia de que a eficiência da entrevista está na não 

interferência do entrevistador (GERHARDT, 1988) e na idéia de que a narração das 

experiências pessoais como história de vida, sem prévia preparação, supõe que a 

narração principal se produza a partir da livre recordação e da agenda do entrevistado e 

não, a partir das perguntas e interesses do pesquisador. (APPEL, 2005:5).  

Por conta dessa postura inicial do entrevistador, os conteúdos e a organização do 

material recordado são entendidos como primariamente derivados do trabalho 

biográfico do informante em resposta a uma pergunta geradora não diretiva.   

                                                 
19 Esclarece-se aqui que por “não interferência” do entrevistador entende-se que esse, num primeiro 
momento da entrevista, ouve a narrativa do entrevistado sem interromper o fluxo da narração 
“improvisada”, de modo que o narrador possa construir a forma da sua história como lhe pareça 
pertinente. O analista está interessado no modo como o narrador lida com as “coerções” implicadas na 

própria situação comunicativa (a não-diretividade exige do entrevistado soluções narrativas para detalhar, 
condensar ou “fechar” a história). Esta concepção de narrativa é compatível com a de prática discursiva. 
Tanto o entrevistador quanto o entrevistado encontram-se posicionados, o que implica em dizer que 
mesmo sem interferir no fluxo narrativo do entrevistado, o entrevistador participa ativamente da 
construção da narrativa e, portanto, do resultado final da entrevista.   
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Ressalte-se que esta técnica não busca reconstruir a história de vida factual do 

entrevistado, mas sim gerar textos narrativos sobre as experiências vividas e identificar 

as estruturas que as moldaram, buscando compreender os fatores que provocaram 

mudanças e motivaram suas ações (WELLER, 2009).  

 

“Na reconstrução de uma vida a partir de uma questão específica da 

pesquisa, constrói-se e interpreta-se uma versão das experiências. Não se 

consegue, dessa forma, verificar até que ponto a vida e as experiências 

realmente ocorreram da forma relatada. Mas é possível apurar quais as 

construções que o sujeito que narra apresenta de ambas, e quais versões 

evoluem na situação da pesquisa.” (FLICK, 2007:52) 

 

Por buscar entender como a construção da biografia do indivíduo se dá em 

contato com as estruturas sociais, ou seja, como estas moldam a biografia do sujeito, 

creio que o emprego das Entrevistas Narrativas, de Schutze, seja adequado à pesquisa 

em questão. Isto porque permite estudar a produção de sentido a partir da triangulação 

de perspectivas: a) sobre o “vivido” (eventos, ações, atores, cenários, metas, etc), ou 

seja, os dados biográficos que ele relembra e comunica para o entrevistador de modo a 

fornecer os “fatos” de sua vida numa linha de tempo; b) sobre o experienciado, isto é, 

como esses eventos e situações foram sentidos, interpretados e avaliados; e c) sobre o 

“contado”, isto é, como a situação da interação (no caso, da Entrevista Narrativa) 

“organiza” esse relato numa forma de auto-apresentação característica. (FISCHER; 

GOBLIRSCH, 2007).  

 

 

4.5 – Outras possibilidades de produção de história. O contexto da interanimação 

dialógica. 

 

Como forma auxiliar de produção de informações no contexto da pesquisa 

também foram utilizadas conversações produzidas de forma menos estruturada que em 

uma entrevista formal. Assim, durante a pesquisa, ao longo de pequenos atendimentos, 

conversas de corredor, contato com familiares e outros usuários foram levantadas 

muitas informações que revelaram um rico arcabouço de produções discursivas. 
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As informações colhidas ao longo do tempo com esses pequenos contatos podem 

ser entendidas como produzidas no contexto da interanimação dialógica, das pequenas 

interações face a face (SPINK; MEDRADO, 2004). Sua inclusão como informações 

auxiliares mostrou-se importante porque puderam revelar, juntamente com a técnica da 

Entrevista Narrativa, a forma como os usuários lidam com o adoecimento, como se 

posicionam e negociam sua condição com os profissionais, familiares, amigos, etc.  

As informações colhidas não foram analisadas em um capítulo a parte, mas 

inseridas nas considerações finais como forma de embasar e debater as análises 

produzidas sobre as entrevistas.  

 

 

4.6 - Formas de Análise 

 

O material produzido por meio das entrevistas narrativas foi analisado a partir de 

dois níveis: o nível pessoal e o nível das práticas discursivas. 

Pela primeira perspectiva buscou-se reconstruir a história que cada narrador 

produziu, destacando a linha do enredo com seus episódios e situações iniciais, 

ocorrências que mudam o curso da história, conseqüências na vida do narrador e 

situação final. Neste nível de análise foi privilegiado o entendimento da forma como 

narrador interpreta o mundo, como percebe e avalia suas ações dentro do contexto social 

no qual está inserido (MURRAY, 2000). Nos estudos sobre saúde/doença realizados por 

meio de uma abordagem narrativista esta perspectiva aparece ligada à visão de que os 

processos de adoecimento provocam uma “desordem” na vida das pessoas, bem como 

em suas narrativas biográficas. Consoante esse ponto de vista, a narrativa é tomada 

como um recurso a partir do qual se possibilita uma ordenação daquilo que foi abalado 

pela doença. Esta forma de análise tende: 

 

“a investigar a experiência do adoecer a partir “de dentro” (das percepções e 

relatos dos informantes sobre o que lhes ocorreu com a irrupção da 

enfermidade), considerando particularmente a esfera ideacional de produção 

de sentido (o que as pessoas relatam) e seus estilos de pensar ou modos de 

organizar cognitivamente a experiência da enfermidade.” (GERMANO; 

CASTRO, 2010:21) 
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Através do nível pessoal de análise, podemos nos acercar das narrativas de 

adoecimento dos usuários do CAPS e entender como eles constroem um sentido em 

torno da doença, quais os efeitos que a produção de uma narrativa tem sobre seu estado 

de saúde e como esta pode possibilitar uma nova visão de si. 

Aliado a esta perspectiva as entrevistas foram também trabalhadas enquanto 

práticas discursivas, ou seja, enquanto construção social e dialógica por meio da qual 

podem ser produzidos sentidos em co-participação. Lembro que as práticas discursivas 

são entendidas aqui como formas ativas de produção de realidades sociais ou 

psicológicas por meio do discurso, por sua vez entendido como o uso institucionalizado 

da linguagem que mantém e promove as relações sociais (DAVIES; HARRÉ, 2007). 

Assim, a entrevista pode ser entendida como um contexto interacional, no qual certo 

relato é produzido a partir de negociações e posicionamentos mútuos entre os 

participantes (PINHEIRO, 2004).  

Lembra-se que a produção de sentido é uma prática social que se dá a partir de um 

contexto mais amplo, a cultura e seus repertórios interpretativos, e de um contexto mais 

próximo, como nas interações face a face, representadas pelas interanimações 

dialógicas. Nesse nível de análise, a atenção estará direcionada para a forma como os 

sistemas de crenças e valores sociais portam certas visões sobre a doença e sobre o 

enfermo (MURRAY, 2000), e de que forma estas concepções possibilitam ou 

constrangem as narrativas que os usuários do CAPS constroem sobre si e sobre seu 

adoecimento. É na relação com essas possibilidades e constrangimentos que os usuários 

construirão um sentido para suas experiências, por meio de negociações dessas visões 

mais amplas, seja conformando-se ou mesmo resistindo a elas. 

O trabalho de análise a partir dessas perspectivas permite uma visão mais ampla 

das formas das quais dispõem os usuários do CAPS para produzir sentido acerca de sua 

experiência de adoecimento mental. Contudo, uma ressalva deve ser feita. A análise do 

material produzido por meios das entrevistas a partir dessas perspectivas – pessoal e 

discursiva – não implica necessariamente uma separação entre ambas, mas 

simplesmente a pontuação de dois momentos da própria análise. Afinal em um nível 

dito pessoal, a forma que o usuário interpreta o mundo está necessariamente ligada às 

negociações e posicionamentos que ele assume ou que lhe são impostos nas interações 

sociais das quais faz parte. Desta forma, a divisão entre uma perspectiva pessoal e 

discursiva de análise é meramente pontual e não assinala uma separação real entre duas 

formas de analisar o texto.  
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Capítulo V 
 
 

Dando Visibilidade às Narrativas: 
As Análises 

 
 

“Precisamos refletir se contar a vida e 
 viver a vida são essencialmente a mesma coisa.” 

Freeman 

 
 
5.1 – Marcelo: “Não existe esse negócio de doido, não!” 

 

Marcelo, 50 anos, narra sua história explicando seu processo de adoecimento, que 

se iniciou por conta de problemas financeiros. A abertura de um negócio próprio, que 

não prosperou, lhe causou prejuízos constantes obrigando-o a tomar empréstimos com o 

objetivo de saldar suas dívidas. Ao contrair novas dívidas para saldar as primeiras, seus 

problemas financeiros terminaram por se avolumar. 

Num primeiro momento, o aumento das dificuldades financeiras reverberou, 

produzindo problemas em outras áreas de sua vida, particularmente, na vida familiar e 

profissional. Na vida familiar, ressalta-se o fato da esposa ter saído de casa e entrado 

com um processo de divórcio, o que teve severo impacto emocional na vida do narrador. 

Do ponto de vista profissional, as preocupações decorrentes das dívidas prejudicavam 

sua eficiência no trabalho, resultando na deterioração das relações de trabalho por conta 

da pressão dos chefes por eficiência. 

O narrador atribui à preocupação com o endividamento o início de um processo 

que ele denomina “depressivo”. Esse processo foi agravado por outras perdas na família 

e trabalho, como relatado acima. O agravamento do seu quadro de saúde fez com que 

pela primeira vez seja sugerido ao narrador, por parte de uma irmã, que ele consulte um 

psiquiatra. 

Após se consultar com o psiquiatra, o narrador afasta-se do trabalho por meio de 

licença médica. Ao final da licença, volta ao trabalho, donde recomeçam as pressões, 

intranqüilidades, preocupações, que lhe levam a um novo afastamento. Apesar disso, as 

preocupações continuam e o narrador atenta contra sua vida uma primeira vez. Esse é o 

momento de sua primeira internação em hospital psiquiátrico. 
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Ao primeiro internamento segue-se a rotina do Hospital Dia (nesse caso o usuário 

passa apenas o dia no hospital voltando para dormir em casa). Ocorre nova tentativa de 

suicídio com o uso excessivo de medicamentos. Uma terceira tentativa, apenas 

planejada – quando o narrador compra uma arma com intenção de tirar a própria vida -  

é a causa de sua última internação.  

Esse último fato é marcante, não só porque foi mais uma vez internado, mas 

também por ter desencadeado os problemas familiares que culminaram com a saída da 

esposa de casa e o pedido de divórcio. Nessa última internação é relatado também que o 

usuário desejava alta e esta não lhe foi concedida, sendo necessária a pressão de 

familiares para que ele fosse liberado.  

Apesar da presença da família nesse processo, esse momento é narrado como 

sendo de perda dos laços sociais e de isolamento. O narrador mora na casa de um ou 

outro membro da família até que decide morar sozinho em uma casa alugada. 

Dá-se, então, uma reviravolta em sua narrativa. Surge a figura de uma agente de 

saúde que lhe conduz ao CAPS, no qual ele retomará seu tratamento.  

No período de tratamento no CAPS, o narrador relata um processo de melhora e 

retomada de suas funções sociais, apesar de, no início, referir algumas recaídas. Passa a 

freqüentar as terapias disponíveis e relata que aos poucos se sente melhor, reassumindo 

suas relações sociais, tais como passear, namorar, ir a um jogo. Aos poucos retoma o 

controle sobre sua vida, passando a enfrentar e lidar com seus problemas. É um 

momento marcado por metáforas de superação e conquista, no qual faz referência ao 

preconceito que sofreu ao longo de sua história de adoecimento, tanto por parte da 

família quanto por parte da comunidade. 

O narrador ressalta que, desse momento em diante, tem uma vida diferente, 

“praticamente normal”, entendida aqui como a capacidade de cuidar de si e dos próprios 

problemas. Em sua narrativa, o CAPS é referenciado como um lugar que propiciou a 

transformação operada no narrador, o que inclui não só a retomada do agenciamento 

sobre si mesmo e das suas interações sociais, mas também a construção de uma nova 

visão sobre si mesmo e seu processo de adoecimento. 

Assim, analisando a narrativa produzida ao longo da entrevista de Marcelo, 

entendemos que seu foco é a tentativa de negociar uma nova identidade e um novo 

posicionamento para si mesmo. Após o período de adoecimento, o narrador, que passou 

por internamentos em hospitais psiquiátricos, atentou contra a própria vida, e por fim, 

ingressou no CAPS, encontra-se em um novo momento, narrando a si mesmo como 
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uma nova pessoa, com uma vida “praticamente normal”. Sua narrativa marca, portanto, 

um antes e um depois em sua condição existencial e de saúde, bem como assinala uma 

luta para legitimar essa nova identidade e ser posicionado pelos demais segundo ela.  

  Partindo da análise da narrativa principal, ou seja, aquela obtida até a fase das 

perguntas imanentes, vemos como o narrador a constrói temporalmente em dois 

momentos distintos, no qual o CAPS aparece como referência principal, ora por 

representar uma mudança no curso da vida, ora por estar ligado a essa identidade que 

ele busca legitimar. 

Vejamos como Marcelo inicia sua história, após a pergunta geradora (“Eu gostaria 

que você me contasse sua história a partir do seu adoecimento. Eu não irei lhe 

interromper e você pode falar à vontade, contando tudo o que desejar, sem um tempo 

determinado”): 

 

“Bom, antes de vir aqui no CAPS... eu já tinha tido tratamento no Hospital 

São Gerardo e tinha tido algumas internações e problemas, assim, de 

decepção. Aí eu tinha abandonado o tratamento no São Gerardo, eu me 

zanguei com um pessoal lá... eu estava internado e eles não queriam me dar 

minha alta, precisou minha irmã ir... minha irmã, meu irmão, e um sobrinho 

meu pra poder eles darem minha alta... eu tava numa fase muito difícil. Foi 

a época que minha mulher me abandonou, separou-se e saiu de casa. Aí eu 

já tava numa fase difícil, aí eu fiquei mais perturbado ainda. Aí me 

“aperriei” pra sair de lá..aí precisou meu irmão ir lá, minha irmã, meu 

sobrinho para liberarem lá. Aí eu saí de lá e abandonei o tratamento que eu 

fazia antes, com psiquiatra, com psicólogo e terapeuta ocupacional. Aí 

fiquei... como minha mulher tinha saído de casa, me abandonado, passei uns 

dias na casa da minha irmã, na serra, passei outros dias na casa do meu 

sobrinho em Fortaleza... aí aluguei uma casinha perto da minha mãe e fui 

morar lá. Fiquei isolado lá, sem querer me alimentar, sem querer fazer 

nada, sem querer tomar remédio, sem querer fazer nada. Aí foi que uma 

agente de saúde lá do Parque Santa Fé... aí passou um bom tempo assim, 

acho que bem..acho que mais de seis meses, seis meses a um ano. Aí foi que 

uma agente de saúde passou lá e falou que aqui em Maranguape tava tendo 

atendimento pra..psicológico, pra.. tava funcionando um CAPS aqui em 

Maranguape. Na época não sei nem como foi que ela chamou não..mas ela 

disse que tava tendo atendimento... aí falou com minha mãe... aí elas me 

convenceram a vir aqui no Abrigo, por que era aqui no Abrigo... fazer uma 
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consulta aqui... aí eu vim com elas, com minha mãe e com essa agente de 

saúde. Fiz a consulta...os procedimentos “tudin”...aí eu fiquei sendo 

atendido aqui pelo psiquiatra, pelo psicólogo e pelo terapeuta ocupacional. 

Foi aí que eu comecei a fazer tratamento aqui no CAPS. 

 

 

Logo no início ele diz: “Bom, antes de vir aqui ao CAPS”. Nessa frase ele 

demarca um período de tempo em que situa seu ingresso no CAPS, após o 

recrudescimento de seus sintomas e de suas dificuldades de aderir aos tratamentos 

anteriores. O trecho inicial narra um conjunto de episódios cuja articulação permite 

entender como e porque o entrevistado chegou ao CAPS: transtorno mental prévio → 

hospitalizações anteriores → hospitalização recente→ abandono da mulher e separação 

→ “fase difícil”→ “aperreio” para deixar o hospital →abandono do tratamento→estadia 

com irmã→ estadia com sobrinho→ aluguel de casa para morar sozinho→ isolamento e 

piora do estado emocional → orientação de agente de saúde→ início do tratamento no 

CAPS. Iniciando a narrativa in media res, o entrevistado sublinha o sentido de 

sofrimento crescente e declínio de sua saúde mental em consequência  do episódio de 

abandono da esposa no período de sua última internação. A seleção desse episódio e sua 

disposição na narrativa o tornam um evento-chave com efeitos marcantes sobre o 

desenrolar da história, centralizado no agravamento de seu estado mental (“ Aí eu já 

tava numa fase difícil, aí eu fiquei mais perturbado ainda”). Surgem aqui os temas da 

perda de agenciamento sobre sua vida e da ruína de suas relações pessoais (não querem 

lhe dar alta, é abandonado, não quer fazer nada, abandona o tratamento). Nos termos da 

tipologia narrativa de Gergen e Gergen (1986), esse trecho da narrativa apresenta 

caráter regressivo, isto é, o narrador afasta-se progressivamente de metas ou desfechos 

desejados (no caso, do equilíbrio mental, do casamento feliz, da boa convivência 

social). Esse modo regressivo de iniciar o relato serve para a construção da relevância 

da história, à medida que frisa a gradativa perda de controle sobre sua vida e o ponto 

culminante que o leva a buscar ajuda no CAPS (“Fiquei isolado lá, sem querer me 

alimentar, sem querer fazer nada, sem querer tomar remédio, sem querer fazer nada).  

As experiências narradas até aqui estão em consonância com a tese de que os 

processos de adoecimento são provocadores de uma “desordem biográfica”, como 

proposta por Frank (1997), Bury (1982), Charmaz (1984), Williams (1983), Crossley 
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(2000), entre outros. Nesses estudos, o adoecimento crônico e suas conseqüências são 

capazes de desorganizar a vida das pessoas, desarticulando suas narrativas de vida.  

Ao final da narrativa inicial, o entrevistado fecha seu relato sobre o período 

anterior à sua entrada na instituição: “Foi aí que eu comecei a fazer tratamento aqui no 

CAPS.” Esse é o momento da construção de uma nova temporalidade que é marcada 

por três momentos: um inicial, quando ele ingressa no serviço; um medial, quando já 

está adequado as normas e rotinas, poderíamos dizer, “institucionalizado”; e um final, 

marcado pelo momento atual no qual se encontra.  

O primeiro momento é marcado pelas temáticas da oscilação entre melhoras e 

recaídas e da sua persistência em continuar seu tratamento no CAPS, apesar da 

permanência dos sintomas depressivos:   

 

Aí durante esse período, eu...é..assim, eu tive algumas melhoras, recaídas, 

melhoras, recaídas. Eu continuei ainda...é...muito tempo ainda em situação 

difícil...muito depressivo ainda. Eu não tirava a barba, não cortava cabelo, 

não me cuidava. Em casa eu passava o dia deitado, né... pra mim me 

alimentar precisava a minha mãe ir atrás de mim, pra mim comer alguma 

coisa, que eu não ligava pra comer, não ligava pra nada. Tinha muita crise 

de choro, ainda... chorava que só... as vezes sem ver nem pra que começava 

a chorar... tinha muitos pensamentos negativos, eu ainda pensava muita 

coisa ruim. Mas mesmo assim, eu vinha pro CAPS, assim, à força...vinha 

fazer minhas consultas, vinha pra terapia...vinha pro psiquiatra também as 

consultas. Nesse período a medicação foi mudada várias vezes, eu tomei 

vários tipos... no meu prontuário consta que eu tomei quase todos os tipos 

de anti depressivos que tem no mercado... até chegar a um que deu certo, 

né... que eu me dei bem com ele, a medicação que eu me dei bem com ela. 

 

Esse período, avaliado como um momento difícil, é construído na narração com 

auxílio de “formulações de script” (Edwards, 1995), que configuram o aspecto rotineiro 

de seu sofrimento, bem como de seus esforços e disposição de espírito para continuar o 

tratamento.  

Note que aqui, o narrador usa pela primeira vez o termo “depressivo”. O termo 

psiquiátrico é invocado para nomear um conjunto de ações com efeitos negativos 

(chorar sem parar, pensamentos ruins, passar o dia deitado) e “impossibilitadas” de 

realização (não cortar cabelo, não tirar barba, não comer, não se cuidar), todas afastando 
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o entrevistado do curso da “normalidade”. Ao negociar um termo do repertório 

psicopatológico, o entrevistado reivindica sua posição de portador de transtorno mental, 

bem como legitima seu sofrimento frente ao profissional do CAPS. Mais à frente, 

veremos como o uso de um termo técnico também terá importância para assinalar uma 

nova identidade que o narrador advoga para si. 

Seguindo esse período inicial de ingresso no serviço, segue-se um período 

intermediário - o tempo da “institucionalização” - quando o narrador encontra-se 

adaptado às rotinas e atividades do CAPS e parece iniciar uma mudança pessoal. Aqui o 

narrador avalia positivamente o papel da terapia ocupacional e do atendimento 

psicológico nesse período de adaptação ao serviço, sempre contrapondo seu estado 

persistente de sofrimento com os benefícios que passou a experienciar com o auxílio 

profissional:  

 

(...) assim,... a terapia ocupacional também me ajudava muito...eu gostava, 

porque era uma coisa que eu me ocupava e que eu tinha aquela coisa pra 

fazer e eu sempre gostei dos dias que tinha terapia ocupacional porque 

tinha alguma coisa pra eu fazer naquele dia, por que nos outros dias eu não 

tinha nada pra fazer e eu ficava em casa e era muito ruim, né... ficava só em 

casa, só em casa, só em casa...sem fazer nada...só deitado e não tinha 

coragem pra tomar banho, pra fazer nada, pra comer, pra fazer nada, não 

tinha disposição pra nada. E, assim, eu vou ao atendimento psicológico 

também... eu gostei muito por que eu não tinha com quem conversar, com 

quem me abrir, contar minhas coisas, o que eu tava sentindo, o que se 

passava em mim... e o atendimento psicológico me ajudou muito por que eu 

passei a ter alguém pra conversar, me abrir e também receber orientação e 

conselhos, e... também me ajudou muito durante esse período. 

  

O narrador opõe o tempo-espaço representado pelo CAPS ao tempo-espaço fora 

do CAPS. No serviço, posiciona-se como agente, figura ativa (“eu me ocupava”, “tinha 

alguma coisa pra eu fazer”), enquanto em casa ele se posiciona como sujeito passivo, 

com alternativas de ação limitadas (“nos outros dias eu não tinha nada pra fazer e eu 

ficava em casa e era muito ruim, né... ficava só em casa, só em casa, só em casa...sem 

fazer nada”). Esse duplo posicionamento serve bem para demarcar a diferença de ambos 

cenários, no qual o CAPS surge como fator positivo e transformador. 
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Também merece destaque sua referência à abertura para a narração proporcionada 

pelo CAPS : “... e o atendimento psicológico me ajudou muito por que eu passei a ter 

alguém pra conversar, me abrir e também receber orientação e conselhos, e... também 

me ajudou muito durante esse período”. Note que aqui ele posiciona-se como alguém 

que recupera sua voz, ele fala de si, tem espaço para isso. O entrevistado vincula sua 

melhora às oportunidades para “contar suas coisas”, o que corrobora o argumento de 

que a narração permite organizar a experiência abalada nos casos de adoecimento.  A 

possibilidade de voltar a interagir, falar sobre a própria condição, abre as portas para 

uma reorganização dessa narrativa, construindo um sentido para a experiência vivida 

(FRANK, 1997; BROCKMEIER; HARRÉ, 2003; WHITE, 2007). Narrar a própria 

história é maneira de sair da passividade frente à doença, engajando-se em outras 

possibilidades narrativas que aquelas encontradas até então, o que possibilita a 

construção de um processo de enfrentamento. Narrar a própria história de uma maneira 

diferente possibilita que a vida seja vivida de uma maneira diferente (FRANK, 1997). 

 

Vale ressaltar que a entrada no CAPS possibilita a construção de novas interações 

não só com os profissionais, mas também com os outros usuários. Se levarmos em conta 

que o adoecimento prejudica seriamente as possibilidades de dialogia por parte do 

usuário, temos como importante fator terapêutico o ato de falar da própria história, de 

ter com quem falar sobre si, de ter com quem interagir.  

O tempo final dessa trilogia é marcado pela perspectiva da melhora. O narrador 

avalia estar bem. É interessante a colocação de que os profissionais que trabalham no 

CAPS também o posicionam como alguém que está bem:  

 

Eu sei que... o tratamento foi longo, por que não é do dia para o outro que  

a gente consegue se libertar de um problema como esse de depressão. Aos 

poucos, eu fui melhorando eu hoje eu me considero muito bem. E os 

profissionais que trabalharam comigo... eles atestam também que eu sou 

outra pessoa hoje, que hoje eu to bem, que eu continuo ainda tomando 

medicação, mas... é, mas... continuo ainda vindo pro atendimento 

psicológico, mas em relação a tudo que eu passei, hoje eu to muito bem. 

 

O narrador reafirma a hierarquia do profissional como legítimo conhecedor dos 

transtornos mentais, posicionando-o como o juiz capacitado para atestar sua melhora. 
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Considerando a desigualdade de posições entre os interlocutores (profissional-usuário), 

o recurso ajuda a legitimar sua afirmação sobre seu novo estatuto, o de alguém que está 

significativamente mudado em relação ao período de ingresso na instituição. Este 

posicionamento do profissional como alguém autorizado a atestar essa mudança reflete 

a presença de uma noção moderna e imersa na cultura popular, de que a ciência detém o 

poder sobre a verdade dos fatos.  

Na seqüência do relato o narrador prossegue afirmando sua metamorfose: 

 

E hoje, tudo isso que passou, eu... se deveu assim a...tudo isso que passou, 

eu... foi muito difícil pra mim, e eu consegui assim, eu acho assim, que hoje 

é que eu consegui superar tudo isso, e... graças ao tratamento que eu tive, o 

acompanhamento e, de maneira geral, eu agradeço muito ao CAPS... e 

foram muitos anos, vários anos que eu passei aqui fazendo tratamento e foi 

essencial pra eu me recuperar..tudo isso que eu passei. Hoje, assim... eu to 

bem.. to muito satisfeito com o tratamento que eu tive aqui, tanto o 

psicológico, o terapêutico e o psiquiátrico.  

        (...) 

   

Aí, hoje, eu me encontro assim uma fase boa, to muito bem, to... as coisas 

que eu não tinha vontade de fazer... muitas, né... sair de casa, me divertir, ir 

ao cinema, de ir a um futebol, a um estádio, de passear, que eu não saia de 

casa... hoje eu vou passear pra todo canto... ,e divirto, vou pra todo canto... 

hoje eu tenho uma namorada.. que eu não tinha.. durante o período que eu 

passei, eu não tinha, assim, vontade de arranjar ninguém, não tinha 

interesse sexual por ninguém, e... hoje eu levo uma vida normal... to muito 

bem e eu já... eu acho que eu consegui sair da.. sair vitorioso, não só eu 

<inaudível>, mas também aqueles que me ajudaram a sair vitorioso.  

 

Esses três tempos marcam o surgimento de uma trajetória ascendente assumida 

pela narrativa, com a apresentação de processos de metamorfose e transformação 

pessoal. Inicia-se a construção de possibilidades de enfrentamento dos efeitos do 

adoecimento, com o assumir de novos posicionamentos e posturas frente ao próprio 

estado de saúde (BURY, 2001; FRANK, 1997). Esse é o momento da reconfiguração 

narrativa, no qual se pode restabelecer algum grau de segurança ontológica e um 
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renovado senso de significado, ordem e conexão com a vida (CROSSLEY, 2000). 

Acerca do poder ordenador das narrativas frente ao adoecimento Frank (1995) afirma: 

 

“As histórias tem que reparar o dano que o adoecimento provocou à 

percepção da pessoa doente de onde ela está na vida e onde ela deveria estar 

indo. Histórias são uma maneira de redefinir mapas e encontrar novas 

destinações” (1995: 53)20 

 

O estabelecimento desses dois momentos de trajetória no qual a narrativa passa de 

um sentido regressivo para um progressivo, e de uma trajetória descendente para uma 

ascendente também é discutida por Hawkins (apud HYDEN, 1997), ao assinalar que as 

narrativas de adoecimento constituem um tipo especial de narrativa que ela chama de 

Patografias. A autora propõe a divisão da narrativa em três tipos: uma marcada pelo 

tempo antes da doença; outra, referente ao momento de emergência dos sintomas e dos 

efeitos destes no curso da vida; e uma última marcada por um momento de regeneração, 

no qual, após a resolução da crise, o narrador emerge com uma nova visão de si e do 

mundo. Os dois tempos finais da narrativa apresentada assemelham-se às duas últimas 

possibilidades elencadas pela autora. 

 

Assim, visto como um conjunto, temos que a narrativa organiza-se temporalmente 

em dois momentos: antes do CAPS e depois do CAPS. O primeiro tempo é o tempo de 

uma narrativa regressiva, marcada pela internação, pelo sofrimento, isolamento, 

abandono e por um processo de trajetória descendente; enquanto o segundo tempo, o 

tempo do CAPS, é marcado por uma narrativa progressiva, pela melhora, pela 

reconquista do agenciamento,  de uma nova identidade e por um processo de trajetória 

ascendente.  

Esses dois momentos tornam-se importantes por apresentarem reviravoltas na 

narrativa, com a presença de pontos de mutação e processos de metamorfose. Nas 

narrativas biográficas, os pontos de mutação são momentos de ruptura que se destacam 

como pontos chave, implicando mudanças no rumo tomado pela vida e que servem de 

marcos para a construção do texto biográfico (DENZIN, 1989). Já os processos de 

                                                 
20 No original: “Stories have to repair the damage that illness hás done to the ill person’s sense of where 
she is in life, and where she may be going. Stories are a way of redrawing maps and finding new 
destinations.” 
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metamorfose fazem parte das categorias analíticas de processos biográficos 

denominados por Schutze de processos biográficos estruturados (GERMANO, 2011). 

Os processos de metamorfose implicam na descoberta de possibilidades criativas e no 

desenvolvimento de novas capacidades biográficas que auxiliem o narrador a alterar sua 

auto-imagem e narrar sua vida de outra forma. 

Parece-me aqui que a narração do primeiro tempo tem a função não só de contar 

fatos e experiências do narrador, mas de retoricamente demonstrar a mudança ocorrida 

em direção ao segundo momento, que é o tempo presente, onde se encontra o narrador. 

Para tentar referenciar essa nova identidade, o narrador opõe uma temporalidade a outra, 

apontando que a primeira passou e que uma nova está em curso. O conjunto de perdas 

antes do CAPS serve para que o narrador demarque a diferença do momento onde se 

encontra agora. O sofrimento e a desordem de um servem para valorizar a ordem e o 

bem estar do outro. 

Destaque-se que esse momento do CAPS, referido como momento da 

positividade, do estar bem, da superação, é o momento do narrador agora. A entrevista 

foi realizada no CAPS, sendo o entrevistado usuário do serviço e o entrevistador 

funcionário do mesmo, já tendo inclusive atendido clinicamente o usuário. Esse tópico é 

importante, pois marca o tempo do presente, o tempo a partir do qual o narrador 

constrói sua história e faz sua solicitação de legitimação de uma nova identidade. É a 

partir desse tempo, que surgirá sempre em oposição a outro tempo, a uma outra 

identidade, que o narrador se posicionará, tentando negociar sua nova condição 

existencial.  

A narrativa espontânea do entrevistado, em resposta à pergunta geradora inicial, 

encaminha-se para o presente da narrativa. O tempo do presente é, pois, o horizonte 

temporal de todo o relato. A coda final sinaliza que sua narrativa finda com seu estado 

atual de bem estar: “hoje eu levo uma vida normal... to muito bem e eu já... eu acho que 

eu consegui sair da... sair vitorioso, não só eu <inaudível>, mas também aqueles que 

me ajudaram a sair vitorioso.” 

Após a coda que indica a finalização do relato livre, foi feita a pergunta se o 

narrador gostaria de contar mais alguma coisa de sua história. A essa pergunta ampla, o 

narrador iniciou outra narrativa na qual conta com mais detalhes os eventos que 

ocorreram antes de sua entrada no CAPS. Agora ele retorna ainda mais ao seu passado 

biográfico para narrar o início de seu adoecimento:  
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Assim... <pausa>. Tudo começou assim.. d’eu entrar nesse processo 

depressivo foi devido a endividamento. Eu sempre fui uma pessoa que nunca 

gostei de dívida, de comprar nada fiado, sempre gostei de comprar minhas 

coisas a vista. Aí, eu... adquiri um comércio farmacêutico da minha irmã. Aí 

esse comércio, eu não tinha tempo de tomar de conta, vivia na mão dos 

funcionários, e começou a fracassar. Eu sortia de medicamentos e o que 

vendia não dava pra pagar os medicamentos. Aí pra manter esse comércio, 

eu comecei a fazer empréstimo, e acabei me endividando, devido a esse 

comércio. Aí eu comecei a me preocupar, por que eu sempre fui direito nos 

meus negócios, sempre gostei de pagar minhas coisas direitinho. Aí fui 

entrando em dificuldade de pagar os compromissos... comecei a me 

preocupar muito, passei a não dormir de noite, passei a ficar “aperreado” 

por causa desse negócio. Acho que foi aí que começou meu processo 

depressivo... de preocupação muito grande. 

 

Recomeça o narrador: “Tudo começou assim..”. Ele apresenta agora  as razões de 

seu adoecimento. Sua fala executa uma demarcação no seu passado biográfico. Esse 

encontro do momento biográfico, ao qual podemos nos referir como sendo o início do 

processo de adoecimento é essencial para que possamos responder questões 

existenciais, tais como: “Por que eu? Por que agora?”. O estabelecimento desse 

momento é necessário para ligarmos o adoecimento à vida pessoal. É isso que nos 

permite começar a construir um processo de enfrentamento, negociando com os 

problemas práticos causados pela doença. 

A narrativa apresenta, então, um longo processo marcado pelo surgimento dos 

problemas e pela deterioração constante da saúde do narrador. Aqui vemos com mais 

detalhes a apresentação de um processo de trajetória descendente. 

O conceito de “trajetória”, em Schütze, refere-se particularmente ao “processo 

biográfico de sofrimento prolongado e duradouro, de ser subjugado por forças externas 

e de haver perdido a capacidade ou autonomia para controlar as circunstâncias da vida” 

(apud GERMANO, 2011). Esse processo envolve “eventos condicionados cristalizados” 

que podem resultar em experiência de perda significativa de autonomia, chamada de 

trajetória descendente. A trajetória descendente poderia ser entendida como um 

processo social de desordem que surge de forma intensa, envolvendo sentimentos de 

isolamento, sofrimento, quebra de expectativa e perda de controle sobre as 
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circunstancias da vida, bem como diminuição das interações sociais e mudanças na 

identidade pessoal (RIEMANN; SCHUTZE, 1991).  

 

“Trajetórias negativas- curvas descendentes- reduzem progressivamente os 

espaços e possibilidades de ação e desenvolvimento do portador da biografa 

em função de determinadas formas de evolução da sedimentação de 

condições de atividades “heterônomas” que não podem ser controladas por 

ele” (Schutze, 1983/2010).  

 

Essa perda de agenciamento, vista no processo da trajetória de sofrimento também 

é apontada por Lysaker e Lysaker (2002) quando afirmam que o transtorno mental 

provoca a sensação de que nossa identidade está sempre à beira de um colapso. 

Na narrativa do entrevistado vemos como os fatos desenrolam-se na sua vida 

assumindo uma face cada vez mais desordenada. O narrador se endivida, é tomado por 

preocupações, perturbações, insônia, etc. Seu quadro de saúde se agrava. Vai ao 

psiquiatra pela primeira vez, afasta-se do trabalho.  

Com a deterioração do quadro, ocorre a primeira tentativa de suicídio e a primeira 

internação, seguidas de novas tentativas de suicídio e do fim do casamento. A narrativa 

apresenta um conjunto de perdas constantes e crescentes na vida do narrador do ponto 

de vista pessoal, familiar e profissional. Observa-se como o narrador experimenta sua 

situação como se pouco a pouco ela fugisse de seu controle, como se as possibilidades 

de solução fossem cada vez menores e os problemas tomassem conta de sua vida como 

um todo. Se, por um lado, os problemas financeiros provocam o adoecimento, por 

outro, este mesmo adoecimento é sentido como algo que tolhe suas possibilidades de 

encontrar uma solução para seus problemas. A partir de informações colhidas no seu 

prontuário, vemos que o narrador experimentou esse momento como associado a 

sentimentos de culpa e de fraqueza. Essa perspectiva também é apontada por Duarte 

(apud PINHEIRO, 2004), quando afirma, referindo-se às doenças “nervosas”, que suas 

perturbações são físico-morais, associando sintomas físicos (insônia, falta de apetite) a 

outros de natureza psicológica (perturbação, agitação, tristeza). Esses sintomas se 

apresentam como um processo que se agrava e foge paulatinamente do controle pessoal, 

culminando no que Schutze chama de “perda colossal da orientação” (Schutze, 

1983/2010). Esse modelo de percurso biográfico é próprio do processo de trajetória 

descendente que parece caracterizar o relato do entrevistado: 
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Aí eu comecei a me preocupar, por que eu sempre fui direito nos meus 

negócios, sempre gostei de pagar minhas coisas direitinho. Aí fui entrando 

em dificuldade de pagar os compromissos... comecei a me preocupar muito, 

passei a não dormir de noite, passei a ficar “aperreado” por causa desse 

negócio. Acho que foi aí que começou meu processo depressivo... de 

preocupação muito grande. Isso foi... afetou várias coisas... afetou minha 

família também por que eu tive que me desfazer das coisas que eu tinha, fui 

vendendo os materiais que eu tinha para pagar a dívida e, no final não deu 

pra pagar tudo. E outras pessoas se ofereceram pra “mim” fazer 

empréstimos no nome deles... isso envolvia outras pessoas... quer dizer, tudo 

isso aí me deixava mais preocupado ainda, por que se fosse só eu... tinha 

sido melhor, mas aí já envolvia outras pessoas, aí eu me preocupei mais 

ainda... porque, no final, eu fui vendendo os bens materiais que eu tinha 

para pagar a dívida, por que virou uma bola de neve. Aí, tudo isso aí 

contribuiu para o meu processo depressivo. Aí eu fiquei desesperado, 

começou o desespero e eu não dormi mais e comecei a entrar em pânico 

mesmo. Aí, assim, eu tava numa fase que eu não conseguia mais trabalhar, 

não conseguia mais produzir no meu trabalho, não tinha mais tranqüilidade 

pra trabalhar, não conseguia produzir nem trabalhar. 

 

Esse trecho da narrativa é acompanhado por uma longa narração em que o 

entrevistado detalha essa fase descendente, marcada pela desorientação: afastamento do 

trabalho, licenças sucessivas, pressão dos colegas nos retornos ao trabalho, consultas 

com psiquiatras e psicólogos e uso de medicação sem sucesso, insônia, tentativas de 

suicídio, internações e finalmente, a separação judicial pedida pela mulher: 

 

Foi um período que eu passei um tempo bom internado também... vários 

dias... depois disso. Eu sei que a última internação foi por que eu comprei 

uma arma, um revolver, planejando tirar minha vida. Aí quando eu fui pegar 

na arma pra efetuar esse negócio, a minha esposa viu, correu e tomou a 

arma. Ela contou pra médica que me atendia e ela mandou imediatamente 

que me levassem pra me internar. Aí eu fiquei internado lá. Eu fiquei muito 

zangado com minha mulher por causa disso... por que ela foi contar pra ela. 

Dessa última vez eu fiquei um bom período lá dentro internado... e foi a 
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época também que a minha esposa resolveu sair de casa e foi logo entrando 

com a ação de separação judicial. Foi aí que eu entrei no desespero. 

 

 O entrevistado fecha a recordação desse período de desorientação, retornando ao 

episódio anterior ao atendimento no CAPS que selecionou para iniciar sua história ( “Aí 

depois veio a fase que eu contei que meu irmão, meu sobrinho, minha irmã me tiraram 

de lá (hospital), que eu não quis ir mais pra lá de jeito nenhum”). Com o seguimento 

do relato, o narrador retoma o tempo em que passou a ser atendido no serviço:  

 

“Aí, assim, durante esse período... esses últimos... Acho que do ano 

“trasado” pra cá [já em tratamento no CAPS] que eu passei assim... a me 

organizar mais, a ter um controle maior em cima das minhas coisas. Eu 

queria, assim, superar a dificuldade financeira... e superar também os 

problemas com os filhos, com a mulher (....)”.  

 

Aqui ele referencia o CAPS como propiciador dessa mudança. Voltando ao tempo 

presente, ele assinala a conquista dos sinais da “normalidade”: 

 

Aí passei a ter uma vida praticamente normal. Eu me dou muito bem com a 

medicação que eu tomo, não tenho problema. Os problemas que aparecem 

hoje em dia eu procuro resolver. Não fico com aquela preocupação... 

porque não vai resolver nada. Os problemas que vão aparecendo eu 

procuro resolver. Me encontro, assim, muito bem hoje. Hoje eu sou uma 

pessoa totalmente diferente... e to feliz na minha vida, satisfeito. Hoje eu me 

preocupo em me cuidar, tomar banho, me barbear. Eu tô de barba agora 

por que eu to gripado <riso>. Mas eu cuido da minha higiene. Hoje minha 

auto-estima tá bem alta<riso>. 

 

A narração opera no sentido de persuadir o interlocutor de que houve uma 

significativa mudança em termos da “identidade pessoal”, ocasionada em especial pelas 

medidas terapêuticas recebidas no contexto do CAPS. A retórica da “conversão” ou 

“recuperação” (“hoje sou uma pessoa totalmente diferente”) envolve o elenco detalhado 

do retorno às ações triviais referentes ao auto-cuidado, antes impedidas pelo estado de 

depressão. O recurso ao vocabulário e a teorias “psi” legitima sua reivindicação de que 

efetivamente voltou à “normalidade”; podem-se ouvir as “vozes” dos atendimentos 

psicológicos sobre o fortalecimento da auto-estima e como manejar com eficácia os 
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problemas cotidianos. O narrador aqui se posiciona de forma diferente e com outros 

repertórios interpretativos: “alguém que procura resolver os problemas”, “menos 

preocupado”, que está “muito bem”, “feliz”, “satisfeito”, com “auto-estima bem alta”. A 

própria tonalidade afetiva muda: mais descontraído, o narrador pode rir e brincar com o 

entrevistador.       

Note que a todo momento o narrador demarca a diferença entre o período antes do 

CAPS e o momento presente no CAPS, apresentando sua nova “identidade” e 

negociando sua aceitação. A frase final de sua narrativa, antes das perguntas imanentes, 

é capital em demarcar essas duas identidades, as quais o narrador busca negociar, 

legitimando a atual: “Teve época que eu tava num período assim tão.. fazia coisa como 

se não fosse eu que tivesse fazendo”. Essa nova identidade é, portanto, esse novo eu, 

diferente de um antigo, com o qual o narrador não mais se identifica. 

 

Após esse final da narrativa principal passo a fase das perguntas imanentes. À 

primeira pergunta, sobre como experienciou ser internado em um hospital psiquiátrico, 

o narrador respondeu: “de cara assim eu fiquei assustado porque... existia e ainda 

existe hoje aquele preconceito muito grande, que quem vai pra psiquiatra é doido, é 

maluco, é doido.” Aqui  o narrador introduz na sua história uma argumentação que se 

centra na sua aproximação e afastamento do discurso popular sobre o “doido”. Sentindo 

a opressão do rótulo destinado àqueles atendidos numa instituição psiquiátrica, o 

narrador vai construindo uma argumentação sobre a imprecisão e a injustiça desse 

preconceito quando atribuído a quem procura ajuda psiquiátrica. Contudo, seu relato 

oscila entre renunciar ser posicionado como “doido” (por simplesmente ser usuário de 

serviço psiquiátrico, ter dificuldade em resolver problemas sozinho) e aceitar tal 

posicionamento em certas circunstâncias (quando faz “coisa de doido”):  

 

_ Aí quer dizer...de início eu achei assim... eu falei: “Olha, eu não tô doido, 

não”. Quando ela [a irmã] falou em me levar. “Eu não tô doido pra ir pra 

psiquiatra”. Eu tomei um susto assim... quando ela me falou em me levar 

pra um... Certas atitudes que a gente tem quando a gente tá assim, em 

desespero, nessa fase depressiva, tem certos atos da gente... que no ditado 

popular a gente diz que é “coisa de doido”. Aí, assim, quando ela me 

falou... de início eu fiquei um tanto assim sem querer ir, mas ela acabou me 

convencendo... aí eu fui. 
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_ Você falou sobre preconceito. O que você quer dizer com “coisa de 

doido”, “não ser doido”? 

– Assim, porque.... muita gente me vê aqui na cidade como uma pessoa 

“doida”. Um dos atos que eu fiz durante o... que eu não contei na hora, eu 

lembrei agora.. que eu te falei, tem coisa que a gente esquece. Depois que eu 

fui... que meu irmão, minha irmã, meu sobrinho conseguiram me tirar lá da 

internação do São Gerardo, que minha mulher tinha saído de casa, eu entrei 

num desespero grande mesmo. Aí eu cheguei aqui em Maranguape, fui 

conversar com ela... ela disse que já tinha entrado com uma ação de 

separação judicial, que não me queria mais de jeito nenhum. Ela tinha saído 

de casa. Aí eu entrei num desespero e senti um ódio, uma raiva tão grande... 

que eu fiz um negócio de “doido” mesmo, como se diz. Eu peguei, eu 

peguei... eu fiquei lá na casa que a gente morava sozinho.. eu peguei... 

comprei gasolina e toquei fogo em tudo que pegava fogo dentro de casa... eu 

toquei fogo. Aí chamaram os bombeiros. A vizinha chamou os bombeiros... 

aí vieram apagar o fogo. Toquei fogo em sofá, guarda roupa, cama, 

colchão, tudo que pegava fogo, eu toquei fogo. Foi um ato assim de loucura 

que eu...hoje em dia eu não faria isso. E me arrependo muito de ter feito 

isso. Não tinha nada a ver eu me vingar nas coisas de casa. Mas foi numa 

época assim... uma coisa que fazia parte da doença que eu tinha... do 

problema que eu tava sentindo. Quer dizer, foi uma coisa que eu não sei 

como é que foi, não. Aí quer dizer, o pessoal lá da rua... todo mundo lá me 

chama de doido. Lá vai o doido que queimou a casa... tocou fogo na casa 

 

O repertório “doido” aparece na narrativa em dois sentidos que se associam: 

primeiro, é “doido” quem age sem razão, quem comete atos irracionais; segundo, é 

“doido” quem faz algum tipo de tratamento psiquiátrico ou psicológico. O narrador 

procura se posicionar em relação a ambos os discursos. 

Sua argumentação é oriunda de uma narrativa cultural que está calcada na idéia de 

que o louco, o “doido” carece de razão, tornando-se ser periculoso no contato com seus 

semelhantes, e desprovido da capacidade de partilhar do convívio social; a loucura, a 

“doidice” é erro, perigo, desrazão (AMARANTE; TORRE, 2001). 

O que o narrador nos apresenta é uma narrativa cultural canônica acerca da 

doença mental (BRUNER, 1997). A narrativa cultural age sobre as pessoas produzindo 

comportamentos e formas de ser, pois carrega em si repertórios e posicionamentos com 

os quais temos que negociar na construção de nossa história, o que influencia a forma 
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como nos vemos e como vemos os outros, bem como a forma como os tratamos e 

somos tratados por eles (SQUIRE, 2008). A narrativa cultural canônica, portanto, 

confere posicionamentos aos quais, aquele sobre quem recai o estigma de “doido”, é 

convidado a se conformar (DAVIES; HARRÉ, 2007). Como membro da comunidade, o 

narrador partilha dessa concepção: não somente ele é posicionado como “doido”, mas 

também assume esse posicionamento, enquanto se move entre discursos destoantes em 

busca de produzir sentido sobre sua própria experiência. Indagado como lidava com o 

fato de algumas pessoas o considerarem doido por fazer tratamento no CAPS, o 

entrevistado responde:  

 

(...) algumas vezes, eu não nego não, eu sentia vergonha de dizer que vinha 

pro CAPS, de dizer que fazia tratamento no CAPS. Mas eu, minha vontade 

era assim tão... sempre foi tão grande assim de querer ficar bom, de me 

tratar, que... eu superei isso. Hoje em dia se alguém falar que eu sou doido 

por que eu faço tratamento no CAPS, eu não tô nem aí... eu sei que por que 

a gente faz o tratamento aqui eu não sou doido. Quer dizer, isso aí também 

eu consegui superar, mas eu sentia uma certa vergonha de dizer que eu fazia 

tratamento psiquiátrico. 

 

Contudo, posicionar-se como o doido que faz “negócio de ‘doido’ mesmo, como 

se diz”, o vitimiza e oprime. Em suas interações ele sente-se envergonhado, é tratado 

como diferente no meio em que vive (trabalho, família, vizinhança), tem sua liberdade 

cerceada quando sua alta não é dada no hospital.  

Surgindo embasada em antigos conceitos ligados ao processo de internação em 

hospitais psiquiátricos, a noção de “ser doido” aparece ligada também ao CAPS. Assim, 

quem se consulta com psiquiatra, é internado em hospital, demonstra não executar seus 

atos com razão ou não ser guiado por ela em seus pensamentos (não conseguir trabalhar, 

ser internado, tentar queimar a casa, tentar se matar), ou mesmo é atendido no CAPS, é 

“doido”.  

A fala do narrador segue no sentido de opor-se a essas versões dominantes e de 

construir uma versão alternativa sobre o estatuto daqueles que são atendidos na 

instituição. Ele afirma: “que quem vai pra um psicólogo, pra um psiquiatra, não é por 

que seja doido... tem vários... tem vários tipos de doença, de problemas que precisam 

de um psiquiatra, de um psicólogo... não é só...não é que a pessoa seja doido, seja 
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maluco”. Essa construção ampara um novo posicionamento sobre sua própria 

experiência, em que advoga para si a condição de doente e não de “doido”:  

 

–  Mas como você vê esse “ser doido”? 

 – Assim... ser “doido” na visão das outras pessoas é a pessoa fazer coisas 

que não são normais. Mas pra mim... eu ter feito coisas anormais, que são 

consideradas por outras pessoas “doido”, são coisas que eu fiz, assim, 

não... não por eu tá, assim, na minha saúde normal, foram conseqüências do 

problema que eu tinha. Aí... eu acho isso, não existe esse negócio de 

“doido” não, existe uma doença que leva as pessoas a fazerem certas 

coisas que muitas vezes não tá na vontade delas. É como se fosse, assim, 

uma força, uma força...uma coisa que leva elas a fazerem isso. 

 

A mudança não é pequena. Ao trocar de posições ele advoga para si a 

possibilidade de viver como uma pessoa “normal”, entendido aqui como participar da 

vida social sem sofrer preconceito (namorar, ir ao jogo de futebol, passear, ir ao cinema, 

etc.). A posição anterior era de uma identidade fixa. Ser “doido” não contempla 

possibilidades de tornar-se “normal”, parecendo estar ligado a uma condição marcada 

pela falta de controle, pela insuperabilidade e pela permanência. O status de enfermo, 

contudo, remete à possibilidade de tratamento, recuperação e retomada de uma vida 

normal.  

Novamente, a narrativa demonstra a demarcação de dois momentos nos quais o 

narrador aponta a construção de uma nova posição identitária em tensão com uma 

posição anterior. Note que o narrador não nega o posicionamento anterior, pois ele 

próprio já se posicionou nos termos e argumentos da versão “preconceituosa” : “Aí eu 

entrei num desespero e senti um ódio, uma raiva tão grande... que eu fiz um negócio de 

“doido” mesmo, como si diz”. Contudo, ele luta agora para ultrapassar esse 

posicionamento, nomeando-se e justificando-se noutros termos e com outros 

argumentos. Reconhece sua antiga posição, estabelecendo sua existência para poder 

negá-la em nome de seu “novo eu”. 

As marcas das negociações que ele tenta fazer para ultrapassar seu antigo 

posicionamento estão presentes em sua narrativa: “assim, por que.... muita gente me vê 

aqui na cidade como uma pessoa “doida””[...] Aí quer dizer, o pessoal lá da rua... 

todo mundo lá me chama de “doido”. Ele mostra aqui que a comunidade ainda o vê 



80 
 

como outra pessoa, como vitimado por uma condição que ele diz já ter superado: “Foi 

um ato assim de loucura que eu...hoje em dia eu não faria isso. E me arrependo muito 

de ter feito isso.”  

Lembro que sua avaliação parte sempre do tempo presente, a partir do qual 

retorna ao passado para demarcar a diferença em relação ao que é hoje. Ressalta-se aqui 

que a articulação narrativa que conecta os acontecimentos temporalmente indo do 

endividamento ao internamento, passando pelo fim do casamento, pela tentativa de por 

fogo na casa e de atentar contra a própria vida, pela entrada no CAPS, à participação no 

tratamento e à sua melhora atual, mostra a tentativa de construir um sentido em torno do 

vivido, que se dá aqui pela inserção e encadeamento dos fatos numa trama 

(emplotment). 

Assim, o narrador constrói sua narrativa buscando apresentar seu novo self . Ele 

apresenta as antigas posições ligadas a uma condição que ele aponta ter superado. Sua 

condição não é ligada à insuperabilidade da “doidice”, mas à transitoriedade do 

transtorno mental, que pode ser tratado. Essa mudança, que ele luta para negociar e 

afirmar, é sua possibilidade de retomar uma vida normal. Daí a valorização do CAPS 

como o lugar que possibilitou essa passagem da “doidice” para o transtorno mental: 

“existe uma doença que leva as pessoas a fazerem certas coisas que muitas vezes não tá 

na vontade delas” ; “graças ao tratamento que eu tive” [...] “eu agradeço muito ao 

CAPS” [...] “Hoje, assim... eu tô bem.. to  muito satisfeito com o tratamento que eu tive 

aqui”.  

Observa-se também a tentativa de adotar outro tipo de narrativa, uma narrativa 

menos penosa e mais capaz de “empoderar” o narrador-protagonista. As novas 

interações surgidas a partir do CAPS – nas sessões psicoterápicas, nas conversas e 

atividades com demais usuários - possibilitaram novas posições e novas negociações 

que lhe abriram as portas para narrar sua vida de outra forma. Elas surgem ao longo da 

entrevista sempre que o narrador opõe um tempo passado da “doidice” ao tempo atual 

da enfermidade: “E hoje, tudo isso que passou” [...] “hoje é que eu consegui superar 

tudo isso” [...] “hoje eu levo uma vida normal... to muito bem e eu já... eu acho que eu 

consegui sair da.. sair vitorioso”. A referência ao CAPS na passagem de um processo 

ao outro tem uma função dialógica de negociar a confirmação dessa nova identidade. 

De fato, a possibilidade de rever uma narrativa tem o efeito de mudar 

radicalmente o sentido do vivido. Uma ilustração desse processo é fornecida por 

Roberts (2000), que apresenta a história de Opalonga, uma mulher a quem, quando 
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criança, foi dito como forma de zombaria que o espaço entre seus dentes frontais eram o 

sinal de um mentiroso. Já adulta, em visita à sua tribo, ela descobre que a abertura entre 

os dentes frontais era vista pelos seus ascendentes como sinal de sabedoria, o que lhe 

permitiu ter outra visão sobre aquele detalhe de sua fisionomia. O surgimento dessa 

nova narrativa permite novos posicionamentos sobre si e novo espaço para resistir a 

discursos opressores.  

No caso de nosso narrador, é interessante ver como o processo de re-

posicionamento e construção de novas narrativas de si mostra-se no micro-contexto da 

entrevista, pois esta interação também representa um contexto ativo de produção da 

narrativa. A situação também é marcada por posições desiguais. O entrevistado é 

usuário do CAPS, no qual o entrevistador já atuou como psicólogo, inclusive 

atendendo-o clinicamente. Nos dois momentos, dois posicionamentos são assumidos: 

psicólogo/ usuário; entrevistador/entrevistado. No primeiro caso, por exemplo, está 

mais clara uma relação de poder, já que o usuário que se dirige ao serviço narra sua 

história posicionando a si mesmo como alguém necessitado de ajuda e posicionando o 

profissional como alguém que pode ajudá-lo, submetendo-se às normas vigentes na 

instituição.  

Novos posicionamentos conferem novas formas à narrativa, pois estão presentes 

novas possibilidades de conversação. Em sua fala, ele posiciona o entrevistador como 

alguém que, trabalhando no CAPS, pode entender aquilo que ele diz, e, portanto, não o 

tratará como doido e sim como doente, capaz de ser tratado. Na figura de 

entrevistador/psicólogo, o pesquisador é posicionado como alguém que pode referenciar 

não só a legitimidade dessa reivindicação, mas também confirmar a realidade dessa 

mudança. Esse ponto aparece no final da narrativa principal quando ele conclui aquilo 

que referi aqui como o tempo do CAPS: “Aos poucos, eu fui melhorando eu hoje eu 

me... também que eu sou outra pessoa hoje”.  

Para a negociação e a construção dessa nova identidade o narrador referencia os 

profissionais. Estabelecendo-se como doente, o narrador posiciona os profissionais 

como aqueles que sabem sobre sua condição, sendo, portanto, aqueles que podem com 

legitimidade atestar sua nova identidade. É importante notar que associada a essa 

reivindicação está a ligação do usuário com o serviço. Sua presença e assiduidade às 

terapias e a regularidade com que toma seus medicamentos parecem ligados a um papel 

de usuário “modelo”, um “bom usuário”, que segue as prescrições ministradas pelos 

profissionais e não falta às sessões terapêuticas. Assumir essa posição é uma forma de 
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legitimar o estado desejado de doente mental, que está em tratamento no CAPS, e 

afastar o de “doido”. 

Interessante que dentro dessa configuração narrativa, o usuário permanece como 

que “institucionalizado”, preso às relações e contextos dos quais passa a necessitar para 

manter seu novo status: o de doente mental. Naturalmente que essa posição não parece 

ser desejável, visto que mantém o usuário em relação de dependência com o serviço. 

Isto nos faz pensar que novas práticas devem fazer parte do cotidiano do CAPS, 

permitindo que usuários e profissionais possam trabalhar para evitar essa condição de 

sujeição, possibilitando que outras construções biográficas possam ser negociadas e 

assumir posição de importância dentro das narrativas produzidas. 

A ligação com o serviço e sua valorização também surgirão na narrativa 

produzida por Roberta, o que será discutido mais adiante.   

 

 

5.2 – Roberta: “Olha, tu vai conseguir, tu vai vencer!” 

 

Roberta ingressa no CAPS em 2006. Apresenta queixas inespecíficas: perda de 

memória, desmaios, “falhas” na visão. Trabalha como agente de saúde no serviço 

público municipal. Apresenta problemas clínicos como pressão alta e diabetes 

medicamentosa.  

A narrativa inicia-se no momento do adoecimento e da entrada no CAPS. Os 

sintomas da doença provocam perda de agenciamento, fragilidade emocional, com 

efeitos sobre seu desempenho profissional. A narradora não consegue ser tão produtiva 

quanto era antes. Sustenta histórico de ser agente de saúde como algo que a marcou 

como pessoa, por isso, a dificuldade de trabalhar e ser produtiva é vivida como 

experiência particularmente penosa, trazendo maior sensação de “desorganização 

biográfica”. As dificuldades no trabalho, decorrentes da ansiedade, dos desmaios e 

perdas de memória freqüentes, surgem também na relação com a chefia e com outros 

profissionais com quem lida no espaço laboral. 

Roberta refere que ter entrado no CAPS foi positivo em sua vida. O serviço 

ajudou-a a lidar com os sintomas e evitar um processo maior de deterioração de sua 

saúde. Essa referência positiva do serviço será regular ao longo da narrativa. Sua 

relação com o CAPS é dúbia e paradoxal tanto quanto a relação mantida com o uso da 

medicação. No caso do CAPS, o serviço é referido como lugar de apoio e ajuda, ao qual 
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ela se adapta bem, seguindo prescrições e comparecendo às terapias e consultas. 

Contudo, a descoberta da cronificação de se sua doença, que é posta pelo médico, não é 

bem aceita. Ela recusa-se a aceitar que terá conviver com a doença e tomar medicação 

“pro resto da vida”. Assim, a narradora elege metáforas de luta e conquista para contar 

sua história, prevendo que chegará um momento em que não mais sofrerá de seu 

problema. A visão que tem de seu adoecimento é também alimentada por uma 

“apostila” que diz ter recebido de um curso que fez e que aborda o tema da saúde 

mental. 

Esse ponto nos leva diretamente à sua relação com a medicação. Adaptada ao 

CAPS, ela toma sua medicação com regularidade, mas alimenta a esperança de que um 

dia não precise mais fazê-lo. Aponta que o remédio é muito útil para evitar sua piora e 

possível internação, mas ao mesmo tempo diz que ele prejudica sua capacidade para o 

trabalho. 

A relação doença/trabalho ocupa ponto central em sua narrativa. A forma de 

narrar sua história está intimamente relacionada à sua capacidade laboral, que vem a ser 

abalada pela doença. As metáforas de luta que elege são úteis para narrar suas tentativas 

de retomar essa capacidade perdida, mas ao mesmo tempo lhe impedem de construir 

outra narrativa sobre sua vida. 

Sua fala inicia-se estabelecendo o momento do adoecimento, em si marcado por 

sentimentos de perda e alienação de si:  

 

quando surgiu o primeiro sintoma eu não sabia o que eu tava fazendo, eu só 

me lembro que nesse dia eu tinha saído pra o posto de saúde para pegar 

pacotes de soro. Eu estava guiando uma moto e, de repente, deu um apagão 

em cima da moto e eu fiquei “rodiando” a rua da Caixa Econômica. Uma 

pessoa que me conhecia que me falou a história; ele falou que eu dei umas 

20 voltas. Ele pensou até que eu tava procurando alguém. E eu não sabia 

onde eu tava, não sabia quem era eu, não sabia nada, mais nada, nem 

sabia como... se tava em cima de uma moto... porque não sentia a moto. 

 

Essa perda é acentuada pelo fato de outra pessoa lhe dizer o que aconteceu: “Uma 

pessoa que me conhecia que me falou a história. [...] meu esposo que conta pra mim”. 

Todo o trecho é construído de forma a salientar o aspecto de surpresa, imprevisibilidade 

e gravidade que marcou a emergência dos sintomas.  
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A narradora inicia sua narrativa posicionando-se como alguém que vivenciou uma 

séria perda devido ao seu adoecimento. Levando em consideração o micro contexto da 

entrevista, sua atitude de apontar seus sintomas (perda de memória, desmaio) pode ser 

vista como uma forma de construir uma interação com o entrevistador por meio do uso 

de um repertório próprio do serviço de saúde, que é compartilhado tanto pelo 

pesquisador, também funcionário do CAPS, quanto por ela, agente de saúde. Vejam-se 

também as inúmeras vezes que a narradora chama o entrevistador pelo título de doutor. 

Essa colocação posiciona tanto um quanto outro: o entrevistador como sendo aquele que 

pode entender seu estado e fornecer ajuda especializada, pois é “doutor”, e a narradora 

como aquela que quer reconhecimento de sua condição de enferma.  

Observe-se que na ausência de um momento biográfico ao qual possa se atribuir o 

início do adoecimento, o trabalho surgirá como ponto de referência:“eu tinha saído pra 

o posto de saúde para pegar pacotes de  soro”. A construção textual nesse trecho 

inicial, bem como na seqüência de toda a narrativa, opera no sentido de argumentar que 

o surgimento dos sintomas interrompeu o curso normal de seu trabalho, prejudicando 

tanto o desempenho das atividades rotineiras, quanto a manutenção de uma identidade 

profissional conquistada com muito esforço. O posicionar-se como enferma, a 

necessidade de ajuda, a relação de seu adoecimento com o trabalho e a luta pela 

manutenção dessa identidade surgirão ao longo da narrativa, mostrando-se como uma 

questão central. 

Após o surgimento dos sintomas é direcionada ao CAPS. Aponta a dificuldade 

inicial, pois ainda apresenta desmaios e “apagões”. Aceita bem sua entrada no CAPS, 

adaptando-se às suas rotinas e normas. O CAPS passa a ser referenciado como um lugar 

de melhora, apoio e aprendizado. Surge pela primeira vez a noção de superação de seu 

estado de enfermidade: “E ele [psicólogo do CAPS] dizia que eu ia superar esse 

medo”.  

Juntamente a isso aparece outro ponto central da narrativa: a cronicidade da 

doença. A narradora reproduz uma fala do psiquiatra a respeito do seu estado de saúde: 

“essas medicações vão ser suspensas, você vai tomar essa daqui por resto da sua 

vida”.  As medicações que são suspensas são as medicações anteriores à consulta 

médica, que estabeleceu uma nova prescrição. O fato de ter que tomar a medicação para 

o resto da vida, afirmando a cronicidade da enfermidade, será rejeitado pela narradora, 

ocupando uma função importante dentro da trama narrativa. 
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A narrativa segue com uma referência às obrigações do trabalho e sua relação com 

seus sintomas:  

 

E quando eu ficava ansiosa... porque o meu negócio era trabalho, trabalho, 

trabalho, porque a minha mente cobrava muito trabalho. Eu sabia que eu 

tinha aquele dever, aquela cobrança, de quando chegar naquele dia, 

naquela avaliação, eu ter todos os dados. Entregar tudo direito, tudo 

organizado e ter conseguido, ter realizado o trabalho com pessoas. Quando 

eu passei pro Dr L... eu aprendi uma coisa, ele disse que eu tinha que lidar 

com o problema. E eu me lembrei de uma apostila de um curso de auxiliar 

que a gente fez. As agentes de saúde... que tem falando sobre os transtornos. 

E ele falou o tipo de transtorno que eu tinha... e aquilo me ajudou muito ... 

  

A pressão pela eficiência no trabalho que aparecerá não só como pressão da 

chefia, mas da própria narradora, está muito presente na narrativa. Ela identifica-se com 

esse posicionamento de trabalhadora, agente de saúde, constituindo sua identidade a 

partir desse parâmetro. Por isso mesmo, será no campo profissional que os efeitos do 

adoecimento serão mais sentidos.  

A apostila estudada num curso anterior de auxiliar de enfermagem surge nesse 

momento da narração como recurso que lhe auxilia a diagnosticar seus sintomas. O 

tema da apostila ressurge outras vezes ao longo da narrativa de modo a sustentar seu 

posicionamento como portadora de transtorno crônico de ansiedade.  

 

(...) através das instruções desse livro também... que falava até mesmo sobre 

o CAPS, que o CAPS era um ponto de apoio para quem tinha esses 

problemas... para não chegar num estado mais crítico. E foi muito bom fazer 

esse tratamento. 

 

(...) quando eu comecei a ler aquele livro e entender o meu problema, 

entender como lidar com ele, e... que eu preciso saber ainda mais como 

lidar com esse problema.. que se agravou um pouco mais. 

 

A melhora atribuída ao descobrir de qual transtorno sofre pode parecer paradoxal, 

mas não é incomum. O fato de os usuários do CAPS serem diagnosticados e nomeados 

como portadores de determinado transtorno pode assumir várias faces. Ser atendida pelo 
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CAPS, tomar medicação controlada, receber um rótulo psiquiátrico, pode ser sentido 

como algo negativo que atribui uma qualidade doentia à pessoa. Levando em 

consideração as narrativas culturais acerca da doença mental, que são marcadas pela 

estigmatização do usuário e por histórias de preconceito, pode-se entrever o peso desse 

posicionamento.  

Contudo, essa é apenas uma das possibilidades. Lembrando o efeito desordenador 

do surgimento dos sintomas sobre a vida do usuário, que aqui podemos acompanhar em 

sua narrativa, a descoberta de um diagnóstico lhe pode ser útil na tentativa de 

reconstruir sua narrativa autobiográfica. Encontrar um diagnóstico é encontrar um nome 

para sua doença, o que o torna capaz de nomear seu sofrimento. Ele sabe o que tem e 

pode vislumbrar as formas de lidar com isso. O nome é uma contenção para a desordem 

da experiência, pois funciona como um novo repertório mediante o qual uma nova 

narrativa pode ser construída. Também é preciso elencar o fato de que o uso de um 

repertório comum não só aos profissionais quanto aos outros usuários se torna maneira 

de dar legitimidade ao próprio sofrimento frente aos outros e de comunicar a própria 

experiência do adoecimento (FRANK, 1997).  

As várias referências feitas à apostila, para a qual a narradora sempre se volta 

quando está em um momento ruim, na busca de maneiras de entender e ajudar a si 

mesma, parecem estar ligadas justamente à tentativa de legitimar aos olhos dos outros 

sua condição, bem como atestar que seu mal-estar pode ser vencido. Veja como a 

narradora diz seguir as orientações definidas no manual para controlar seus sintomas de 

ansiedade:  

 

Eu fiquei triste, muito triste, e quando eu peguei nessa apostila, que eu me 

lembrei... do curso que eu tinha feito... quando eu fiz a visita, o estágio no 

hospital psiquiátrico e fui olhar na apostila com é que eu poderia ajudar a 

mim mesma. Tinha momento que eu botava a cadeira na parte da frente da 

casa e... vinha aqueles pensamentos... que não tinha mais jeito, que tinha 

acabado tudo... e o medo queria vir e eu não deixava o medo me pegar. Eu 

aprendi a lutar contra os meus pensamentos quando eu comecei a ler aquela 

parte sobre transtorno ansioso crônico, como era a ansiedade quando ela 

vinha. 
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Em outro trecho da entrevista ela afirma os vários episódios nos quais sua doença 

manifestou-se, aponta sua fragilidade, o apoio conseguido na apostila e reforça a idéia 

de luta:  

Já perdi a memória no Banco do Brasil, no Bradesco, dentro da Secretaria, 

na Otil. Perdi a memória em frente à Macavi. As pessoas me ajudaram, meu 

esposo foi me buscar. E quando eu lia no livro que ansiedade é uma... 

quando ela bate na gente, quando a gente não se controla, a mente da gente 

é como se ela tomasse de conta [...]mas eu lutava, porque eu aprendi a 

lutar.  

 

Veja todo o ganho com esse processo que envolve a entrevistada posicionar-se e 

agir em termos de um repertório de nomeações, classificações, prescrições etc. que são 

partilhados pelos que fazem parte do CAPS (profissionais, outros usuários). Nesse 

processo, a narradora organiza e dá sentido ao próprio sofrimento. Quando a 

“desordem” vem, ela lê, retoma seu código, entende as manifestações de sua doença e 

melhora. 

Apesar disso, a narrativa segue mostrando uma deterioração do quadro de saúde 

da narradora, seguida do reforço das metáforas de luta, nas quais exprime sua 

resistência a esse processo inicial de trajetória descendente. A fragilidade que lhe 

acomete nesse momento também surge na repetida alusão de que não se lembra do que 

houve; é sempre outro (marido) que lhe conta tudo:  

 

“O meu esposo, ele contou que... uma vez eu tava com uma corda pra tirar a 

minha própria vida. Eu não me lembrava disso. [...] Esses dias ele disse que 

eu tava de braços abertos no quintal de casa, já pra saltar num monte de 

pedras e ele me segurou. Eu pensei até que ele tava brincando comigo”.  

 

Apesar disso ela busca reagir: “E foi aí que eu tomei uma decisão, que eu tinha 

que lutar por mim...”. Note que ela busca ativamente esquemas de ação que lhe 

permitam lidar com essa trajetória descendente: vai ao CAPS, comparece às consultas, 

toma a medicação, tenta trabalhar apesar do adoecimento, lê a apostila. Esses passos 

poderiam ser o princípio de um processo de negociação no qual a narradora tentaria 

construir um mínimo de segurança ontológica, tentando manter algo de positivo sobre 

sua identidade. Esse processo de reconfiguração narrativa, na qual negociamos com os 



88 
 

problemas causados pelo adoecimento é que chamamos de coping (CHARMAZ, 1984; 

BURY, 1982).  

O processo de coping, do ponto de vista de um enfrentamento da desordem 

provocada pela doença, é uma boa maneira de negociar a construção de uma nova 

identidade. A narrativa dá várias indicações desse processo: a narradora busca aprender 

a lidar com a doença, ela enfrenta os problemas, assume suas tarefas. Em suma, 

posiciona-se ativamente frente ao seu processo de adoecimento. Vejam por exemplo 

essas várias falas: “ele disse que eu tinha que lidar com o problema. [...]E ele falou o 

tipo de transtorno que eu tinha... e aquilo me ajudou muito. [...]Eu aprendi a lutar 

contra os meus pensamentos. [...]E foi aí que eu tomei uma decisão, que eu tinha que 

lutar por mim. [...]eu tinha que cuidar de mim. [...] E no que for possível, no que tiver 

de recurso, eu vou me agarrar, eu vou lutar pela minha vida”.  

É notória a eleição de uma determinada estrutura narrativa na qual a narradora 

segue certo trâmite: apresenta seu processo de adoecimento; refere seus muitos 

sintomas, sua fragilidade frente a eles; reconhece os efeitos do adoecimento em sua 

vida, particularmente no trabalho; aponta o CAPS como lugar que lhe ajudou não só a 

melhorar, mas a não piorar, a não cair numa internação; e por fim, apresenta sua 

intenção de lutar por sua melhora.  

Essa estrutura parece referenciar um processo de coping, de negociação com os 

efeitos do adoecimento. Contudo, isto não parece se evidenciar por conta de uma 

questão que será o foco da narrativa: a narradora é presa a uma narrativa de restituição, 

isto é, a uma narrativa baseada na idéia da restituição de uma estado de saúde anterior 

ao surgimento dos sintomas da doença (FRANK, 1997). Neste sentido, a entrevistada 

busca insistentemente retomar sua identidade antiga - de agente de saúde diligente - que 

foi abalada pelo adoecimento, resistindo a formas alternativas de conceber sua história 

futura. Veremos essa questão com mais detalhes adiante.  

Um ponto interessante na sua tentativa de mostrar o CAPS como lugar de apoio 

para seus problemas é o uso que faz de repertórios culturais sobre a loucura que ligam 

os transtornos mentais à perda da razão: “Eu não via monstro, não via nada, eu não sei, 

não sei o que acontecia naquele momento. Mas se eu cheguei até aqui Dr Farley, foi 

porque eu tive um esforço... de eu nunca ter caído num hospital psiquiátrico, ser 

internada...”. Ao mesmo tempo em que volta a reforçar o papel de apoio do CAPS, 

argumenta sobre a peculiaridade de seu transtorno mental que difere dos discursos 

populares que atribuem ao “louco” o fato de alucinar e ver coisas distorcidas. Apesar de 
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reproduzir esse repertório, ela não aponta sofrer de preconceito pelo fato de freqüentar o 

CAPS:  

 

 Eu nunca sofri nenhum preconceito... e ninguém me chamar de “doida”, 

“louca”. Teve até uma que parou o tratamento por conta própria. Eu tinha 

pedido até que ela não parasse. Ela diz: “Tu é “doida” mesmo”. Aí eu 

brinco: “Eu sou “doida ” e por você”. Mas quando eles notam que eu não 

tô bem, eles dizem assim: “R., eu tô sentindo que tu não tá bem. Olha, tá 

passando da hora da tua medicação.  

 

Muita gente dizia: “O CAPS é pra louco, eu não vou”. Eu dizia: “Olhe, 

sabe porque eu ainda tô aqui conversando bem? Por que eu tô no CAPS.” 

Então eu tô aqui, e vou seguir em frente, e vou lutar, e vou vencer. Por que 

foi o que eu coloquei no meu coração, na minha mente. E o apoio que o 

CAPS puder me dar, eu vou aceitar.  

 

Aqui, fica claro que ela rejeita o discurso tradicional sobre o “doido” e o louco, 

para construir para si o papel de enferma, de alguém que necessita cuidados especiais, 

mas ainda capaz de manter a vida relativamente normal, desde que sob o devido 

tratamento. Esse posicionar-se como doente é obtido mediante sua obediência às normas 

do CAPS, às prescrições médicas e sua referência ao serviço como instância de apoio 

aos que sofrem de doença mental. Todo esse esquema narrativo serve para consolidar 

sua posição de doente, atribuindo o papel de ser tratada e curada. Essa posição é 

necessária para a construção de sua narrativa, pois a partir dela sustentará sua 

solicitação pela retomada de sua antiga identidade: agente de saúde.  

Esse é um dos pontos que dificultam o coping e a construção de uma narrativa 

alternativa. Se a narradora apresentasse sinais de entender tratamento e cura como um 

processo de negociação com os efeitos do adoecimento, sua melhora seria factível; 

contudo, sua percepção de tratamento e cura aqui está fundada no desejo e na espera de 

uma reparação de sua antiga condição, pois dela não consegue se desfazer. Na fase das 

perguntas imanentes vemos um trecho da narrativa que mostra bem essa construção na 

qual a narradora assume sua condição de enferma, mas nega a cronicidade do 

adoecimento para manter a solicitação de ficar boa, entendida aqui como a retomada de 

uma condição anterior ao surgimento dos sintomas:  
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(...) eu olhei pra ele e disse: “Doutor, pro resto da vida. Por que pro resto 

da vida?”. Ele disse que o meu problema é o transtorno ansioso crônico. É 

uma doença crônica e a medicação vai lhe ajudar. Eu disse pra ele: 

“Doutor, em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra “pra sempre””. Ele 

olhou e disse que eu não ia poder parar ele de jeito nenhum. Eu disse: 

“Doutor, eu vou tomar a medicação, mas vai chegar o dia na minha vida 

que Deus vai tocar a mão de outro médico e vai dizer que hoje tu não 

precisa mais tomar esta medicação”. (...) eu acreditava que um dia ia haver, 

ia acontecer... de um médico chegar pra mim e dizer que eu não preciso 

mais tomar essa medicação por que não há mais necessidade... você ficou 

boa. 

 

A importância de sua antiga identidade de agente de saúde é mostrada ainda na 

narrativa principal quando aponta o tempo anterior ao adoecimento, quando ainda 

trabalhava com plenas condições:  

 

“O que foi conquistado até 2006, e até aqui, valeu a pena ser agente de 

saúde. Eu não escolheria outra profissão na minha vida por que fui uma das 

primeiras.[...] Por que quando eu entrei disseram que era um trabalho 

voluntário, depois foi que disseram que era pago. Mas o mais importante foi 

a conquista.”  

 

Na fase das perguntas imanentes, quando perguntada sobre como experienciava 

não ter mais as mesmas condições para trabalhar, em razão de seu estado de saúde, a 

narradora faz uma longa lamentação de suas perdas:  

 

Não ter as condições de trabalho. Ah Dr. Farley, dez anos, não... vou botar 

cinco anos. Cinco anos de trabalho. Ah, Dr. Farley, o senhor sabe o que é 

sair oito horas da manhã e voltar às oito horas da noite... eu até me excedia. 

Aquela vontade! E ver que eu consegui realizar o trabalhão, eu consegui 

pesar, visitar a gestante, eu consegui visitar o hipertenso, eu consegui 

orientar as medicações dele, sobre a receita que o médico passou... eu 

consegui vencer aquela etapa. Eu ganhei mais do que uma família... aquela 

que bateu a porta na minha cara dois meses atrás... ela já tava me 

recebendo, me oferecendo até um café.  Devido à área ser uma área 

“dificultosa”, você ter que subir alto, ter que passar por dentro de 
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“vareda”, por dentro de mato, por dentro de rio, ser uma área difícil... e 

você saber a dificuldade de cada um. Um pai de família, sustentar seu filho, 

tomar conta de sítio, ter que trabalhar.  E você ... aquela conquista, naquele 

dia, aquele primeiro dia, que você conseguiu vencer. Se você conseguiu... 

orientar a gestante, que é uma prioridade; pesou as crianças, outra 

prioridade; orientou o diabético, outra prioridade. E ganhar a confiança 

delas... outra coisa importante. Durante esses dez anos, até agora, eles 

ainda confiam em mim. Mesmo no estado que eu me encontro, eles ainda 

confiam em mim. E hoje, d’eu pensar que quando eu vou sair, quando eu 

chego no meio do caminho, que eu não sei o que é que eu vou fazer, me dói 

muito. E quando eu chego na casa, eu não posso subir na cadeira, pra 

colocar a balança lá em cima... porque já aconteceu duas vezes que a 

balança ter sido mal colocada...... ainda bem que tava em cima da cama e a 

criança caiu na cama. E eu já desmaiei em casa de pessoas... e d’eu 

conversar e não entender o que a pessoa tá falando... e d’eu sair pra pesar e 

não consegui pesar. E vem aquele medo... se esse bebê cair, como é que eu 

vou ficar?”.  

(...) 

 

Ultimamente não tá dando pra fazer essas coisas. E a minha consciência 

cobra o que? Cobra sinceridade... eu não gosto de mentir em relação ao 

meu trabalho. Eu gosto de fazer e dizer... eu fiz e provo que fiz. Não 

consegui pegar as assinaturas porque eu esqueço. Eu saio agendada. Hoje 

eu vou pegar só criança, mas a gente não encontra só criança. A gente 

encontra problema. E antes eu podia fazer, ajudar a resolver. E hoje, eu to 

me sentindo incapaz de ajudar... mesmo... eu vou dizer pro senhor: “Dr. 

Farley, eu to com quinze dias. Terminou ontem, amanhã eu já posso 

trabalhar?”. Eu to mentindo Dr. Farley. Já tá com cinco dias que eu choro 

direto... amanheço chorando. Eu não vou conseguir sair pra trabalhar.  

 

 

Nota-se nesse longo trecho a importância de sua identificação com a posição de 

agente de saúde e a dificuldade de lidar com o processo de deterioração do seu quadro 

de saúde à medida que o adoecimento afeta sua capacidade profissional. 

A referência à importância de ser agente de saúde e a dificuldade de lidar com a 

perda dessa função e dessa identidade, surge com força em outro trecho da narrativa:  
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As colegas de trabalho dizem; “Olha, tu tem que esquecer por um minuto 

que tu é agente de saúde. Tu tem que esquecer por um momento”. Dr. 

Farley, como é que eu posso esquecer... que eu sou agente de saúde? Como 

é que eu posso... são mais de quinze anos. Como é que eu posso de uma hora 

pra outra, esquecer... das conquistas, das lutas? E a incapacidade... incapaz 

hoje, ontem, anteontem. Não é fácil, mas eu sei que vou conseguir vencer. 

Eu posso até sair do emprego. Foi o meu primeiro emprego. Eu posso até 

sair dele, mas eu não vou esquecer jamais que um dia eu fui agente de 

saúde. Eu não vou querer outro emprego. 

 

Aqui fica clara toda a dificuldade de negociar uma narrativa alternativa na qual 

possa narrar a própria vida de outra forma, o que seria necessário para o 

estabelecimento de um processo de coping. 

Com efeito, como nos ensina Dominicé (2006), diante das rupturas vividas por 

adultos que um dia se vêem obrigados a recomeçar seus percursos profissionais e 

pessoais:  

 

Assim, quantos adultos não tiveram que aprender a 'refazer sua vida' 

enquanto imaginavam ter efetuado escolhas maduras e definitivas! A 

fragilidade do emprego, os conflitos relacionais, uma saúde defeituosa 

constituem alguns exemplos de perturbações que habitam a história de vida. 

Quando essas situações se tornam sem saída, é preciso renunciar e recriar, 

aceitar perder, para poder refazer. Aqueles que viveram essas metamorfoses 

sabem o que lhes custaram. Mesmo reconhecendo o que aprenderam, eles 

não esquecem o sofrimento suportado. Poderia ser diferente? (p.349) 

 

Nota-se na fala de Roberta, como a narrativa torna-se rígida, não admitindo 

orientar seu futuro noutras bases. Ela não pode esquecer que é agente de saúde. Veja 

como ela admite até mesmo não trabalhar, não exercer a função de agente de saúde, mas 

não admite deixar de ser agente de saúde. Isso aponta que seu problema pode até 

manifestar-se no nível profissional, mas a perda é sentida existencialmente. 

Essa colocação pode ser reforçada por outros pontos ao longo da entrevista 

quando, por exemplo, a narradora afirma sua vocação para ser agente de saúde a 

despeito de questões políticas e financeiras: “Por que o trabalho me atinge mais? 
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Porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa conquistada, com esforço e com amor. 

Não é por que ia entrar o dinheiro na conta todo mês, não. Por que eu conheço Dr. 

Farley. Tão esperando só pelo dinheiro. Eu não sou assim.[...] Apesar das pessoas 

sempre dizerem que você tá ali por causa da política.”. Colocando a questão nesses 

termos a narradora posiciona-se como alguém que afirma sua vocação para a profissão. 

Não está nela por dinheiro ou por política, mas porque aquela é sua vocação. 

Uma semelhança com o conto “O espelho”, de Machado de Assis, pode ser 

notada. No conto, um jovem desfavorecido sócio-economicamente e, por isso mesmo, 

sem muita visibilidade social, depois de anos fora de sua cidade retorna empossado no 

cargo de alferes (algo como tenente hoje em dia). De posse dessa nova condição, sua 

importância aumenta na comunidade, passando a ser bajulado por muitos cidadãos. Esse 

processo faz com que sua identidade pessoal e o cargo de alferes se confundam a tal 

ponto que num dado momento, ao se vislumbrar sem sua farda frente a um espelho, nota 

que sua imagem como homem estava toda borrada. Ao envergar a farda, olha-se 

novamente e sua imagem aparece refletida de forma perfeita. Sua função suplantou sua 

pessoalidade. Deixara de ser homem para se tornar alferes. 

A metáfora literária nos conduz à percepção de que uma condição pessoal sem 

valoração pela comunidade pode ser sedutoramente trocada por uma de relevância 

social, de forma que ambas se confundam a tal ponto que não possam mais, salvo com 

grande custo, ser separadas. 

Levando esse caso para a situação vivida por Roberta, teríamos que ao conseguir 

seu primeiro emprego, agente de saúde, sua importância do ponto de vista pessoal e 

social sofreu um acréscimo positivo. Daí sua grande dificuldade de realizar qualquer 

negociação que envolva deixar de lado essa identidade.  

De uma forma ou de outra, a importância dada a uma identidade anterior ao 

adoecimento é a grande dificuldade da narradora realizar a construção de uma narrativa 

alternativa. Em sua fala vemos como várias vezes ela apresenta um mesmo esquema: 

aceita seu adoecimento, percebe seus efeitos em sua condição existencial, ingressa no 

CAPS, afirma sua condição de doente ao mesmo tempo em que afirma o CAPS como 

lugar de apoio e ajuda, e realiza o tratamento seguindo prescrições e terapias. Todo esse 

esquema que leva da doença à cura é pautado por imagens de superação, luta, conquista. 

O esquema narrativo colocado acima encontra um obstáculo quando é afirmado à 

narradora que sua doença é crônica, o que se evidencia em outros termos quando o 



94 
 

médico lhe diz que terá que tomar a medicação pelo resto da vida. Esse tópico e a recusa 

da narradora em aceitar tal condição estão presentes em alguns trechos da narrativa:  

 

“ele disse assim: “essas medicações vão ser suspensas, você vai tomar essa 

daqui por resto da sua vida”. [...]E chegou um dia que eu tava tão ansiosa 

que os desmaios aumentaram... eu voltei novamente para o Dr L... e ele 

aumentou novamente a dose, e falou novamente: “É pro resto da vida que 

você vai tomar”. [...]eu olhei pra ele e disse: “Doutor, pro resto da vida. 

Por que pro resto da vida?”. Ele disse que o meu problema é o transtorno 

ansioso crônico. É uma doença crônica e a medicação vai lhe ajudar. Eu 

disse pra ele: “Doutor, em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra “pra 

sempre””. Ele olhou e disse que eu não ia poder parar ele de jeito nenhum. 

Eu disse: “Doutor, eu vou tomar a medicação, mas vai chegar o dia na 

minha vida que Deus vai tocar a mão de outro médico e vai dizer que hoje tu 

não precisa mais tomar esta medicação”. 

 

A cronicidade do transtorno coloca um obstáculo com o qual a narradora não 

consegue lidar. Ela impõe a necessidade de pactuar com os efeitos do adoecimento, 

perceber a partir destes que vida é possível viver daí em diante. Mesmo a um usuário 

com uma saúde estável devido à medicação, a doença impõe limitações, nem que seja 

somente obedecer aos horários e dosagens dos remédios. Lidar com essas limitações é 

essencial para que consigamos narrar nossa vida de outra forma, o que envolve a revisão 

do passado que vivemos, do presente que estamos vivendo e do futuro que planejamos.  

E aqui temos o ponto chave da narrativa. A narradora elege o esquema narrativo 

apresentado acima até o momento em que precisa lidar com a cronificação e com a 

consequente necessidade de rever sua identidade e sua narrativa de vida. O caminho 

possível envolve a construção de uma narrativa alternativa e daí surge o impasse. A 

solução que ela busca, por meio da luta e da superação, é manter sua condição 

existencial anterior à doença, não construir uma nova. A narrativa possível (alternativa) 

ela não a deseja, mas a narrativa que deseja (restituição) não é possível. Presa a uma 

narrativa de restituição, na qual espera se curar e voltar à sua antiga condição de saúde, 

a narradora não consegue estabelecer um processo de coping. Veja-se, como já 

afirmado, que embora a narrativa aponte o reconhecimento da necessidade de lidar com 

o problema, essa perspectiva é sempre ligada à luta pela superação deste mesmo 

problema. A narradora quer lidar com o problema até que chegue o momento de superá-
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lo. E aqui temos a marca da narrativa de restituição: a narradora não quer realmente 

lidar com a doença, quer vencê-la. 

A rigidez dessa narrativa que mantém o desejo de vencer a doença é 

reconhecidamente conflitiva para a narradora, isto porque ela sabe que não é possível. A 

narradora leu, aprendeu na apostila que seu caso é crônico. A resolução desse conflito 

poderia acontecer de duas formas: na primeira, a narradora finalmente aceitaria a 

condição imposta pela doença e seu aspecto crônico, pactuando por ela e narrando sua 

história de outra forma; na segunda ela manteria a narrativa de restituição por meio de 

algum artifício narrativo. Novamente, a possibilidade de pactuar com a doença se vai e a 

narradora reafirma a rigidez de sua narrativa. 

Ela sabe que seu caso é crônico, que terá que lidar com a doença e seus efeitos 

“pro resto da vida”, que sua luta pela restituição não poderá ser vencida e que o retorno 

a sua antiga identidade não é possível. Estabelece-se um conflito, pois esta posição ela 

não aceita. Então, como última saída, ela leva sua narrativa a um momento mítico, além 

do seu tempo e do seu espaço, possibilitando que a resolução do conflito seja jogada 

indefinidamente para mais adiante: ela inclui Deus em sua fala.  

Este último recurso, a inclusão de Deus, possibilita que ela permaneça agarrada à 

sua narrativa de restituição, pois  “o que o possível a gente pode fazer, mas o 

impossível, Deus pode”. Retomar sua antiga identidade não está em seu poder, mas está 

no poder de Deus. É isso que faz com que ela jogue a solução de seu conflito para o 

futuro, postergando sua luta com a doença e esperando que um dia, com a ação de Deus, 

ele se resolva. Uma frase em meio à narrativa ilustra bem esse ponto: “Doutor, eu vou 

tomar a medicação, mas vai chegar o dia na minha vida que Deus vai tocar a mão de 

outro médico e vai dizer que hoje tu não precisa mais tomar esta medicação.” 

A narrativa apresentada aqui remete, portanto, a uma narrativa de restituição 

rígida, que impede a narradora de encontrar outras formas de narrar sua história de vida, 

pois não vislumbra a possibilidade de abandonar sua antiga identidade, anterior ao 

adoecimento, em nome da construção de uma nova. 

 

Ao final da entrevista, já desligada a gravação, a narradora voltou a afirmar que não era 

a pessoa de antes, que não tava conseguindo render no trabalho como antes, mas que ia 

vencer, superar tudo isso. 
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Capítulo VI 

 

Considerações Finais 

 
“Para experienciar nós temos que imaginar.  

A imaginação é a consciência  
lutando para ganhar soberania  

sobre a experiência.”  

Arthur Frank   
 

 
O adoecimento, seja ele qual for, é sentido inicialmente como algo negativo por 

todos, visto que além de seus sintomas, ele nos impõe obstáculos e dificuldades que 

somos obrigados a suportar mesmo que por pouco tempo. Enquanto é mais fácil lidar 

com as doenças mais leves ou de prognóstico favorável, o mesmo não acontece com as 

doenças crônicas que tendem a provocar danos físicos e sociais de maior magnitude.  

A necessidade de lidar com doenças de longa duração ou para as quais a cura não 

era possível contribuiu para uma maior reflexão sobre as concepções e práticas de 

manejo e cuidado dos enfermos (BURY, 2001), abrindo espaço para a percepção dos 

processos culturais envolvidos na experiência do adoecer e de seu enfrentamento. Essa 

mudança de perspectiva foi ilustrada por Kleinman em sua diferenciação entre doença 

(disease) e adoecimento (illness) (apud CARDOSO, CAMARGO JR., LLERENA JR., 

2002). Ao contrário do que possa parecer, essa diferenciação não contribuiu para criar 

uma dicotomia, mas sim para ir além dela, mostrando que não se pode falar em doença 

sem se falar ao mesmo tempo em adoecimento. Ultrapassar um olhar sobre as 

disfunções e alterações que caracterizam os processos patológicos para incluir as 

crenças e valores associados a estes implica perceber que as formas de explicar a doença 

são culturalmente orientadas (MINAYO, 1998). 

 Assim, é impossível abordarmos a doença sem nos darmos conta da estruturação 

lingüística e cultural do adoecer, da experiência de si e das relações sociais envolvidas 

nessas circunstâncias. Os aspectos culturais e discursivos estão sempre presentes na 

compreensão da doença e de seus efeitos tanto na pessoa doente, quanto também 

naqueles que a cercam, saudáveis ou não. Estão presentes inclusive nos conhecimentos 

e práticas dos especialistas que nomeiam, explicam e tratam a doença e seu portador a 

partir de horizontes sócio-históricos e culturais limitados e contingentes. Desta forma, 
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não adoecemos sozinhos, não nos tratamos sozinhos, pois a forma como julgamos, 

lidamos e experienciamos o adoecer tem suas raízes fincadas muito além da nossa 

pessoalidade. 

Em nosso estudo, portanto, adotamos uma perspectiva narrativa sobre o adoecer 

que é tributária de pressupostos sócio-construcionistas: a especificidade histórico-

cultural do conhecimento produzido (acerca da doença mental, do doente, de seu 

tratamento etc.), o conhecimento como construção coletiva, fruto da interação social e 

dos processos discursivos, a relação estreita entre conhecimento e ação social. Nosso 

estudo, porém, inclui algumas considerações teóricas em torno da relação entre doença, 

narrativa e experiência de si que não têm recebido atenção adequada em pesquisas 

orientadas por abordagens tais como análise de discurso, análise retórica, psicologia 

discursiva e afins. Essas considerações incluem os processos de reflexividade e 

intencionalidade envolvidos na relação do indivíduo (um agente com propósitos) com 

seu tempo, consigo mesmo, com os outros.  

       De fato, a perspectiva narrativa desenvolvida em nossa pesquisa pressupõe 

que a experiência de adoecimento pode afetar o sentido cotidiano que atribuímos à 

nossa pessoa, ao que somos e ao que buscamos no curso da vida. A doença mental, sua 

cronicidade e o sofrimento daí advindo, podem alterar a forma como o doente configura 

sua temporalidade e interpreta as relações e conexões do que viveu, desorganizando as 

crenças existenciais que orientam a vida da pessoa. As relações entre corpo, self e 

mundo são fraturadas, há um “naufrágio do sentido” (FRANK apud CROSSLEY, 2000) 

lançando ao doente o desafio de reconstruir o sentido perdido na emergência da 

enfermidade.  

Considerando a estreita ligação entre viver a vida e contar a vida 

(BROCKMEIER; HARRÉ, 2003), assumimos que a desorganização causada pela 

doença provoca uma desordem em nossa narrativa biográfica e que o enfrentamento da 

doença, por sua vez, incita à reconfiguração narrativa. Nesse sentido, o sofrimento e a 

doença são enfrentados primariamente mediante a contação de histórias: os outros 

contam histórias de doença para a vítima e a vítima também deve contar para si mesma 

outra história para compreender o que lhe ocorreu. Como vimos nas histórias de nossos 

participantes, o sentido sobre o transtorno mental implica em o sofredor interpretar as 

histórias que os outros contam e agir em resposta a elas.  

 Encontramos aqui a face da narrativa como um discurso organizador, que 

permite que a desordem provocada pela doença possa ser elaborada por meio da 
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construção de um sentido para a experiência do adoecer. A narrativa não é, portanto, 

mera comunicação de fatos biográficos, mas sim um ativo processo de enfrentamento da 

desordem provocada pelo sofrimento, constituindo-se como, portanto, como ato 

terapêutico (FRANK, 1997) 

Contudo, no processo de construção de sentido por meio da narrativa está em jogo 

muito mais do que simplesmente a individualidade do narrador. A possibilidade de 

construir um sentido para a experiência do adoecimento está associada a um complexo 

jogo de posicionamentos e negociações possíveis nos contextos e interações sociais dos 

quais participa o narrador. Em suma, o processo de construção de sentido é produto de 

ações dialogadas e contextualizadas, o que nos faz conceber a narrativa como uma 

prática discursiva. 

Partindo disto, nos encontramos no cerne das questões que embasam o trabalho: a 

doença provoca uma alteração nos modos usuais de interpretação da nossa vida, nos 

obrigando a reavaliar a forma como vivemos até então e a forma como planejamos 

nosso futuro; esta alteração se mostra igualmente em nossa narrativa biográfica, 

constituindo esta um meio para percebermos como o adoecimento nos afeta; a alteração 

provoca uma necessidade de falar sobre o próprio sofrimento, de narrar o que se está 

sendo experienciado, o que por sua vez, abre a possibilidade de um ordenamento da 

experiência e a construção de um sentido em torno desta; e por último, que a produção 

desse sentido é fruto de uma construção social. 

Esse breve resumo acerca das idéias que fundamentam a pesquisa tem como 

intuito relembrar questões importantes acerca do trabalho e que surgiram nas histórias 

produzidas por meio das entrevistas narrativas. O material produzido foi pródigo em 

evidenciar nossos pressupostos, bem como, suscitar outras questões a serem debatidas. 

Um dos pontos que merecem destaque é a forma como as noções presentes em 

certas narrativas culturais acerca do adoecimento mental influenciam a forma como o 

usuário do CAPS vê a si mesmo e narra sua história. Segundo Bruner (1997) há uma 

distinção entre narrativas canônicas e pessoais. Em seu texto “Vida como Narrativa”, 

Bruner (1994) afirma que, dada a natureza construída da narrativa e sua dependência da 

linguagem em uso e das convenções culturais, as narrativas canônicas refletem a 

prevalência de “vidas possíveis”, marcando as expectativas culturais normativas, de 

como a vida deve ser vivida em certos contextos. A cultura é repleta de narrativas de 

vida canônicas e de repertórios formais combináveis que permitem ao individuo 

construir suas próprias narrativas de vida.  
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Levando-se em consideração que as narrativas são co-construídas, vemos que as 

narrativas culturais e pessoais estão interconectadas. Como a narrativa é produzida 

socialmente, ela só pode ser entendida em relação aos próprios repertórios lingüísticos 

que a cultura disponibiliza entre seus membros para negociação nas situações 

específicas em que esses se encontram. Assim, falamos de um contexto que nos 

antecede e que é atualizado na comunicação entre os falantes mediante a partilha dos 

repertórios já presentes na cultura. Falante e ouvinte tornam-se, portanto, atores 

culturais e políticos, já que as histórias atuam na comunidade linguística e orientam a 

ação pessoal e coletiva, sendo instituídas por narrativas precedentes, mas também 

instituindo outras nas interações sociais atuais (SQUIRE, 2008). A percepção da 

atuação de uma narrativa canônica é importante, pois como o “eu” é construído a partir 

de redes de interlocução, estar conectado com aquilo que é entendido como significativo 

para a comunidade influencia o jogo de posicionamentos presentes nas interações 

sociais. Nós sabemos quem nós somos através da percepção de onde nós estamos em 

relação ao que é considerado significativo para a comunidade.  

Assim, apesar da narrativa ser apresentada individualmente, na narração não é 

meramente o narrador que fala, mas inúmeras outras vozes que falam através dele por 

meio da cultura.  

 

“Assim sendo, a história, seus interlocutores (aqueles que falam e os que 

ouvem) e a situação em que a própria estória é contada, tudo isso se 

relaciona a uma base histórico-cultural de produção. Em outras palavras, 

nosso repertório local de formas narrativas é entrelaçado a um cenário 

cultural mais amplo de ordens discursivas fundamentais, que determinam 

quem conta qual estória, quando, onde e para quem.”(BROCKMEIER; 

HARRÉ, 2003:527) 

 

Desta forma, na construção de uma narrativa estão presentes os valores já 

previamente atribuídos à experiência pela cultura. No caso do adoecimento mental, 

predomina uma narrativa negativa e estigmatizante sobre o enfermo que é produzida e 

disseminada histórica e culturalmente. No relato de Marcelo, essa narrativa se inscreve 

como preconceito contra o doente mental que se mostra através de uma teorização sobre 

o que é ser “doido”, e que funciona como uma narrativa opressora sobre o narrador.  
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Culturalmente o portador de transtorno mental é definido pelo termo “doido” ou 

louco, termo este que carrega um sentido negativo, que posiciona o usuário como 

alguém capaz de atos inadequados socialmente, tornando-se um perigo para si e para os 

outros. Na narrativa de Marcelo isto surge nas tentativas de queimar a casa, se matar, 

etc. Essa visão está em consonância com a idéia de doença mental como estando 

associada à periculosidade, erro e desrazão (AMARANTE; TORRE, 2001).  Aliado a 

isto, Gergen (1992) afirma que existem termos usados para se definir alguém, tais como 

irracional ou débil mental, que tem suas raízes no Iluminismo e na percepção da razão 

como libertadora. Só o Eu razoável tem valor, pois é adequado à norma, ao que se 

espera. Quando Marcelo comete atos entendidos como carentes de razão pela 

comunidade, recai sobre ele o estigma da condição de não ser razoável, adequado 

socialmente, em suma, de ser “doido”. 

Na narrativa de Marcelo nota-se o confronto e a negociação entre uma perspectiva 

cultural e uma pessoal quando o narrador assume novos repertórios para falar de si. 

Marcelo inicialmente reproduz a mesma idéia preconceituosa acerca da doença mental: 

ele tem vergonha de seu estado, de já ter sido internado e de ter que fazer tratamento no 

CAPS. Contudo, a continuidade do tratamento no CAPS, em meio a novas interações e 

repertórios, possibilita a construção de uma contra-narrativa, que referencia o portador 

de transtorno mental com alguém que merece ser tratado e compreendido e não 

estigmatizado e excluído socialmente. 

O foco de sua narrativa é a luta para construir uma história alternativa sobre sua 

condição que lhe permita ser posicionado não como “doido”, mas como portador de 

uma doença. A construção de uma nova identidade permite que o narrador comunique 

seu sofrimento, partilhando sua condição não só de enfermo, mas também de 

estigmatizado, com outros usuários. Os efeitos negativos da estigmatização e do 

preconceito partilhados por aqueles que sofrem de doenças mentais estão presentes nas 

falas dos usuários que relatam o medo e a vergonha de estarem enlouquecendo, de ter 

que tomar remédio controlado, de ser internado. Esse medo está associado a essa mesma 

narrativa cultural acerca da doença mental, que só pode ser combatida por meio da 

informação e da conscientização de usuários, familiares e profissionais, resultante de 

novos espaços de comunicação e de práticas discursivas. Como nos afirma um slogan 

de uma campanha anti-estigmatização: 
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“Uma pessoa com esquizofrenia é uma pessoa (com esquizofrenia). Como 

você diz é como você entende.” (ROBERTS, 2000:437) 

 

Um traço importante da tentativa de Marcelo de construir uma nova narrativa para 

si mesmo é que a definição de sua nova condição está associada ao ser diagnosticado 

como doente. Sua narrativa nos mostra que o diagnóstico serviu como forma de 

construir uma visão de si de forma diferente. Parece nesse caso, que em meio à 

emergência dos sintomas e à desordem provocada por estes, o encontro de um nome que 

possa definir e de certa forma aglutinar as experiências do usuário tem efeito positivo, 

pois o encontro de palavras e significados que definam a experiência funcionam como 

forma de organizá-la (ROBERTS, 2000).  

Com relação às interações do narrador, o encontro de um nome, que faz parte do 

repertório interpretativo usado pelos profissionais do CAPS, mas também partilhado por 

outros usuários, possibilita a comunicação de sua condição de enfermo, de forma a 

partilhar com outros seu sofrimento, retirando-o do isolamento produzido pela doença e 

resgatando sua capacidade narrativa. O uso de termos comuns permite o entendimento e 

a simpatia, no sentido de sin + pathos = sofrer em conjunto, despertando a possibilidade 

de se buscar apoio no fato de pertencer a um grupo e vivenciar novamente a 

solidariedade que parecia perdida. O efeito disto é que se torna possível a construção de 

uma narrativa biográfica que não passe mais pelo ser “doido”, pelo preconceito e pela 

exclusão, mas sim pela posição de ser uma pessoa doente com o direito de ser bem 

tratada. Possibilitar espaços e relações que tornem possível a passagem desses usuários 

de uma condição a outra me parece ser o grande desafio a ser vencido pelo CAPS. 

Contudo, acerca da questão do diagnóstico, outras versões são possíveis. Os 

diagnósticos também podem constituir formas de classificação que posicionam as 

pessoas a despeito de sua vontade, ao mesmo tempo em que adquirem estatuto de 

verdade, deixando de serem vistas como produções sociais, fruto de saberes localizados 

sócio-historicamente (ARAGAKI, 2006). No caso do CAPS, se pensarmos no 

posicionamento criado pelo diagnóstico, teremos pessoas “diagnosticadas como 

portadoras de um transtorno mental por pessoas consideradas normais, incluindo-se aí 

os profissionais da saúde, familiares e vizinhos” (ARAGAKI, 2006: 44). O diagnóstico, 

então, pode atribuir um posicionamento que se estende muito além do CAPS, 

penetrando nas demais redes sociais das quais faz parte o narrador. Partindo dessa outra 
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perspectiva, Roberts (2000) afirma que é essencial para a recuperação do enfermo 

conseguir construir um sentido de si separado do diagnóstico. 

Os efeitos da narrativa canônica sobre a doença mental também balizam outras 

noções e práticas partilhadas pelos usuários do CAPS, como a relação ambivalente 

mantida com o uso da medicação. Por um lado, há um comportamento, mantido por 

muitos usuários, de lidar com o sofrimento por meio da medicalização. Por outro, 

manifesta-se um receio do uso de medicação dita controlada, por ser esta popularmente 

atribuída a quem é “doido” de fato, isto é, como um traço identificador do transtorno 

mental, especialmente aquele que exige maior controle. Na base desse comportamento 

está uma complexa rede de noções culturais partilhadas e reproduzidas por usuários, 

profissionais, familiares e outros. 

A medicalização do sofrimento surge de maneira interessante em uma fala comum 

entre usuários do CAPS, que é a solicitação pela troca da medicação. São pedidos que 

chegam acompanhados de relatos que afirmam que a medicação não está fazendo o 

efeito desejado, que está provocando efeitos colaterais, em suma: “não estou me dando 

com a medicação!”. Este tipo de caso, muitas vezes, tem um histórico semelhante. Um 

olhar mais detalhado no prontuário nos mostra que as razões do adoecimento do usuário 

são de natureza social: violência doméstica, isolamento social, desemprego, etc. Como 

não há como solucionar os problemas elencados por meio de uma medicação, o usuário 

troca repetidas vezes de medicação sem que nenhuma lhe ofereça o resultado desejado.  

A solicitação pela troca de medicação está próxima a outra afirmação ouvida 

constantemente no CAPS: “Não posso ficar sem o meu remédio”. Essa pequena frase, 

tantas vezes ouvidas, costuma partir de usuários cuja medicação está prestes a acabar e a 

nova consulta com o médico ainda está distante. Geralmente acometidos de transtornos 

ansiosos dão enorme importância à medicação no controle de seu estado emocional, de 

forma tal que muitos que chegam ao CAPS ansiosos se mostram bem mais calmos só 

em terem recebido a receita médica. Nas histórias contadas por esses usuários estão os 

mesmos fatos de sofrimento, violência, problemas com os filhos, desemprego e toda 

sorte de questões arrastadas ao longo da vida e sofridas continuamente.  

Corroborando a idéia de que a doença só pode ser tratada por meio da medicação, 

a possibilidade de ficar sem ela ou o fato do usuário não a estar utilizando torna-se 

possível causa de uma “crise”. Como afirmou uma usuária: “Eu parei de tomar o 

remédio. Pensei que tava boa, mas aí me deu uma crise.” A “crise” aqui, é vista como 
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qualquer alteração do comportamento autorizado socialmente. Quando o usuário 

manifesta algum comportamento contrário ao esperado diz-se que “deu uma crise”.  

 O uso do termo “crise” parece ter dois objetivos. Em primeiro lugar, representa o 

uso de um repertório comum ao serviço e aos profissionais, tornando mais fácil a 

comunicação do estado de saúde do usuário. O uso de uma nomenclatura comum ao 

contexto do CAPS pelos usuários parece estar associado à função de comunicação do 

próprio sofrimento por parte do usuário, que não raras vezes manifesta em sua fala o 

medo de não ser entendido pelo profissional e de ter sua queixa desvalorizada. Parece-

me também que ao fazer isso busca-se criar certa empatia com o profissional, o que 

deve traduzir-se em um melhor atendimento. Na narrativa produzida por Roberta esse 

recurso é muito presente, principalmente por ela ter trabalhado como agente de saúde. 

Em sua narrativa, Roberta apresenta as ações que desenvolve no trabalho, posicionando 

a si mesma como alguém que costuma transitar pelo contexto dos serviços de saúde.  

Depois, o termo, juntamente com outros, como dizer o que o usuário é agressivo, 

costuma ser associado à urgência do caso. Ao usar este tipo de termo o usuário espera 

ser atendido com maior rapidez e eficiência.  Isso implica, como afirma Minayo (1998), 

em certa descrença na efetividade da saúde; agrava-se o pretenso quadro do usuário para 

atrair a atenção e possibilitar um atendimento mais rápido. 

Assim, nessa narrativa que refere a necessidade do remédio parece estar em jogo 

uma narrativa cultural que associa o tratamento ao uso da medicação, o que tem como 

conseqüência que aquele que está doente deve ser tratado (medicado), e em 

contrapartida, ao recobrar sua saúde, não mais precisará tomar a medicação 

(MOSTARZO; KIRSCHBAUM, 2003). Essa visão embasa-se no que Frank (1997) 

chamou de narrativa de restituição, ou seja, a narrativa que, frente ao surgimento de 

sintomas de um adoecimento, permanece presa a expectativa de que em algum 

momento, sua saúde será restituída. Em casos de adoecimento crônico, como muitas 

vezes é o adoecimento mental, essa visão se torna também fonte de sofrimento, pois o 

usuário permanece preso a uma visão irreal de sua condição, sem conseguir construir 

uma narrativa alternativa que lhe permita efetivamente lidar com os impedimentos 

causados pela doença. Segundo Frank (1997) esta é a narrativa comum à medicina 

ocidental, marcada por sua obsessão com a busca da cura para todos os males. 

Esta forma de narrativa produz complicações éticas e políticas, pois, ao associar 

tratamento a medicalização, posiciona o médico e sua prática profissional como 

principal artífice a cuidar da saúde do usuário. A eleição de uma figura particular que 
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passa a ser posicionado como o detentor do saber e do poder sobre os processos de 

saúde/doença é problemática, principalmente porque infantiliza o usuário. O que vemos 

hoje são profissionais cada vez mais especializados, agindo sobre recortes cada vez 

menores da realidade vivida pelos usuários, o que contribui para a manutenção de uma 

posição de sujeição destes frente ao serviço (FIGUEIRÒ, DIMENSTEIN, 2010). A 

perpetuação dessa condição de sujeição faz com que o tratamento tenda cada vez mais 

centrar-se no próprio sujeito, individual e privado, em suas queixas e seus sintomas, não 

levando em conta o contexto sócio-cultural, político e econômico do usuário. Note aqui 

a ideologia que sustenta o serviço, que o faz funcionar de uma maneira antiga, centrada 

em concepções não sociais. Esse cenário fortalece as críticas acerca dos princípios que 

norteiam o funcionamento do CAPS: visão reducionista e dificuldade de romper com 

antigas concepções acerca da doença mental. Vale lembrar a posição contrária a partir 

da qual o CAPS se constrói enquanto serviço de saúde pública, assumindo um discurso 

que busca contribuir para o que o usuário construa uma posição ativa frente ao seu 

tratamento. 

A narrativa de restituição está no centro da entrevista produzida por Roberta. O 

apego, não só a uma visão de si anterior à doença, mas também à crença de que irá 

vencer seus sintomas e recobrar sua saúde, ocupa o foco de seu relato e marca seu modo 

de enfrentar seu adoecimento. A narrativa de Roberta permanece rígida, 

impossibilitando que ela construa uma narrativa alternativa para seu adoecimento. Em 

outros usuários, a rigidez narrativa e o apego a uma narrativa de restituição estão 

ligados a outras práticas correntes dentro do CAPS, como a desvalorização de outros 

profissionais que não o médico. A narrativa de restituição está ligada à idéia de que 

quem trata é o médico e que tratar é medicar, o que faz com que o papel de tratar não 

seja associado a outros profissionais da equipe do CAPS, como o psicólogo, que se 

converteu em alguém com quem se pode conversar, e o enfermeiro, que é aquele que 

segue o que o médico manda (MOSTARZO; KIRSCHBAUM, 2003). 

 

Abordando o outro lado da questão, temos não a medicalização do sofrimento, 

mas o receio de alguns usuários de usarem medicação controlada por ser este um 

remédio pra “doido”. O recorrente uso do termo “doido” mostra como socialmente a 

visão que se tem do portador de transtorno mental é negativa, bem como o medo de ser 

posicionado socialmente dessa forma. Esse medo do uso da medicação também surge de 

outras formas, como na troca da medicação por conta própria e na alteração de dosagem 
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por influência do pastor, do vizinho, do parente próximo, ou seja, por influência desses 

sistemas alternativos que se opõem ao discurso científico e ao posicionamento do 

profissional. Aqui, podemos observar certa descrença no sistema de saúde por parte da 

população em relação a outros tipos de tratamento. Sendo a comunidade um ponto de 

referência não apenas das formas de entender e lidar com o adoecimento, mas também 

dos caminhos tomados visando o tratamento e a cura, é de se esperar que a crença em 

outros poderes seja valorizada. Estar em consonância com aquilo que a comunidade 

entende com certo também é fator de reorganização e enfrentamento do adoecimento, 

pois assim o usuário passa a partilhar de um acolhimento emocional nessa mesma 

comunidade, o que atua positivamente no suporte do seu sofrimento (MINAYO, 1998).  

O valor desse ponto está em que ele representa a construção de uma narrativa 

alternativa ao adoecimento a partir de outros contextos que não o CAPS. Resistir à 

medicação, ao profissional, em nome da valoração de outros repertórios interpretativos 

e outras interações sociais pode demonstrar uma forma de resistir a uma narrativa 

dominante representada pela ciência e pelo CAPS. Isso nos lembra que este serviço 

representa apenas um dos contextos possíveis para se construir um sentido sobre o 

adoecimento e que pode, a despeito de sua valoração pelos moldes da ciência, ser 

sentido como opressor pelo usuário. Assim, é preciso sempre pensar quando o serviço é 

avaliado como ruim, o profissional como aquele que não ouve, que não atende bem, ou 

mesmo quando surgem problemas corriqueiros como faltas, reclamações, abandonos, se 

estes fatos representam formas de resistência ao tratamento ou a construção de um 

agenciamento por meio da produção de contra-narrativas.  

Da mesma forma, ter um usuário que siga corretamente as prescrições do serviço 

não implica que um processo de construção de autonomia esteja ocorrendo. Essa 

característica surge de formas diferentes nas narrativas produzidas por meios das 

entrevistas. Tanto Marcelo quanto Roberta posicionam o CAPS de forma positiva em 

suas falas, construindo-o como um lugar a partir do qual puderam organizar o 

enfrentamento de seus processos de adoecimento. Contudo, na narrativa de Marcelo, o 

CAPS ocupa um lugar a partir do qual outra narrativa foi construída. Nela, ele retoma 

suas interações e funções sociais, mas sem negar as limitações que ainda precisa 

enfrentar por conta do adoecimento. Além disso, ele valoriza o serviço porque o 

posiciona como aquele que pode legitimar sua nova narrativa.  

No caso de Roberta, o que temos é uma relação construída com o CAPS sendo 

posicionado como aquele que irá legitimar, não a construção de uma nova narrativa, 
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mas sim, seu desejo de lutar por sua antiga identidade. Ela valoriza e segue todas as 

normas e horários do serviço porque espera que dessa forma possa finalmente conseguir 

vencer a doença e retomar sua antiga condição. Enquanto para um, vislumbra-se a 

possibilidade de um agenciamento da própria condição, no outro caso, isto parece 

distante. 

É preciso, contudo, frisar uma diferença. O problema não está em se ver como 

doente, mas sim em narrar a própria história como tendo sido tolhida pela doença. No 

caso de Marcelo, o narrar-se como doente não impede que ele construa novas 

possibilidades de viver e interagir socialmente. No seu caso, sua narrativa biográfica 

não exclui a doença, mas pactua com certa interpretação sobre a doença: uma que 

associa adoecimento mental a um manejo inadequado de problemas cotidianos em 

certos momentos da vida e que implica momentaneamente fazer “coisas de doido”. 

Aceitando as limitações impostas pelo surgimento dos sintomas, Marcelo pode construir 

um enfrentamento que lhe permite levar a vida adiante. No caso de Roberta, não há esse 

tipo de negociação; imbuída de sua narrativa de restituição, ela deseja vencer a doença. 

Sem poder retomar sua antiga condição de saúde, nem conseguindo aceitar uma nova 

versão sobre saúde/doença mental que possa tomar para si, Roberta permanece presa em 

um círculo vicioso, a uma narrativa enrijecida, sem expectativas de transformação. 

 

O fato do mesmo tema funcionar de forma diferente para os narradores demonstra 

a plasticidade das narrativas e nos faz retomar uma pergunta: frente aos relatos de 

Marcelo e Roberta, o que caracteriza uma boa história? 

Como afirmado anteriormente, tem-se a idéia de que a narrativa reflete a vida e 

que uma boa vida é uma vida ajustada, o que levaria a crer que uma boa história é uma 

história coerente (SQUIRE, 2008). Bruner (1997) afirma que as histórias envolvem uma 

violação da normalidade e, através da agência humana, sua restauração. Talvez essa seja 

a expectativa canônica de que as narrativas para serem boas sejam coerentes e ajustadas 

ao meio social. Sponder e Wilson (apud BRUNER, 1998) afirmam que presumimos que 

aquilo que alguém diz tem sentido e quando temos dúvida sobre isso construímos uma 

interpretação do significado supostamente veiculado no enunciado. Assim, narrar nossas 

vidas de uma forma estruturada e inteligível não possui somente um função ordenadora 

frente ao adoecimento, mas também uma função social, pois ela é essencial para que 

sejamos vistos como membros da sociedade (SALMON; RIESSMAN, 2008). Segundo 

Bohram e Hoyward (apud SALMON; RIESSMAN, 2008) a exclusão social de 
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portadores de transtornos mentais pode estar ligada ao fato de eles não conseguirem 

apresentar suas vidas como um processo socialmente inteligível. 

Contudo, também podemos pensar que histórias não tão bem ajustadas 

socialmente, mas que mantenham possibilidades de transformação, podem ser 

consideradas boas histórias. Elas mantém-se flexíveis, guardando a possibilidade de 

serem contadas de outras formas. Narrar-se de outra forma, construir uma narrativa 

alternativa, está  na base de todo processo de enfrentamento da desordem 

provocada pelo adoecimento. 

Assim, o que vemos nos casos de Roberta e Marcelo são histórias parecidas 

funcionado de maneiras diferentes dentro da organização de vida de cada um. As 

narrativas apresentadas constroem-se de formas diferentes, com objetivos diferentes. No 

caso de Marcelo vê-se uma narrativa que permite a construção de um processo de 

coping, de pactuação com a doença, que permite ao narrador lidar melhor com seu 

adoecimento e com as impossibilidades deste. No caso de Roberta, a rigidez de sua 

narrativa impede que ela lide com sua condição e possa reconstruir seu futuro de outra 

forma. O grande valor atribuído à narrativa de restituição, como vemos no caso de 

Roberta, é que no fim, todos aqueles que estão doentes querem ser saudáveis de novo e 

voltar a um estado anterior aos eventos perturbadores.  

A rigidez da narrativa aparece de outra forma em relatos colhidos em conversas 

com outros usuários do CAPS. Nesses relatos estão presentes pontos de mutação que 

marcam mudanças no rumo da vida das pessoas e que surgem em pequenas falas como 

“Depois disso não posso ter emoção que fico em crise, desmaio.”. Seguindo este 

momento inicial, após o primeiro abalo sofrido pela doença, os sintomas parecem ser 

incorporados à narrativa biográfica do usuário: “Hoje eu sou cheio de doença”, “Meu 

sistema é todo nervoso”, “Tenho a mente fraca”, “Tenho fraqueza nos nervos”. O 

usuário aqui atesta sua condição permanente de doente, que parece surgir até mesmo no 

uso do verbo sempre no tempo presente. 

Enquanto, em alguns casos, a eleição de um evento-chave ou ponto de mutação 

torna-se forma de conectar episódios, dar sentido à biografia e iniciar um processo de 

enfrentamento, noutros, essa menção apenas estabelece o momento no qual a vida do 

usuário encontrou um obstáculo que não conseguiu ultrapassar. Nesse sentido, Crossley 

(apud SQUIRE, 2008) aponta que, em seus estudos sobre pacientes com HIV, encontrou 

três tipos diferentes de histórias: uma na qual o paciente entra em contato e negocia com 

as dificuldades impostas pela doença; outra, que na qual tenta normalizar o impacto da 
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doença; e uma terceira na qual o paciente permanece preso ao lamento pelas perdas 

causadas pela doença. Das três, a última seria, segundo a autora, a menos adaptativa, 

pois permanece presa a esse lamento sem conseguir elaborá-lo. 

Metaforizando a postura assumida pelos usuários frente ao adoecimento podemos 

ver um duplo movimento que caracterizo aqui como a espiral e o círculo. No primeiro, a 

espiral, temos o processo de lenta elaboração do problema e de seus efeitos na vida 

diária; o narrador constrói sua narrativa refletindo sobre seu estado anterior e atual em 

relação ao adoecimento, de forma que sua história muda à medida que negocia essa 

nova narrativa com profissionais, demais usuários, familiares e a comunidade mais 

ampla. No outro caso temos o círculo, no qual não há movimento de elaboração. O que 

se vê é um lento remoer dos sintomas e de seus problemas, uma incapacidade de 

ultrapassá-los, ou por não saber como ou por desejar evitar um sofrimento que se 

imagina maior. Nesse caso, geralmente a primeira resposta é a fuga para a medicação e 

uma conseqüente narração de si como alguém que não tem mais saúde, que não pode 

ficar sem o remédio. 

 

Outro ponto que se destaca das análises é a relação da condição de doente com o 

trabalho. Essa queixa encontra-se associada à outra que manifesta a falta de condição 

para exercer a própria vida. Achar-se “cheio de doença”, “com os nervos fracos”, 

“doente dos nervos”, “ter a mente fraca” associa-se à definição de si como sendo uma 

pessoa incapaz para o trabalho. Dentro de uma sociedade capitalista, na qual o trabalho 

e o salário daí resultante surgem como uma forma de existência social, a idéia de não 

conseguir trabalhar aponta para um sentimento de inadequação social e faz com que se 

movimente toda uma roda de atestados e perícias com fins de afastamento temporário 

das funções laborais, auxílio doença e até mesmo aposentadoria precoce, nos casos mais 

graves. Esta perspectiva faz com que muitos usuários associem a doença à sua inaptidão 

para o trabalho, bem como a idéia de cura à sua aptidão para retornar ao trabalho após 

um período de afastamento. (MOSTARZO, KIRSCHBAUM, 2003).  

As condições gerais da vida tendem a ser muito responsabilizadas pelo 

adoecimento. Assim, são elencados como motivos para o adoecer: a violência social; 

doenças leves como febre, problemas de garganta, desmaios; perdas emocionais como 

falecimento de entes queridos; o estresse do trabalho, entre outros. Em meio aos 

atendimentos  é comum ouvirmos falas como: “Fiquei assim depois que meu marido me 

bateu”, “eu comecei a ter isso depois que fui assaltada”, “Eu passei a ficar nervosa 
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assim, depois que meu filho foi preso”; “Eu presenciei um atropelamento e isso me fez 

mal”; “Eu tô assim desde que vi meu marido com outra”.  

A atribuição da causa do adoecimento a fatores sociais está ligada a um 

sentimento de opressão e à dificuldade de levar à frente algum projeto de vida, 

especialmente quando ele é calcado na sobrevivência do dia a dia (MINAYO, 1998).  

Note aqui a semelhança do que ocorre com o uso da medicação: aquele que toma 

remédio e não pode trabalhar está doente; aquele que não precisa tomar remédio e 

consegue trabalhar possui saúde.  

Esta é outra questão que surgiu de forma central nas narrativas produzidas por 

Roberta e Marcelo. Para a primeira, vencer a doença é poder trabalhar com a mesma 

eficiência de antes do adoecimento. A incapacidade para o trabalho é referida por 

Roberta, bem como por outros usuários, como uma das principais perdas sofridas a 

partir do adoecimento. Essa incapacidade laboral produz no enfermo a sensação de que 

está se transformando em um fardo para seus familiares, o que muitas vezes contribui 

para a criação de um sentimento de culpa em torno da doença, agravando ainda mais o 

estado do usuário (WILLIAMS, 2001). No caso de Marcelo, o trabalho e os problemas 

relacionados a ele, surgem como motivo inicial para seu adoecimento que, associados a 

outros problemas de sua vida pessoal e financeira, colaboraram para a deterioração de 

seu estado de saúde. 

 

Outra questão, não presente nas narrativas produzidas nas entrevistas, mas colhido 

ao longo de atendimentos e conversas com outros profissionais diz respeito a uma 

denominação comum a certo tipo de usuário: poliqueixoso. Esta definição é usada pelos 

profissionais do CAPS para definir aquele usuário que apresenta uma queixa difusa, ou 

seja, apresenta uma série de queixas não relacionadas entre si ou inespecíficas acerca 

dos motivos pelos quais adoeceu. São falas que referem: dor de cabeça, “farnizim” no 

juízo, “coisa ruim” na cabeça ou no peito, “não consigo dormir”, “tenho vontade de sair 

andando”, etc.  

O que vemos aqui é certa dificuldade do usuário em narrar a própria queixa, 

apresentando-a por meio de um discurso coerente, o que pode revelar a fragmentação da 

própria narrativa pelo sofrimento causado pela doença (FRANK, 1997). Partindo dessa 

concepção, vemos como o sofrimento pode alterar as possibilidades do usuário de narrar 

a própria experiência. Langer (apud SALMON; RIESSMAN, 2008), trabalhando com 

narrativas de vítimas do Holocausto, aponta que em casos nos quais a desordem por 
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conta do sofrimento é excessiva, pode surgir conjuntamente uma desordem na vivência 

temporal da vida; o narrador não consegue narrar sua história a partir de uma linha 

cronológica que una a vivência do sofrimento à sua vida posterior, de forma que sua 

narrativa se constrói como se ele estivesse narrando uma existência dupla. Frank (1997) 

aponta que estas experiências fazem parte do que pode ser entendido como uma 

narrativa de caos, que é encarada não como uma narrativa propriamente dita, mas sim 

como uma anti-narrativa, marcada por momentos que podem ser muito mais vividos do 

que contados. 

Uma pergunta que pode ser feita a partir disso é se a narrativa pode realmente dar 

conta de uma experiência de adoecimento mental. Essa pergunta é importante porque 

até aqui trabalhamos com a idéia de que a narrativa pode organizar a experiência do 

adoecimento, possibilitando um enfrentamento deste. 

Contudo, partindo da afirmação de Kristeva acerca da melancolia, de que esta era 

um excesso de caos não ordenável, Stone (2004) se pergunta se uma experiência tão 

profundamente anti-racional como a do adoecimento mental pode ser expressa pela 

forma tradicional da narrativa, um discurso racional, ordenado em torno de uma trama, e 

que se desenvolve no tempo. Para esse autor, tal experiência possuiria uma natureza não 

totalmente comunicável ou por não ser completamente processada cognitivamente ou 

por não se adequar aos mecanismos da memória e da narrativa. Indo pelo mesmo 

caminho, Frank (1997) afirma que a doença mental só pode ser realmente entendida se 

pudermos adentrar imaginativamente em um mundo sem propósito. Este é o momento 

de lembrar a afirmação de Bohram e Hoyward (apud SALMON; RIESSMAN, 2008), 

quando afirmam que o preconceito do qual é vítima o doente mental está fincado na sua 

incapacidade de apresentar sua vida como um projeto social coerente e inteligível. 

Questões como essas nos fazem perguntar acerca das conseqüências emocionais 

para uma pessoa que é recebida em atendimento e que não consegue falar de si de forma 

coerente. Partindo da idéia de que toda narrativa é produzida em processo de co-

construção entre os interlocutores, nos perguntamos, então, sobre a importância da 

escuta como auxílio à organização da narrativa desse usuário. Ter o profissional do 

CAPS como um dos possíveis interlocutores nessa produção nos faz pensar qual o papel 

deste no processo de auxiliar a reconstrução dessa narrativa. Poderá o desejo pela 

coerência e pelo texto bem organizado nos fazer desprezar a narrativa menos coerente, 

não ajudando no processo de terapia do usuário? Parece ser isto o que está colocado na 
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nomeação do usuário como poliqueixoso, como aquele que não tem uma queixa 

conhecida ou reconhecida. 

É difundida a tese de que a doença mental, por provocar a sensação de que a 

identidade está sempre à beira de um colapso, prejudica a capacidade de produzir um 

discurso autobiográfico coerente (LYSAKER; LYSAKER, 2002). Mas, como afirma 

Langer (apud SALMON; RIESSMAN, 2008), talvez seja mais o ouvinte que precise 

dessa coerência narrativa do que o próprio usuário. É importante que o ouvinte veja o 

outro com alguém que, mesmo apresentando uma narrativa incoerente de si mesmo, é 

capaz de apresentar uma narrativa de si inteligível. Os mútuos posicionamentos 

assumidos entre profissional e usuário influenciam as possibilidades de organização do 

discurso. Assumir uma posição de bom ouvinte pode ser essencial para recuperar a 

capacidade narrativa do usuário. 

Às colocações de Stone (2004) e Frank (1997) sobre a incoerência de certas 

narrativas e a impossibilidade da experiência de adoecimento mental ser comunicada 

totalmente, não podemos deixar de oferecer a observação de Salmon e Riesmann (2008) 

de que, se olharmos para a narrativa dentro de certas fronteiras, buscando sempre um 

discurso organizado, marcado pela ordenação, coerência, seleção, temporalidade, 

poderemos estar deixando de ver outras possibilidades do discurso, o que nos impediria 

de valorizar as expressões que não se enquadrem nesses trâmites. Não seria também esta 

visão certa forma de rigidez narrativa, já que não admitimos narrar algo de outra forma? 

Isto nos leva a ressaltar a importância da escuta do outro, posição esta que se 

estende muito além do profissional, para incluir o familiar, o colega de trabalho, o 

cônjuge, etc. Se pensarmos que deve fazer parte da  terapêutica resgatar a capacidade 

biográfica do usuário, que encontra-se abalada pela doença, tanto o profissional do 

CAPS quanto pessoas próximas necessitam assumir uma postura que torne a interação 

confiável para o usuário, de forma que ele sinta-se acolhido em suas incerteza e medos, 

e possa reconquistar sua capacidade de falar de si. Isto coloca os profissionais sob o 

imperativo de refletir sobre a execução das práticas que sustentam o CAPS, nos fazendo 

perguntar até que ponto somos bons ouvintes daqueles que chegam até nós, ou se 

agimos para adequar a fala do usuário ao nosso próprio desejo de coerência. Da mesma 

forma, o familiar também deve ser buscado, sendo estimulado a entrar em contato com 

o usuário, combatendo preconceitos e estigmatizações ligadas à sua condição. 
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Ainda com respeito às entrevistas analisadas, um ponto merece destaque : a noção 

de entrevista como sendo uma prática discursiva. O modelo de entrevista proposto para 

a pesquisa, a Entrevista Narrativa, de Schutze, posiciona o entrevistador como alguém 

que, após a realização da pergunta gerativa, não interfere na construção da narrativa do 

usuário até que se dê o momento da coda. Contudo, como afirmado anteriormente, o 

fato do entrevistador/pesquisador não interferir durante a narração não implica em uma 

neutralidade deste durante o processo. Dentro de um contexto marcado pela 

interanimação dialógica, ambos os participantes da entrevista concorrem para sua 

construção, já que neste processo, a posição assumida pelos participantes influencia a 

narrativa. 

A retomada desse ponto me permite introduzir na análise um ponto importante na 

construção da narrativa e que esteve presente, de forma diferente, em ambos os 

processos: o próprio posicionamento do entrevistador.  

Ambos os usuários que participaram da pesquisa já foram atendidos pelo 

pesquisador no papel de psicólogo do próprio serviço, mantendo com o mesmo um 

contato regular ao freqüentarem a instituição para participar de suas terapias. Desta 

forma, o contato com o pesquisador já existia previamente à realização da pesquisa. É 

natural, portanto, que esta relação surja em meio às narrativas, influenciando a forma 

como estas se constroem. 

Creio que tanto no relato de Marcelo quanto no de Roberta o pesquisador não 

deixa de ser também posicionado como funcionário. Na narrativa produzida por 

Marcelo isto encontra-se menos presente, estando incluído o pesquisador em uma 

categoria mais geral que o narrador denomina de “funcionários do CAPS”. Em sua 

busca por legitimar uma nova forma de se posicionar, abandonando o papel de “doido” 

para assumir o de “doente mental”, com as conseqüentes vantagens daí advindas e já 

discutidas, Marcelo aponta os “funcionários do CAPS”, categoria que inclui o 

pesquisador, como aqueles realmente capazes de reconhecer e autorizar sua mudança, 

seu novo “eu”. 

Está implícita nessa afirmação um conjunto de práticas e saberes, que o narrador 

atribui aos profissionais, e que legam a estes uma superioridade em relação ao usuário, 

autorizando-os como legítimos sabedores de sua condição de saúde. O profissional, 

portador de uma linguagem científica, mais objetiva, com o poder institucional de 

determinar horários, prescrições, terapias, é posicionado num nível superior à forma 

como o próprio usuário posiciona a si mesmo em sua narrativa. Contudo, sua posição 
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aqui não é necessariamente passiva em relação ao profissional. Ao assumir tal postura e 

narrar dessa forma sua história, ele espera um retorno do outro: espera a legitimação de 

sua mudança. Sua narrativa, nesse ponto, identifica o entrevistador com o papel de 

profissional, denotando que espera dele a mesma legitimação de sua nova condição de 

saúde. 

Na narrativa produzida por Roberta, esse ponto surge de forma um pouco mais 

caracterizada por uma narrativa de restituição, Roberta apresenta os sinais do 

adoecimento, almejando vencê-los e retomar sua antiga condição de saúde, identificada 

principalmente com a eficiência no trabalho. Da mesma forma, o profissional é 

posicionado como aquele que sabe sobre a condição de saúde do usuário, mesmo 

quando Roberta se coloca contra a opinião deste profissional, quando, por exemplo, não 

aceita a cronicidade de sua doença, que foi apontada pelo médico. A valorização da 

opinião do profissional permanece, mostrando-se no reconhecimento que diz ter da 

qualidade do serviço, na nomeação dos profissionais como pessoas que a ajudaram e, 

por fim, nas inúmeras vezes às quais se refere ao pesquisador pelo título de “doutor”. O 

uso da titulação e a forma como surge ao longo da narrativa mostra que a narradora 

correlaciona o papel de pesquisador com  o de profissional da instituição, esperando do 

primeiro o mesmo entendimento acerca de sua situação de saúde e de seu anseio pela 

restituição de seu estado anterior, que esperaria de um profissional que a estivesse 

atendendo. 

Assim, em ambas as narrativas, os entrevistados posicionam o pesquisador como 

alguém que pode entender e autorizar seus anseios, sejam estes os de ser visto de outra 

forma ou de ter sua saúde restituída. Esse movimento, que influencia a construção das 

narrativas, também é uma forma de o próprio usuário posicionar-se de outra forma, 

encontrando apoio e força para resistir a outras narrativas e posicionamentos, 

construídos em outros contextos nos quais se move e que sente como opressores, como 

quando são chamados de “doido”.  

 

Por fim, considero que as análises feitas aqui, assim como qualquer outra 

interpretação feita acerca de um fenômeno, são levadas à frente por sujeitos 

posicionados sócio-históricamente. Nesse sentido, toda interpretação é provisória, 

incompleta. O contexto sempre limita nosso entendimento das histórias que analisamos. 

Assim, nossas interpretações não tem a pretensão de serem definitivas ou definidoras. 
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A primeira razão para isto vem do próprio objeto de estudo que é abordado como 

construto social, mutável e contingente. O pesquisador, ao partir rumo a seus dados, 

carrega consigo não apenas seu arcabouço teórico e metodológico, do qual se valerá 

para realizar todos os procedimentos de sua pesquisa. Com ele também irá sua própria 

história de vida e suas variadas experiências fora do campo de pesquisa e noutros 

espaços sociais, incluindo aí os impasses, dificuldades, inseguranças, mas também a 

curiosidade, o desejo, e mesmo o cansaço, que nos acompanha antes e durante a 

realização da pesquisa. São fatores que possuem um custo emocional e físico e que 

sempre estão presentes ao longo da evolução do trabalho, e com certeza, influenciando 

sua produção.   

Assim, nosso posicionamento não deve ser abordado apenas em termos do papel 

que ocupamos na pesquisa, como no caso da posição de entrevistador e pesquisador. 

Nossa posição deve ser entendida também em relação ao momento em que passamos 

em nossa própria vida. O olhar, a avaliação, a importância dada a certos pontos, o 

menor valor atribuído a outros, em suma, aquilo que nossos olhos conseguem enxergar 

daquilo que vemos, e que direciona nossas análises, está profundamente ligado à nossa 

própria história de vida. A mudança em nossas experiências nos torna capazes de avaliar 

nossos dados de forma diferente (ANDREWS, 2008) 

O pesquisador que finaliza seu projeto não pode ser então o mesmo que o iniciou, 

da mesma forma que seu olhar deve enxergar o horizontes que se estende à sua frente de 

forma mais promissora do que antes. Ele carrega consigo agora o imperativo de olhar 

para seu contexto de trabalho de forma mais profunda, buscando debater e construir 

novas ações e relações que possuam confluir para um melhor atendimento daqueles que 

chegam até ele em busca de ajuda. 

Nesse sentido, a análise apresentada aqui representa também minha própria 

narrativa. Ou seja, nestas considerações estão presentes mais do que as narrativas dos 

usuários do CAPS ou do que simplesmente leituras teóricas acerca de dados fenômenos 

sociais, mas também todo o percurso intelectual e existencial trilhado ao longo do 

mestrado.  

Desta forma, as colocações feitas aqui não possuem o status de uma visão final ou 

fixa sobre o fenômeno do adoecimento mental e as formas de produção de sentido em 

torno deste. Seu principal objetivo é fomentar as discussões em torno do assunto, 

assumindo um ponto de vista que, justamente ao ser assumido, pode ser questionado, 

explicitado e ampliado.  
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ANEXOS 

 

Transcrição Entrevista - Roberta (nome fictício ) 

 

Inicialmente foram explicadas as condições de realização da entrevista e sua finalidade. 

A usuária aquiesceu em participar da pesquisa. 

 

Entrevistador – Eu gostaria que você me contasse sua história de vida a partir do seu 

adoecimento. Eu não irei lhe interromper e você pode falar à vontade, contando tudo o 

que desejar, sem um tempo determinado. 

Roberta – quando surgiu o primeiro sintoma eu não sabia o que eu tava fazendo, eu so 

me lembro que nesse dia eu tinha saído pra o posto de saúde para pegar pacotes soro. Eu 

estava guiando uma moto e, de repente, deu um apagão em cima da moto e eu fiquei 

“rodiando” a rua da Caixa Econômica. Uma pessoa que me conhecia que me falou a 

história; ele falou que eu dei umas 20 voltas. Ele pensou até que eu tava procurando 

alguém. E eu não sabia onde eu tava, não sabia quem era eu, não sabia nada, mais nada, 

nem sabia como... se tava em cima de uma moto... por que não sentia a moto. E o que 

eu me lembro é que quando eu cheguei em cima do quebra-mola, que eu olhei pra serra 

eu tinha que ir para aquele lado. E quando eu chego em casa, eu desmaio para um lado e 

a moto cai pro outro. Me lembrei da minha casa. E quando eu desperto, não lembro... 

meu esposo que conta pra mim... tinha apagado tudo, as lembranças, tudo. E quando eu 

me recuperei, fui ao posto de saúde e a enfermeira me encaminhou para o CAPS. No dia 

05 do Um de 2006. E eu fiz uma triagem... várias perguntas que eu não me lembro e eu 

comecei o tratamento. Eu tomei várias medicações, eu tinha desmaios constantes... era 

de repente, sem nem sentir. Eu não sentia quando ir ter desmaio... e quando vinha a 

perda de memória, eu também não sentia, quando a minha visão falhava, eu não sentia 

nada. Era como se desse um apagão, como se desligasse e apagasse a luz, só que 

demorava. E eu desmaiei várias vezes no CAPS. Passei pelos psiquiatras. Primeiro veio 

a Dr J..., depois a Dra A.., depois o Dr... P. O meu organismo foi tão bombardeado que 

a minha imunidade baixou tanto... que até enfim chegou ao Dr P... Mas antes disso, uma 

coisa que eu gostei muito, que me ajudou muito foi a terapia ocupacional e a bioterapia. 

Foi onde eu aprendi a abraçar, a dar um beijo no rosto, a deixar alguém tocar meu 
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braço... eu não gostava. E a bioterapia era realizada numa sala toda fechada... e eu pedi 

até ao doutor, o psicólogo que ele abrisse apenas um pouquinho da janela por que eu 

tava me sentindo sufocada.. eu não aguentava tá num ambiente todo fechado. E ele dizia 

que eu ia superar esse medo. E eu não faltava... com a Dra L... (terapeuta ocupacional), 

que me ajudou muito. E como eu tinha feito um curso de auxiliar de enfermagem, 

quando passou para o Dr. L... (psiquiatra), ele disse assim: “essas medicações vão ser 

suspensas, você vai tomar essa daqui por resto da sua vida”.  

Eu tomava um bromazepan e um clonazepan... um bromazepan de 03 miligramas e um 

clonazepan de 02 miligramas. Antes d’eu tomar eu desmaiava ainda, eu tinha perda de 

memória e perda de visão. Quando eu comecei a tomar, deu uma melhorada. E quando 

eu ficava ansiosa... por que o meu negócio era trabalho, trabalho, trabalho, por que a 

minha mente cobrava muito trabalho. Eu sabia que eu tinha aquele dever, aquela 

cobrança, de quando chegar naquele dia, naquela avaliação, eu ter todos os dados. 

Entregar tudo direito, tudo organizado e ter conseguido, ter realizado o trabalho com 

pessoas. Quando eu passei pro Dr L... eu aprendi uma coisa, ele disse que eu tinha que 

lidar com o problema. E eu me lembrei de uma apostila de um curso de auxiliar que a 

gente fez. As agentes de saúde... que tem falando sobre os transtornos. E ele falou o tipo 

de transtorno que eu tinha... e aquilo me ajudou muito por que eu passei... tinha gente 

que dizia que eu ia morrer, que eu não ia escapar. Por que quando gente tá assim, você 

encontra aqueles que dizem que é teu amigo... eles colocam muito desânimo, ele não dá 

uma palavra de ânimo. Eu tinha muito apoio do meu esposo, dos meus filhos. Eu nunca 

recebi visita de profissional nenhum. Eu não faltava às terapias de jeito nenhum. E 

chegou um dia que eu tava tão ansiosa que os desmaios aumentaram... eu voltei 

novamente para o Dr L... e ele aumentou novamente a dose, e falou novamente: “É pro 

resto da vida que você vai tomar”. 

Eu fiquei triste, muito triste, e quando eu peguei nessa apostila, que eu me lembrei... do 

curso que eu tinha feito... quando eu fiz a visita, o estágio no hospital psiquiátrico e fui 

olhar na apostila com é que eu poderia ajudar a mim mesma. Tinha momento que eu 

botava a cadeira na parte da frente da casa e... vinha aqueles pensamentos... que não 

tinha mais jeito, que tinha acabado tudo... e o medo queria vir e eu não deixava o medo 

me pegar. Eu aprendi a lutar contra os meus pensamentos quando eu comecei a ler 

aquela parte sobre transtorno ansioso crônico, como era a ansiedade quando ela vinha. E 

durante esse tempo todo houve problemas. O meu esposo, ele contou que... uma vez eu 
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tava com uma corda pra tirar a minha própria vida. Eu não me lembrava disso. Outra 

vez, ele disse que eu saí sem roupa de casa... e eu não lembro nada disso. 

Esses dias ele disse que eu tava de braços abertos no quintal de casa, já pra saltar num 

monte de pedras e ele me segurou. Eu pensei até que ele tava brincando comigo. E ele 

disse que eu tava com uma faca no pescoço. Eu disse: “Para de brincar comigo”. E ele 

disse: “ eu não to brincando com você”. Os meus filhos viram isso e depois eu ficava 

ensaiando, como é que pode. Em 2008 eu recebi um diploma dizendo Honra ao Mérito 

por lutar por muitas vidas e eu to perdendo o valor da minha própria vida. E foi aí que 

eu tomei uma decisão, que eu tinha que lutar por mim... e quando a gente teve aquela 

conversa, que se o problema tava em mim, eu tinha que cuidar de mim.  

E no que for possível, no que tiver de recurso, eu vou me agarrar, eu vou lutar pela 

minha vida. Condições de trabalhar, sinceramente, eu não to tendo, por que várias 

vezes, eu peguei eu mesma... a pessoa conversando comigo e eu não sabendo o que 

tinha dito pra pessoa e não sabia o que a pessoa tava falando. <inaudível> 

Eu ligava muito pra minha supervisora e pedia até a ela. “ Doutora, eu não to 

conseguindo sair de casa, não to conseguindo trabalhar, não to tomando a medicação no 

horário certo, e... to tendo perda de memória”. Já perdi a memória no banco do Brasil, 

no Bradesco, dentro da Secretaria, na Otil. Perdi a memória em frente à Macavi. As 

pessoas me ajudaram, meu esposo foi me buscar. E quando eu lia no livro que ansiedade 

é uma... quando ela bate na gente, quando a gente não se controla, a mente da gente é 

como se ela tomasse de conta. Eu ouvi vozes, não vou dizer que eu não ouvi, porque eu 

ouvi... mas eu lutava, porque eu aprendi a lutar. Mas o que me entristecia mais foi 

quando ocorreu esses acontecimentos. Como é que eu luto pela vida e pensando em tirar 

a minha própria vida e sem sentir, sem saber. As vezes eu até rua por que pensava que 

ele tava tirando brincadeira comigo pra eu rir, mas não era brincadeira... ele falava sério 

e os meninos confirmavam. Teve um momento eu que eu quase agredi meu filho, mas 

sem sentir. Eu não via monstro, não via nada, eu não sei, não sei o que acontecia 

naquele momento. Mas se eu cheguei até aqui Dr Farley foi por que eu tive um 

esforço... de eu nunca ter caído num hospital psiquiátrico, ser internada... por que eu 

acredito num Deus que tem me ajudado e mostrado caminhos que me levaram a obter 

força... e através das instruções desse livro também... que falava até mesmo sobre o 

CAPS, que o CAPS era um ponto de apoio para quem tinha esses problemas... para não 

chegar num estado mais crítico. E foi muito bom fazer esse tratamento. Um tratamento 

com a “bioterapia” e a terapia ocupacional. E eu sei que esse agora também vai ser bom. 
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Vai ser mais um apoio para que eu siga em frente. Nem que eu não volte mais  a 

trabalhar, por que eu tomei uma decisão... eu tomei uma decisão e vou seguir em frente 

nessa decisão. Lutar pela minha vida novamente. Dezesseis anos... de 2006 pra cá. Eu 

tenho lutado tanto Dr. Farley... lutado tanto pra mim sobreviver a esse problema. Não 

tem sido fácil, mas até hoje o CAPS tem me ajudado muito. Porque foi aqui que veio a 

medicação certa, o apoio certo, no momento certo. 

Muita gente dizia: “O CAPS é pra louco, eu não vou”. Eu dizia: “Olhe, sabe por que eu 

ainda to aqui conversando bem? Por que eu to no CAPS.” Então eu to aqui, e vou seguir 

em frente, e vou lutar, e vou vencer. Por que foi o que eu coloquei no meu coração, na 

minha mente. E o apoio que o CAPS puder me dar, eu vou aceitar. Eu posso até não 

voltar a ser aquela Roberta que brincava, sorria muito, que gostava de praia, que gostava 

de praça. Por que ser evangélica não proíbe a gente freqüentar a gente ir a uma praia, a 

uma praça.. até ir a uma festa, não proíbe... é por que eu nunca gostei... eu gostava mais 

é de jogar bola. Apesar de no trabalho eu brincava com as crianças. As vezes quando ia 

dar palestra, a gente fazia brincadeiras... muito bom.  

O que foi conquistado até 2006, e até aqui, valeu a pena ser agente de saúde. Eu não 

escolheria outra profissão na minha vida por que fui uma das primeiras. Quando eu 

entrei eu tinha só a quarta série e a Dra..., a esposa do Dr... me ajudou muito na época, 

por que eu tinha só a quarta série. Eu fui procurar vaga pra outra pessoa.. e ela; “não! 

Tem vaga pra você também”. E eu: “Dra eu não tenho um documento, nem minha 

certidão... de tanta mudança, por que eu morei 12 anos de aluguei”. Até que a gente 

conseguiu comprar a nossa casa tá com 06 anos, vai fazer 07 anos, comprando de 

prestação, de pouquinho. E ela foi um ponto base na minha vida, de ser agente de 

saúde.. por que a gente conseguiu salvar uma criança no primeiro dia de trabalho... o 

que foi muito importante. E é isso. É uma das profissões... pra quem tem amor mesmo... 

não é pelo dinheiro. 

Por que quando eu entrei disseram que era um trabalho voluntário, depois foi que 

disseram que era pago. Mas o mais importante foi a conquista. Apesar de ter levado 

muita porta na cara. Apesar das pessoas sempre dizerem que você tá ali por causa da 

política. E você ter que mudar o pensamento daquela pessoa, que é não é por causa da 

política. Nós dependemos da política, mas é por que elas também precisavam da gente. 

E é assim até hoje. Então é isso. 

Entrevistador – Há mais alguma coisa que você gostaria de contar? 
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Roberta – tem. Tem sim. Eu queria assim, Dr. Farley, como eu to tendo esse apoio, 

como eu tive na época, no início, que as pessoas compreendessem que o CAPS é uma 

ajuda muito importante pra nós, na nossa vida... que através dele a gente não chega 

naquele ponto que diz... eu até já disse isso... acabou tudo. Mas não, eu tinha algo ainda. 

E quero continuar fazendo meu tratamento. Quero fazer esse trabalho e quero seguir em 

frente. E eu sei que vou conseguir chegar lá. Quero continuar fazendo tratamento, quero 

ir até o fim. 

Por que eu amo a minha família... quero retomar o meu amor, que eu tinha por mim 

mesmo... reconquistar a minha própria vida, que eu já tava perdendo. E eu sei que vou 

conseguir. Sei que vou conseguir, por que eu já vi casos, Dr. Farley, de gente que não 

tinha mais esperança e conseguiu. Teve até gente que <inaudível> ... e hoje ele trabalha 

normalmente, trabalha na firma, trabalha normalmente... ele vem ao CAPS, toma a 

medicação direito... sai duas horas da manhã pra trabalhar, chega às três... e ele é feliz. 

Eu não tenho inveja mas, eu olho pra ele e digo: “Ele conseguiu”. Ele conseguiu vencer 

ele mesmo. E o que muitos disseram... que pra ele não tinha mais jeito.. que era da 

família, por que na família dele muitos tem problemas psiquiátricos, né. E, graças à 

Deus que ele conseguiu vencer e eu quero conseguir vencer também. 

Entrevistador – Você quer falar mais alguma coisa da sua história? 

Roberta – Por enquanto é só. E agradecer também pela grande ajuda, tanto aqui... 

porque quando eu comecei a ler aquele livro e entender o meu problema, entender como 

lidar com ele, e... que eu preciso saber ainda mais como lidar com esse problema.. que 

se agravou um pouco mais. 

 

Fase das Perguntas Imanentes 

 

Entrevistador – você citou algumas vezes que você teria que tomar medicação pelo 

resto da vida. Como foi pra você ouvir isso? 

Roberta – eu olhei pra ele e disse: “Doutor, pro resto da vida. Por que pro resto da 

vida?”. Ele disse que o meu problema é o transtorno ansioso crônico. É uma doença 

crônica e a medicação vai lhe ajudar. Eu disse pra ele: “Doutor, em nome de Jesus, eu 

não aceito essa palavra “pra sempre””. Ele olhou e disse que eu não ia poder parar ele 

de jeito nenhum. Eu disse: “Doutor, eu vou tomar a medicação, mas vai chegar o dia na 

minha vida que Deus vai tocar a mão de outro médico e vai dizer que hoje tu não 

precisa mais tomar esta medicação”. 
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Dr. Farley, eu não tomo um comprimido se não for por orientação médica, nenhum... eu 

não tomo se não tiver orientação médica. Porque eu sei o quanto eu sofri nessa baixa de 

imunidade e ter adquirido essa diabete... e o aumento do colesterol... a pressão alta eu já 

tinha. Eu botei sangue pelo nariz, pelo ouvido, pela boca. Na época, eu <inaudível> o 

PSF da Dra. E..., que a gente foi designada. E a gente começou um cadastramento... a 

cadastrar Maranguape todo... todos os agentes de saúde. Até comida estragada a gente 

comia, por que a quentinha chegava já passada. E eu comecei a passar mal, e o carro me 

levou pra secretaria botando sangue pelo nariz... e eu tenho enxaqueca. Aí, a Dra. E... e 

a Dra. D... na época disse; “olha, Roberta, a partir de hoje tu vai tomar remédio pra 

pressão. Tu não vai poder parar de jeito nenhum”. E não tem cura, não? Ela disse: “Não, 

só a medicação. Você não pode parar.” Mas também eu disse pra ele que um dia, eu... 

eu acreditava que um dia ia haver, ia acontecer... de um médico chegar pra mim e dizer 

que eu não preciso mais tomar essa medicação por que não há mais necessidade... você 

ficou boa. Porque eu acredito que o possível a gente pode fazer, mas o impossível, Deus 

pode. Acredito muito nisso. 

Entrevistador – Como é pra você ter que tomar medicação? 

Roberta -  pra mim, ter que tomar a medicação é incômodo um pouco.. as vezes.. pra 

você poder trabalhar, pra você poder sair de casa, pra você poder andar e não tá 

desmaiando, tendo perda de memória. Por que eu não to tomando a medicação 

corretamente, no horário certo. Se tem um problema eu resolvo aquele problema. Meu 

esposo fica até ligando direto. No início quando eu comecei a tomar a medicação eu 

imaginei assim... eu tenho que tomar a medicação porque eu vou ficar boa... eu vou 

ficar boa, vai dar tudo certo. E o resto da vida... eu não aceitei o resto da vida. Não sei 

quanto tempo de vida eu tenho... ninguém sabe. Porque se a gente soubesse era bom 

demais porque a gente “planeava” muita coisa.  

Até um certo horário eu tenho aquele controle sobre mim mesma. Eu não fico tão 

ansiosa, eu fico ansiosa assim.. na minha cabeça eu to com quinze dias. Terminou os 

quinze dias de atestado ontem. Na minha cabeça ta assim... é trabalhar, trabalhar, 

trabalhar. Mas eu peguei uma reação que eu tinha que ter a qualquer momento... devido 

ao costume que eu tinha de sair pra trabalhar. Meio dia tá em casa pra tomar a 

medicação no horário certo. 

Hoje pra tá aqui com o senhor eu tomei um bromazepan e um clonazepan e era pra 

tomar um bromazepan e dois clonazepan. Eu to me sentindo bem, que a gente tá 

conversando. E... eu não digo assim... eu não posso passar daquele horário de tomar a 
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medicação. Se eu sair... Dr. Farley... o senhora tá ali, dentro do banco, na fila, esperando  

chegar sua vez. Você começa...  por que agora eu sinto quando eu vou desmaiar... antes 

eu não sentia, agora eu sinto. Desde o ano passado que eu comecei a sentir. A perda de 

memória vem de uma vez, a perda da visão também. Já fui ao oculista.. paguei, fui, fiz 

todos os exames na máquina. A médica botou em tudo, em todos os aparelhos. Uma das 

visões não desenvolveu, ela tem a sombra da outra. E nem por isso atrapalha d’eu ler e 

escrever. Eu já passei quinze dias acordada. Pra mim o dia era como a noite, a noite era 

como o dia. Antes de eu começar esse tratamento. E quando eu tomo a medicação, eu 

durmo, eu acordo tranqüila, calma... os tremores param. Mas se eu passar pelos menos 

uns dois dias sem a medicação, aí começa... É incômodo? É. Mas se é pro meu bem, eu 

tomo. E to sob ordens médicas... eu tomo. Mas no exato momento que o médico... muita 

gente, Dr. Farley, não é só uma, não.... mais de oitentas pessoas, eu posso contar... é a 

medicação que tá fazendo tu ficar assim, para! Se eu vi que não é a medicação Dr. 

Farley... que ela faz é me ajudar. Eu vou parar uma coisa porque uma pessoa mandou? 

Vou não. A minha resposta é: “Quando o médico mandar eu para; enquanto ele não 

mandar, eu não paro”.  

Se o senhor é médico e o senhor diz: “ Roberta, você vai tomar isso aqui, isso aqui e 

isso aqui.” Tá prescrito na receita... tá seu carimbo na receita.  Eu vou tomar porque o 

senhor viu que eu tenho necessidade de tomar essa medicação. Eu não gosto de tomar 

medicação por conta própria. E ninguém lá em casa toma, porque eu não deixo. Ah , 

mas fulano disse que isso é bom para... Não toma, vamos no médico, meu esposo leva 

no médico. Então se é preciso eu tomar, eu tomo. O chato “é” os horários, que é duas 

vezes por dia... mas eu tomo. E uma desses horários prejudica no meu trabalho e a 

minha consciência, daquelas consciência... Assim , se o trocador passou o troco errado 

pra mim... se o troco foi dez centavos, a consciência cobra pra mim devolver. E no 

trabalho é assim, se eu não to conseguindo fazer, eu chego pra duas supervisoras e digo: 

“Dra., eu não to conseguindo fazer isso. Eu preciso de ajuda. Não ta dando, cheguei no 

meu limite. Preciso de ajuda.” Quando a resposta é positiva pra você, tudo bem. E 

quando a resposta é negativa? Como é que a tua mente reage. E eu já tive muita resposta 

negativa. Eu não posso passar a mão na tua cabeça, não posso isso, não posso aquilo. Eu 

não quero que passem a mão na minha cabeça, eu só quero ajuda.  

Justamente que eu não deixe de vir pegar as minhas medicações. Eu não gosto de faltar 

consulta. Quando vier novamente os psicólogos, um projeto, eu entro e vou até o fim, 

porque eu quero vencer mais esse projeto na minha vida. 
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Entrevistador – Você colocou pra mim a importância do seu trabalho, mas você 

assumiu durante a sua fala que não tem condições de trabalhar. Como você experiência 

não ter as condições de trabalho. 

Roberta – Não ter as condições de trabalho. Ah Dr. Farley, dez anos, não... vou botar 

cinco anos. Cinco anos de trabalho. Ah, Dr. Farley, o senhor sabe o que é sair oito horas 

da manhã e voltar às oito horas da noite... eu até me excedia. Aquela vontade! E ver que 

eu consegui realizar o trabalhão, eu consegui pesar, visitar a gestante, eu consegui 

visitar o hipertenso, eu consegui orientar as medicações dele, sobre a receita que o 

médico passou... eu consegui vencer aquela etapa. Eu ganhei mais do que uma família... 

aquela que bateu a porta na minha cara dois meses atrás... ela já tava me recebendo, me 

oferecendo até um café.  Devido à área ser uma área “dificultosa”, você ter que subir 

alto, ter que passar por dentro de “vareda”, por dentro de mato, por dentro de rio, ser 

uma área difícil... e você saber a dificuldade de cada um. Um pai de família, sustentar 

seu filho, tomar conta de sítio, ter que trabalhar.  E você ... aquela conquista, naquele 

dia, aquele primeiro dia, que você conseguiu vencer. Se você conseguiu... orientar a 

gestante, que é uma prioridade; pesou as crianças, outra prioridade; orientou o diabético, 

outra prioridade. E ganhar a confiança delas... outra coisa importante. Durante esses dez 

anos, até agora, eles ainda confiam em mim. Mesmo no estado que eu me encontro, eles 

ainda confiam em mim. E hoje, d’eu pensar que quando eu vou sair, quando eu chego 

no meio do caminho, que eu não sei o que é que eu vou fazer, me dói muito. E quando 

eu chego na casa, eu não posso subir na cadeira, pra colocar a balança lá em cima... 

porque já aconteceu duas vezes que a balança ter sido mal colocada...... ainda bem que 

tava em cima da cama e a criança caiu na cama. E eu já desmaiei em casa de pessoas... e 

d’eu conversar e não entender o que a pessoa tá falando... e d’eu sair pra pesar e não 

consegui pesar. E vem aquele medo... se esse bebê cair, como é que eu vou ficar? Tinha 

vez que eu pedia até às mãezinhas... olha... eles já sabiam do meu problema, eles sabem 

do meu problema, desde quando aconteceu. Então eles dizem assim: “ eu to notando que 

tu não tá bem, vai pra casa, toma a tua medicação, deita, dorme, descansa. Amanhã tu 

resolve o que tu tem pra resolver”. Uma vez, eu fui chegar numa casa pra repassar as 

orientações... porque pra facilitar o meu trabalho, o que foi que eu fiz? Eu mudei minha 

folha de profissão, eu tenho três que eu mandei encadernar, passei no computador e 

mandei encadernar. Tenho meu caderno com todos os prontuários e nome de pessoas. 

Tenho o nome da criança, o cartão da criança, tudo no caderno. E tenho as pessoas que 

tomam o remédio controlado... que agora são poucas na minha área. Porque onde tinha 
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mais que tomava remédio controlado, foi passado para outra agente de saúde. Eu não 

tava dando conta... eu tava piorando cada vez mais... que eu tava me preocupado muito, 

por que não tava dando mais pra fazer. Ultimamente não tá dando pra fazer essas coisas. 

E a minha consciência cobra o que? Cobra sinceridade... eu não gosto de mentir em 

relação ao meu trabalho. Eu gosto de fazer e dizer... eu fiz e provo que fiz. Não 

consegui pegar as assinaturas porque eu esqueço. Eu saio agendada. Hoje eu vou pegar 

só criança, mas a gente não encontra só criança. A gente encontra problema. E antes eu 

podia fazer, ajudar a resolver. E hoje, eu to me sentindo incapaz de ajudar... mesmo... eu 

vou dizer pro senhor: “Dr. Farley, eu to com quinze dias. Terminou ontem, amanhã eu 

já posso trabalhar”. Eu to mentindo Dr. Farley. Já tá com cinco dias que eu choro 

direto... amanheço chorando. Eu não vou conseguir sair pra trabalhar.  

Hoje eu fui por INSS, marcar perícia. Marcaram pro dia 06... mês que vem. Aí meu 

esposo disse assim: “Olha, tu tem que mudar de pensamento”. As colegas de trabalho 

dizem; “Olha, tu tem que esquecer por um minuto que tu é agente de saúde. Tu tem que 

esquecer por um momento”. Dr. Farley, como é que eu posso esquecer... que eu sou 

agente de saúde? Como é que eu posso... são mais de quinze anos. Como é que eu posso 

de uma hora pra outra, esquecer... das conquistas, das lutas? E a incapacidade... incapaz 

hoje, ontem, anteontem. Não é fácil, mas eu sei que vou conseguir vencer. Eu posso até 

sair do emprego. Foi o meu primeiro emprego. Eu posso até sair dele, mas eu não vou 

esquecer jamais que um dia eu fui agente de saúde. Eu não vou querer outro emprego. 

Meu filho tinha três meses quando eu comecei a trabalhar. Ia fazer as visitas mais 

próximas.. tudo bem, porque dava pra ver ele. Quando meu marido tava em casa eu 

fazia as visitas mais distantes... por que eu pegava a serra toda. Era só eu de agente de 

saúde. Eu pegava da Walter Lopes até o Rio do Corrente. De 95 até a outra agente de 

saúde entrar... porque ela ficou coma parte alta e eu fiquei com a parte baixa.  

Mas... e as vezes as pessoas reclamavam por que eu saía na moto. Mas eu saía na moto 

pra dar tempo de voltar na hora da medicação. Quando eu encontrava um problema, que 

eu ia tentar ajudar a resolver, passava o horário da medicação. Eu já chegava... a moto 

pra um lado e eu caía pro outro. Tive que parar de andar de moto. Hoje eu to andando 

na moto, por que tá com dois dias que eu tive uma perda de memória e uma perda de 

visão, e uma semana que eu não desmaio. Mas a palavra trabalho ainda não me saiu da 

cabeça. 

Entrevistador - Como é que você se sente quando ouve essa idéia de que CAPS é pra 

“louco”? 
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Roberta – como é que eu me sinto. Que apesar das pessoas falarem elas tem uma idéia 

errada do que é o CAPS. O CAPS é um centro de atenção à saúde mental de um 

paciente... pra ajudá-lo. Até mesmo ele.. a maneira dele tomar a medicação e andar com 

as próprias pernas. Ou que ele seja um paciente já avançado ou que esteja iniciando um 

tratamento. Então eu tenho o CAPS não como pra “louco”, pra pessoas “loucas” ou 

“doidas”. As vezes as pessoas chegam pra mim chorando, dizendo que o médico as 

encaminhou para o CAPS, por causa disso... e CAPS é quem é “doido”. E eu sou contra 

isso. O CAPS não é pra quem é “doido”, não é pra quem é “louco”. O CAPS é um 

centro de atenção, pra ensinar, pra ajudar... eu vejo o CAPS assim. 

E eu sei que se eu não tivesse tomando a medicação, se eu não tivesse iniciado um 

tratamento, eu não quantas entradas eu teria dado no hospício. Por que eu já vi colegas 

que iniciaram um tratamento e eu não sei como é que elas tomam a medicação delas... 

eu não sei a maneira que elas tomam, por que na situação que eu me encontro hoje, Dr. 

Farley, já era pra mim ter entrado num hospital psiquiátrico umas cinco ou seis vezes. 

Mas toda vez que eu me sentia angustiada eu vinha para os psicólogos, conversava com 

a Dra. R., ela me botava pro psiquiatra, ele conversava comigo. Tinha apoio... eu tive 

apoio. E principalmente na família da gente...tem, eu não vou dizer que não tem os 

problemas familiares. Eu sempre conversei com o psiquiatra. Quando tinha problemas 

sérios, eu conversava com a Dra. C., conversava com a Dra. L., elas conversavam 

comigo... olha vai dar certo, vai ser resolvido e eu conseguia vencer. Que nem meu 

marido tocou... mas ele não sabia que eu conversava com ela. Sobre os problemas fora... 

dos que me atingem mais.  

Por que o trabalho me atinge mais? Porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa 

conquistada, com esforço e com amor. Não é por que ia entrar o dinheiro na conta todo 

mês, não. Por que eu conheço Dr. Farley. Tão esperando só pelo dinheiro.  Eu não sou 

assim. O que o meu marido ganha... nós “tamos” passando por uma dificuldade, mas pra 

comer e pra vestir tá dando. Mas nós “tamos” assim um pouco “emprensado”. Mas nós 

estamos juntos, nós dois. E depositando nos nossos filhos... que eles estudem, que eles 

estudem em escola pública. Depositando esperança neles, no futuro deles, que eles não 

venham a faltar aula. E que meu problema não venha a atingir a eles. E eles se 

preocupam. Quando meu filho mais velho chega... ele passa nove horas numa sala de 

aula... se ele vê que eu to um pouco diferente, ele diz: “Pai, a mãe não tá bem não, né? 

Ela já tomou o remédio dela?”. Ninguém fala, todo mundo fica na tranqüilidade, pra que 

eu possa ficar bem. 
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Por que quando eu saio pra trabalhar,... antes eu tinha uma pessoas pra me ajudar, hoje 

eu não tenho mais... que foi logo no inicio do tratamento, que eu tive muito ruim 

mesmo... eu não conseguia falar, andar, eu não tomava banho só, eu não tomava 

medicação só. E o meu filho mais novo tinha anotado tudo num papel, como tava na 

receita e... ele que me dava a medicação na boca, a comida era na boca. Então, quando 

eu digo ao senhor que eu venci e que eu vou vencer mais essa é por que o que eu passei 

lá atrás não foi fácil. Quando alguém diz pra mim... olha, naquele dia que a gente foi na 

tua casa, a gente ia se despedir dela, porque desse mês ela não passa... ela vai morrer. E 

quando elas me vêem hoje, a opinião já é outra. Olha, tu vai conseguir, tu vai vencer.  

E como o senhor perguntou, né. Como você se sente incapaz? É isso... o que eu fiz a dez 

anos atrás, cinco anos atrás, eu não to conseguindo fazer, eu não conseguindo levar a 

informação, pegar a criança, por que eu to tendo essa perda de memória, desmaios 

constantes, eu não to tomando a medicação no horário certo... eu não to saindo mais 

nem na moto. Eu parei por que minhas colegas pediram, por que podia acontecer um 

acidente sério.  

E uma coisa que eu fiquei muito triste, foi quando...que eu me senti muito angustiada, 

quando eu desmaiei dentro do posto... foi do meio dia pra tarde. Eu não tomei a 

medicação pra eu poder ir ajudar. Por que tinha quarenta pessoas da minha área. E eu 

peguei... quando eu comecei a pesar as crianças... eu fui pra cozinha e comecei a chorar. 

A doutora chegou, a enfermeira. “Roberta, o que é que tá acontecendo?”. “Não doutora, 

é porque eu to um pouco sensível, por que eu não tomei a medicação, e esses dias foram 

muito corridos por que ta vindo o Bolsa Família, ta vindo as vacinas”. E eu tive um 

desmaio na frente de todo mundo. E uma pessoa do posto, sem ser a minha supervisora 

de área, sem ser a médica, disse assim: “ É, Roberta, quem te ver desmaiando assim na 

frente da comunidade, vai pensar que a secretaria de saúde tá te obrigando”. Então, a 

minha  vontade foi de voar no pescoço dela... eu senti vontade. Por que não era a área 

dela pra ela fazer isso comigo... ela não sabia o que eu tava sentindo. E a comunidade 

me conhece, porque eu já desmaiei na comunidade. E isso me chateou. Eu falei pra 

minha enfermeira. Ela falou:  “Olha, você só deve satisfação a mim e à Dra. D., que 

somos suas supervisoras. E a pessoas, ela não tem nada a ver com a sua vida. Em 

relação à comunidade, ela já lhe conhece e sabe do seu problema”. Com a comunidade 

eu não me preocupo, ela sabe... desde que começou o problema. 

Entrevistador – Você acha que sofre preconceito por fazer tratamento no CAPS? 
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Roberta – Não. Ao contrário. Eu nunca sofri nenhum preconceito... e ninguém me 

chamar de “doida”, “louca”. Teve até uma que parou o tratamento por conta própria. Eu 

tinha pedido até que ela não parasse. Ela diz: “Tu é “doida” mesmo”. Aí eu brinco: “Eu 

sou “doida ” e por você”. Mas quando eles notam que eu não to bem, eles dizem assim: 

“Roberta, eu to sentindo que tu não tá bem. Olha, tá passando da hora da tua medicação. 

Não fique com raiva, não. Vá tomar a tua medicação. Amanhã você sai... ou então mais 

tarde”. Por que até quatro horas ainda da pra dar uma saída, uma olhada na área... se não 

tá tendo diarréia... como é que tão os bebês, como tão... gestante, eu não to tendo. A 

menina que tá fazendo o tratamento da tuberculose já tá boa, graças à Deus.  

 

Fim da entrevista 
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Transcrição Entrevista - Marcelo (nome fictício) 

 

Inicialmente foram explicadas as condições de realização da entrevista e sua finalidade. 

O usuário aquiesceu em participar da pesquisa. 

 

Entrevistador – Eu gostaria que você me contasse sua história a partir do seu 

adoecimento. Eu não irei lhe interromper e você pode falar à vontade, contando tudo o 

que desejar, sem um tempo determinado. 

Marcelo – Bom, antes de vir aqui no CAPS... eu já tinha tido tratamento no Hospital 

São Gerardo e tinha tido algumas internações e problemas, assim, de decepção. Aí eu 

tinha abandonado o tratamento no São Gerardo, eu me zanguei com um pessoal lá... eu 

estava internado e eles não queriam me dar minha alta, precisou minha irmã ir... minha 

irmã, meu irmão, e um sobrinho meu pra poder eles darem minha alta... eu tava numa 

fase muito difícil. Foi a época que minha mulher me abandonou , separou-se e saiu de 

casa. Aí eu já tava numa fase difícil, aí eu fiquei mais perturbado ainda. Aí me 

“aperriei” pra sair de lá..aí precisou mil irmão ir lá, minha irmã, meu sobrinho para 

liberarem lá. Aí eu saí de lá e abandonei o tratamento que eu fazia antes, com psiquiatra, 

com psicólogo e terapeuta ocupacional. Aí fiquei... como minha mulher tinha saído de 

casa, me abandonado, passei uns dias na casa da minha irmã, na serra, passei outros dias 

na casa do meu sobrinho, em Fortaleza... aí aluguei uma casinha perto da minha mãe e 

fui morar lá. Fiquei isolado lá, sem querer me alimentar, sem querer fazer nada, sem 

querer tomar remédio, sem querer fazer nada. Aí foi que uma agente de saúde lá do 

Parque Santa Fé... aí passou um bom tempo assim, acho que bem..acho que mais de seis 

meses, seis meses a um ano. Aí foi que uma agente de saúde passou lá e falou que aqui 

em Maranguape tava tendo atendimento pra..psicológico, pra.. tava funcionando um 

CAPS  aqui em Maranguape. Na época não sei nem como foi que ela chamou não..mas 

ela disse que tava tendo atendimento... aí falou com minha mãe... aí elas me 

convenceram a vir aqui no Abrigo21, por que era aqui no Abrigo... fazer uma consulta 

aqui... aí eu vim com elas, com minha mãe e com essa agente de saúde. Fiz a consulta... 

                                                 
21

 Entidade assistencial direcionada a idosos, mantida pela Ordem Capuchinha. Em Maranguape é 
chamada de “Abrigo dos Velhos” 
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os procedimentos “tudin”...aí eu fiquei sendo atendido aqui pelo psiquiatra, pelo 

psicólogo e pelo terapeuta ocupacional. Foi aí que eu comecei a fazer tratamento aqui 

no CAPS. 

Aí durante esse período, eu...é..assim, eu tive algumas melhoras, recaídas, melhoras, 

recaídas. Eu continuei ainda...é...muito tempo ainda em situação difícil...muito 

depressivo ainda. Eu não tirava a barba, não cortava cabelo, não me cuidava. Em casa 

eu passava o dia deitado, né... pra mim me alimentar precisava a minha mãe ir atrás de 

mim, pra mim comer alguma coisa, que eu não ligava pra comer, não ligava pra nada. 

Tinha muita crise de choro, ainda... chorava que só... as vezes sem ver nem pra que 

começava a chorar... tinha muitos pensamentos negativos, eu ainda pensava muita coisa 

ruim. Mas mesmo assim, eu vinha pro CAPS, assim, à força...vinha fazer minhas 

consultas, vinha pra terapia...vinha pro psiquiatra também as consultas. Nesse período a 

medicação foi mudada várias vezes, eu tomei vários tipos... no meu prontuário consta 

que eu tomei quase todos os tipos de anti depressivos que tem no mercado... até chegar 

a um que deu certo, né... que eu me dei bem com ele, a medicação que eu me dei bem 

com ela. 

E, assim,... a terapia ocupacional também me ajudava muito...eu gostava, porque era 

uma coisa que eu me ocupava e que eu tinha aquela coisa pra fazer e eu sempre gostei 

dos dias que tinha terapia ocupacional porque tinha alguma coisa pra eu fazer naquele 

dia, por que nos outros dias eu não tinha nada pra fazer e eu ficava em casa e era muito 

ruim, né... ficava só em casa, só em casa, só em casa...sem fazer nada...só deitado e não 

tinha coragem pra tomar banho, pra fazer nada, pra comer, pra fazer nada, não tinha 

disposição pra nada. E, assim, eu vou ao atendimento psicológico também... eu gostei 

muito por que eu não tinha com quem conversar, com quem me abrir, contar minhas 

coisas, o que eu tava sentindo, o que se passava em mim... eo atendimento psicológico 

me ajudou muito por que eu passei a ter alguém pra conversar, me abrir e também 

receber orientação e conselhos, e... também me ajudou muito durante esse período. 

Eu sei que... o tratamento foi longo, por que não é do dia para o outro que  a gente 

consegue se libertar de um problema como esse de depressão. Aos poucos, eu fui 

melhorando eu hoje eu me considero muito bem. E os profissionais que trabalharam 

comigo... eles atestam também que eu sou outra pessoa hoje, que hoje eu to bem, que eu 

continuo ainda tomando medicação, mas... é, mas... continuo ainda vindo pro 

atendimento psicológico, mas em relação a tudo que eu passei, hoje eu to muito bem. 
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E, eu... esse período, assim, foi um período muito difícil pra mim, que eu sofri muito, e, 

assim... graças a Deus, depois que eu vim ser atendido pelo CAPS... apesar de ter 

passado, assim, muito pensamento negativo na minha cabeça... graças a Deus eu não 

tentei fazer nada assim contra a minha vida, né... assim durante esse período. Que logo 

no começo eu tentei algumas coisas, assim, de... tomar uma dose excessiva de 

medicamentos, assim d’uma vez... três vezes eu fiz isso. Queimei meus pulsos, né... 

queimei meus pulsos. E outras vezes eu cheguei até assim... não cheguei a fazer, mas 

planejei também até me enforcar... eu já planejei isso umas duas ou três vezes. Mas na 

época a minha esposa, ela chegou na hora. Graças à deus eu escapei de não ter chegado 

a esse extremo.  

E hoje, tudo isso que passou, eu... se deveu assim a...tudo isso que passou, eu... foi 

muito difícil pra mim, e eu consegui assim, eu acho assim, que hoje é que eu consegui 

superar tudo isso, e... graças ao tratamento que eu tive, o acompanhamento e, de 

maneira geral, eu agradeço muito ao CAPS... e foram muitos anos, vários anos que eu 

passei aqui fazendo tratamento e foi essencial pra eu me recuperar..tudo isso que eu 

passei. Hoje, assim... eu to bem.. to muito satisfeito com o tratamento que eu tive aqui, 

tanto o psicológico, o terapêutico e o psiquiátrico.  

Aí, hoje, eu me encontro assim uma fase boa, to muito bem, to... as coisas que eu não 

tinha vontade de fazer... muitas, né... sair de casa, me divertir, ir ao cinema, de ir a um 

futebol, a um estádio, de passear, que eu não saia de casa... hoje eu vou passear pra todo 

canto... ,e divirto, vou pra todo canto... hoje eu tenho uma namorada.. que eu não tinha.. 

durante o período que eu passei, eu não tinha, assim, vontade de arranjar ninguém, não 

tinha interesse sexual por ninguém, e... hoje eu levo uma vida normal... to muito bem e 

eu já... eu acho que eu consegui sair da.. sair vitorioso, não só eu <inaudível>, mas 

também aquele que me ajudaram a sair vitorioso.  Se você quiser fazer alguma pergunta. 

Entrevistador – Você gostaria de me contar mais alguma coisa. 

Marcelo – assim... <pausa>. Tudo começou assim.. deu entrar nesse processo 

depressivo foi devido a endividamento. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de 

dívida, de comprar nada fiado, sempre gostei de comprar minhas coisas a vista. Aí, eu... 

adquiri um comércio farmacêutico da minha irmã. Aí esse comércio, eu não tinha tempo 

de tomar de conta, vivia na mão dos funcionários, e começou a fracassar. Eu sortia de 

medicamentos e o que vendia não dava pra pagar os medicamentos. Aí pra manter esse 

comércio, eu comecei a fazer empréstimo, e acabei me endividando, devido a esse 

comércio. Aí eu comecei a me preocupar, por que eu sempre fui direito nos meus 
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negócios, sempre gostei de pagar minhas coisas direitinho. Aí fui entrando em 

dificuldade de pagar os compromissos... comecei a me preocupar muito, passei a não 

dormir de noite, passei a ficar “aperreado” por causa desse negócio. Acho que foi aí que 

começou meu processo depressivo... de preocupação muito grande. Isso foi... afetou 

várias coisas... afetou minha família também por que eu tive que me desfazer das coisas 

que eu tinha, fui vendendo os materiais que eu tinha para pagar a dívida e, no final não 

deu pra pagar tudo. E outras pessoas se ofereceram pra mim fazer empréstimos no nome 

deles... isso envolvia outras pessoas... quer dizer, tudo isso aí me deixava mais 

preocupado ainda, por que se fosse só eu... tinha sido melhor, mas ái já envolvia outras 

pessoas, aí eu me preocupei mais ainda... por que, no final, eu fui vendendo os bens 

materiais que eu tinha para pagar a dívida, por que virou uma bola de neve. 

Aí, tudo isso aí contribuiu para o meu processo depressivo. Aí eu fiquei desesperado, 

começou o desespero e eu não dormi mais e a entrar em pânico mesmo. Aí, assim, eu 

tava numa fase que eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais produzir no 

meu trabalho, não tinha mais tranqüilidade pra trabalhar, não conseguia produzir nem 

trabalhar. Foi aí que minha irmã <pausa>... eu falei pra minha irmã desses meus 

problemas e ela resolveu me levar num psiquiatra. Aí eu passei a ficar de licença... de 

licença do trabalho... fiquei afastado do trabalho e... me consultando com esse 

psiquiatra. Mas só que a primeira licença que ele me deu foi de um mês... só que ai 

invés de eu voltar lá eu voltei foi pra trabalhar. Só que quando eu voltei pra trabalhar, a 

situação do meu trabalho tava muito difícil...devido ao meu endividamento, eu era 

muito pressionado pela chefia pra pagar essas dívidas... vivia sendo ameaçado por eles. 

Era uma situação muito difícil no meu trabalho pro causa das dívidas. Com um mês eu 

voltei pra trabalhar, a pressão aumentou... aí eu voltei pro psiquiatra e ele me deu 

licença novamente. Eu fiquei renovando a licença. Ele pediu também pra eu me 

consultar com um psicólogo. Aí eu fiquei... não me membro quanto tempo foi. Mas 

continuou num desespero muito grande... tava muito difícil. Mesmo com as medicações 

eu não conseguia dormir, passava a noite acordado. Aí, entrei num desespero muito 

grande. 

Deixa eu ver, não lembro por que foi... por que fui internado a primeira vez. Eu acho 

que eu tentei alguma coisa contra a minha vida. Aí eu fui no psiquiatra e... ele pediu pra 

me internar a primeira vez no São Gerardo. Eu fiquei um bom tempo lá internado... 

fiquei direto lá um bom tempo. Depois de um bom tempo, que eu não lembro quanto 

tempo foi,... eu passei a ir diariamente pra lá... vinha dormir em casa e todo dia, passava 
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o dia lá... de tardezinha vinha pra casa. Fazendo terapia ocupacional, atendimento 

psicológico... passava o dia lá no hospital. Era o Hospital Dia que chamava.  

Nisso eu passei mais de um ano... acho que foi de uma não, foi um ano e meio, por aí... 

um ano ou um ano e meio... eu não lembro quanto tempo foi não. Aí nesse período... foi 

nesse período que por três vezes eu tomei uma dose excessiva de medicamentos. Uma 

delas foi... a primeira foi em casa. Eles me davam todo dia a medicação pra eu trazer pra 

tomar em casa... aí eu não tomava, ia juntando. Ia juntando, juntando, até que chegou 

um dia que eu tomei tudo de uma vez... acho que foram mais de sessentas comprimidos 

de uma vez. Aí me levaram pro Frotão pra fazer lavagem. O médico disse que por 

pouco eu não tive uma complicação que tinha sido fatal. Aí eu fui internado novamente 

lá no São Gerardo. Lá dentro do São Gerardo eles me davam um medicação... lá dentro 

eu tomei uma dosagem também, não me lembro como foi que eu consegui essa 

medicação... mas lá dentro eu também tomei a medicação... foi mesma coisa, eu tive 

que fazer lavagem. 

Lá dentro também durante a internação, com a convivência também com os internos... 

eu vi um rapaz lá que se queimava com cigarro. Aí eu sei que eu vendo aquilo, eu vendo 

aquilo... sem ver nem pra que, sem nem dar fé eu tava me queimando todo com 

cigarro... queimei meus pulsos com cigarro. Foi um negócio que foi perigoso também. 

Foi um período que eu passei um tempo bom internado também... vários dias... depois 

disso. Eu sei que a última internação foi por que eu comprei uma arma, um revolver, 

planejando tirar minha vida. Aí quando eu fui pegar na arma pra efetuar esse negócio, a 

minha esposa viu, correu e tomou a arma. Ela contou pra médica que me atendia e ela 

mandou imediatamente que me levassem pra me internar. Aí eu fiquei internado lá. 

Eu fiquei muito zangado com minha mulher por causa disso... por que ela foi contar pra 

ela. Dessa última vez eu fiquei um bom período lá dentro internado... e foi a época 

também que a minha esposa resolveu sair de casa e foi logo entrando com a ação de 

separação judicial. Foi aí que eu entrei no desespero. Aí depois veio a fase que eu contei 

que meu irmão, meu sobrinho, minha irmã me tiraram de lá, que eu não quis ir mais pra 

lá de jeito nenhum. Foi a época que eu passei mais de um ano em casa, isolado, numa 

casa que eu aluguei, perto da minha mãe, e foi a época que eu comecei a fazer 

tratamento aqui. 

Aí, assim, durante esse período... esses últimos...Acho que do ano “trasado” pra cá que 

eu passei assim... a me organizar mais, a ter um controle maior em cima das minhas 

coisas. Eu queria, assim, superar a dificuldade financeira... e superar também os 
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problemas com os filhos, com a mulher, por que... ela recebe a pensão dos meninos, 

mas ela coloca muito os meninos pra me sugar as coisas, pedindo as coisas pra mim, 

além da pensão inicial que ela recebe. Ela ainda coloca muito os meninos pra me 

pedirem as coisas. Eu fiquei assim, com muito ódio dela, eu sentia um ódio muito 

grande por ela, mas eu também consegui superar. Isso aí também me prejudicava muito 

por que... o ódio faz muito mal a gente. Tinha muito pensamento de vingança por ela ter 

me abandonado, mas eu consegui superar tudo isso. Ajudou também no meu tratamento. 

Passei e me organizar também nesse período, minhas coisas, financeiramente. 

Aí passei a ter uma vida praticamente normal. Eu me dou muito bem com a medicação 

que eu tomo, não tenho problema. Os problemas que aparecem hoje em dia eu procuro 

resolver. Não fico com aquela preocupação... por que não vai resolver nada. Os 

problemas que vão aparecendo eu procuro resolver. Me encontro, assim, muito bem 

hoje. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente... e to feliz na minha vida, satisfeito. 

Hoje eu me preocupo em me cuidar, tomar banho, me barbear. Eu to de barba agora por 

que eu to gripado <riso>. Mas eu cuido da minha higiene. Hoje minha auto-estima tá 

bem alta<riso>. 

Foi um período muito difícil que eu não desejo pra ninguém. Mas eu... continuo me 

cuidando, tomando minha medicação, fazendo minha terapia, porque me faz muito bem 

também. Tá me ajudando muito... e eu não tive mais nenhuma recaída, e com esse 

tratamento, eu acho que cada vez... cada vez eu vou ficar melhor. 

Se quiser perguntar mais alguma coisa pode perguntar. 

Entrevistador – tem mais alguma coisa que você gostaria de falar da sua história? 

Marcelo – Tem, mas a gente não lembra na hora. O que eu lembrei, assim, eu falei, mas 

tem coisa que a gente não lembra de falar. Por acontece muita coisa, muita coisa assim, 

que eu não lembro. Você faz muita que você. Teve época que eu tava num período 

assim tão.. fazia coisa como se não fosse eu que tivesse fazendo. Não sei, umas coisa 

que no momento eu não to lembrando. 

 

Fase das perguntas imanentes 

 

Entrevistador – Eu gostaria de fazer algumas perguntas acerca do que você falou. Você 

citou que foi a sua irmã que lhe levou a primeira vez pra fazer um tratamento com um 

psiquiatra. Como foi pra você fazer esse tratamento? 
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Marcelo – rapaz, é... de cara assim eu fiquei assustado por que... existia e ainda existe 

hoje aquele preconceito muito grande, que quem vai pra psiquiatra é doido, é maluco, é 

doido. E quem passou pelo tratamento que eu passei, a gente vê que não é isso... que 

quem vai pra um psicólogo, pra um psiquiatra, não é por que seja doido... tem vários... 

tem vários tipos de doença, de problemas que precisam de um psiquiatra, de um 

psicólogo... não é só...não é que a pessoa seja doido, seja maluco, como existe muito 

ainda hoje... E há um tempo atrás a gente tinha mais ainda.  

O meu filho mesmo teve problemas de saúde, que precisasse de um psicólogo. Ele 

mesmo disse que ele não quer ir por que não é doido. Eu não sou doido pra ir pra 

psicólogo. Ele próprio disse. E ele não quer ir de jeito nenhum. Mas ele precisa de um 

psicólogo. Aí quer dizer...de início eu achei assim... eu falei: “Olha, eu não to doido, 

não”. Quando ela falou em me levar. “Eu não to doido pra ir pra psiquiatra”. Eu tomei 

um susto assim... quando ela me falou em me levar pra um... Certas atitudes que a gente 

tem quando a gente tá assim, em desespero, nessa fase depressiva, tem certos atos da 

gente... que no ditado popular a gente diz que é “coisa de doido”. Aí, assim, quando ela 

me falou... de início eu fiquei um tanto assim sem querer ir, mas ela acabou me 

convencendo... aí eu fui. 

Entrevistador – Você falou sobre preconceito. O que você quer dizer com “coisa de 

doido”, “não ser doido”? 

Marcelo – assim, por que.... muita gente me vê aqui na cidade como uma pessoa 

“doida”. Um dos atos que eu fiz durante o... que eu não contei na hora, eu lembrei 

agora.. que eu te falei, tem coisa que a gente esquece. Depois que eu fui... que meu 

irmão, minha irmã, meu sobrinho conseguiram me tirar lá da internação do São 

Gerardo, que minha mulher tinha saído de casa, eu entrei num desespero grande mesmo. 

Aí eu cheguei aqui em Maranguape, fui conversar com ela... ela disse que já tinha 

entrado com uma ação de separação judicial, que não me queria mais de jeito nenhum. 

Ela tinha saído de casa. Aí eu entrei num desespero e senti um ódio, uma raiva tão 

grande... que eu fiz um negócio de “doido” mesmo, como si diz. Eu peguei, eu peguei... 

eu fiquei lá na casa que a gente morava sozinho.. eu peguei... comprei gasolina e toquei 

fogo em tudo que pegava fogo dentro de casa... eu toquei fogo. Aí chamaram os 

bombeiros. A vizinha chamou os bombeiros... aí vieram apagar o fogo. Toquei fogo em 

sofá, guarda roupa, cama, colchão, tudo que pegava fogo, eu toquei fogo. Foi um ato 

assim de loucura que eu...hoje em dia eu não faria isso. E me arrependo muito de ter 

feito isso. Não tinha nada a ver eu me vingar nas coisas de casa. Mas foi numa época 
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assim... uma coisa que fazia parte da doença que eu tinha... do problema que eu tava 

sentindo. Quer dizer, foi uma coisa que eu não sei como é que foi, não. Aí quer dizer, o 

pessoal lá da rua... todo mundo lá me chama de doido. Lá vai o doido que queimou a 

casa... tocou fogo na casa. E, uma vez eu... uma vez não, quando... há um tempo atrás 

veio uma mulher me visitar... não sei se foi lá na casa da minha mãe. Aí, ela começou a 

me visitar... disse que teve vontade de ficar comigo, de namorar comigo. Aí, ela passou 

um tempo comigo, mas ela tinha vergonha de mim. Eu sentia que ela tinha vergonha de 

mim, por que... e ela mesma dizia que muita gente me considerava “doido”. E ela tinha 

vergonha de mim por que... e ela contava que muita gente aqui no Maranguape me 

tratava assim como um “doido” por que eu fazia tratamento no CAPS. Por que fazendo 

tratamento no CAPS é por que era doido. 

Entrevistador – Como é que você lida com o fato das pessoas acharem isso?  

Marcelo – Não, assim... eu sempre tive muita força de vontade, de querer... de me 

tratar, me cuidar, de querer superar esse problema que eu tinha. Aí, assim, algumas 

vezes eu não nego não, eu sentia vergonha de dizer que vinha pro CAPS, de dizer que 

fazia tratamento no Caps. Mas eu, minha vontade era assim tão... sempre foi tão grande 

assim de querer ficar bom, de me tratar, que... eu superei isso. Hoje em dia se alguém 

falar que eu sou doido por que eu faço tratamento no CAPS, eu não to nem aí... eu sei 

que por que a gente faz o tratamento aqui eu não sou doido. Quer dizer, isso aí também 

eu consegui superar, mas eu sentia uma certa vergonha de dizer que eu fazia tratamento 

psiquiátrico. 

Entrevistador – Mas como você vê esse “ser doido”? 

Marcelo – assim... ser “doido” na visão das outras pessoas é a pessoa fazer coisas que 

não são normais. Mas pra mim... eu ter feito coisas anormais, que são consideradas por 

outras pessoas “doido”, são coisas que eu fiz, assim, não... não por eu tá, assim, na 

minha saúde normal, foram conseqüências do problema que eu tinha. Aí... eu acho isso, 

não existe esse negócio de “doido” não, existe uma doença que leva as pessoas a 

fazerem certas coisas que muitas vezes não tá na vontade delas. É como se fosse, assim, 

uma força, uma força...uma coisa que leva elas a fazerem isso. 

Entrevistador – você falou que quem passa por um tratamento desses passa a ter uma 

visão diferente dessa situação toda. Como é que é isso? 

Marcelo – Não, assim, por que você... é... você vê vários casos. Cada pessoa tem um 

caso diferente de outros. E tem casos... cada caso é diferente do outro, e a gente vê 

durante esse tratamento que... a depressão é uma doença como qualquer outra que você 
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pode ser tratado e... você pode ser superar e conviver com isso. E também através do 

que é conversado, do que é falado. E a gente tem assim, um conhecimento maior do que 

problema que a gente tem... e a gente vê que assim... que a gente não é aquilo que as 

pessoas julgam que a gente seja... “doido”. A gente vê que é uma doença assim como 

outra qualquer. 

Entrevistador – queria que você me falasse como é que foi pra você se afastar do 

trabalho. Você disse que depois da licença médica, você deveria ter voltado ao 

psiquiatra, mas voltou a trabalhar. Então, como é que foi pra você ter que se afastar do 

trabalho? 

Marcelo – É, foi difícil pra mim, por que assim... eu sempre fui muito dedicado ao 

trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 14 anos de idade. Gostava 

muito de trabalhar, mas só que assim... eu não tava mais conseguindo render o que eu 

rendia no trabalho. Eu era caixa no Banco do Brasil, é... minha preocupação era tão 

grande que eu não conseguia executar direito meu trabalho, não conseguia me 

concentrar. Dava uma diferença no caixa todos os dias... quer dizer... eu não tava 

executando direito meu trabalho. Eu não tinha paz pra trabalhar. Tanto por causa da 

pressão dos próprios chefes, mas também por causa da preocupação que era grande 

demais. Eu não queria me afastar, mas só que... depois que eu fui pra consulta lá com o 

psiquiatra, ele mostrou pra mim que eu não tinha condições de ficar trabalhando, por 

que... do jeito que eu estava não tinha condições de eu trabalhar. Aí, assim, eu fiquei 

convencido de que era melhor eu me afastar, mas mesmo assim, eu... eu ficava muito 

preocupado , assim... minha vontade era de ta trabalhando, mas não tinha condições.  

Entrevistador – Quanto a sua primeira internação. Como foi pra você se internar a 

primeira vez? 

Marcelo – Rapaz, quanto à primeira internação, foi assim, um... pra começar pelo 

preconceito. Eu vou me internar no hospital psiquiátrico, agora é que vão me chamar de 

“doido” mesmo <risos>. Eu não queria ir não... não queria ir de jeito nenhum. Existe 

essa barreira, esse preconceito... você ser atendido por um psiquiatra, já é considerado 

um doido, imagine ser internado num hospital psiquiátrico. Por que quem tá lá dentro é 

considerado “doido” mesmo. Quando você chega ao ponto de ser internado num 

hospital psiquiátrico é... o pessoal que diz... eu não,  eu tenho uma visão diferente, mas 

quem tá fora... quando você é internado num hospital psiquiátrico é por que endoidou de 

vez. Aí, foi difícil, muito difícil também. 
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Entrevistador – Você me falou num determinado momento, após o tratamento, você 

passou a ter mais controle das coisas. Como você experimentou isso, esse voltar a ter 

controle das coisas? 

Marcelo – Por que, é... você vai... eu comecei... você vai com o tratamento psicológico, 

você vai conversando, vai falando aquilo que você pensa... você vai vendo aquelas 

coisas que você não tá fazendo certo, e você vai botando pra fora tudo aquilo que você 

tem dentro, que passa pela sua cabeça... aí você passa a analisar uma coisa, outra. Você 

vai, é... à medida que você vai... vai botando as coisas pra fora, você vai vendo aquele 

ponto onde você errou, onde provocou aquelas suas preocupações. Aí, eu sei que você, 

é... você vai deixando de... ao invés de se preocupar com aquela coisa você vai passar a 

procurar resolver aquela coisa. Invés de... por que a preocupação não resolve nada... 

você só vai é se afundar cada vez mais. Aí assim,... ao invés de ficar me preocupando 

com aquelas coisas, eu... eu passei a tentar resolver aquelas coisas. Aí eu comecei a me 

organizar novamente e passei a ter controle novamente da situação... por que antes eu 

perdi totalmente o controle da situação, e... passei ater essa nova visão. 

Entrevistador – Você falou também que nesse momento passou a ter uma vida 

praticamente normal. Como você vê sua vida hoje? 

Marcelo – É assim,... por que durante esse período que eu... que eu estive com esse 

problema de depressão, eu parei de viver assim, por que deixei de... eu não sentia 

vontade... não tinha ânimo pra nada. As coisas que eu fazia, que eu gostava, eu... eu 

deixei de fazer tudo. Essas coisas de ir a um estádio, um futebol, de passear, de ir a uma 

praia, de ir a um cinema... eu não sentia vontade pra nada... eu não tinha ânimo pra 

nada. Eu praticamente, assim,... vegetava. Meus pensamentos... meus pensamentos era 

só de... pensamentos ruins de vingança, de preocupação. E a vida ia passando, e eu não 

tinha vontade pra nada 

   
Fim da entrevista 
 

 

 

 

 


