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Resumo 

A Teoria das representações sociais tem contribuído como ferramenta teórico-metodológica 
para a saúde coletiva à medida que permite uma aproximação com os aspectos simbólicos 
presentes no processo saúde/doença, de como os atores sociais apreendem e instrumentalizam 
saberes no cotidiano. A partir desta perspectiva estudo buscou a elucidação de componentes 
representacionais envolvidos na relação que se tem com o processo saúde/doença, 
especificamente na relação ao tratamento da doença, referente aos indivíduos acometidos pela 
doença mental e os familiares destes.  A partir da realização de entrevistas semi-estruturadas 
numa amostra constituída a partir de 20 participantes, sendo 10 pacientes psiquiátricos e 10 
familiares destes, efetuou-se uma análise temática de conteúdo.  A partir desta pôde-se 
observar que as idéias referentes ao tratamento/cura da doença mental emergem de forma 
“consensualmente” variantes entre pacientes e familiares, obtendo-se praticamente os mesmos 
níveis percentuais dentre as subcategorias apresentadas por suas falas; estas se ancoram nos 
modelos de tratamento/cura: Biomédico, 34,9%; Psicossocial, 13,9%; Solução divina, 30,2% 
e no Continuum da figura de Deus sobre os agentes hospitalares, 20,9%. Tem-se que tanto 
pacientes quanto familiares representam predominantemente tanto aspectos biomédico, 
quanto aspectos religiosos ou transcendentais, também ocorrendo uma transposição em muitas 
situações de um dos aspectos sobre o outro o que revela uma incapacidade de crença na cura 
através de ações puramente seculares, ao mesmo tempo em que tem introjetado um modelo de 
saber (o saber biomédico). Também sendo referido em algumas falas, porém de forma pouco 
freqüente, a importância de fatores psicossociais no tratamento da doença. A abordagem 
sugere para uma melhor atuação dos agentes em saúde o conhecimento dos saberes 
apreendidos e instrumentalizados pelos atores sociais que se colocam como clientes na rede 
de saúde de modo a poder estabelecer diálogos facilitadores na assunção de práticas no 
cotidiano. 
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1. Introdução 

Foucault (1997) e Szasz (1978) afirmam que a experiência da loucura, mesmo que não 
dominada do modo que viria consagrar-se, acompanhava a experiência humana desde os 
tempos mais remotos. Porém, a forma conceitual, a partir  da qual desenvolveu-se como 
doença tem datado no século XVII seu momento histórico crucial. 

A “Grande Internação” como traz Foucault (1997), pode ter como marco referencial o 
ano de 1656, decreto de fundação em Paris do Hospital Geral. Tendo a partir daí a monarquia 
e burguesia francesa, criado uma nova instância de ordem que não se submetia à nenhuma 
jurisdição. Não se tem uma preocupação quanto ao tratamento aos que serão encerrados, não 
se tratando, pois, de um estabelecimento médico. 

Na Idade Moderna, a loucura, antes destituída de inteligibilidade, recebe sentidos 
múltiplos e um local próprio ao tratamento, o hospital psiquiátrico. Apreendida como doença 
mental, a loucura, terá na figura do psiquiatra, o “filtro” normatizador entre o normal e o 
patológico, possibilitado, não esqueçamos, pelo pensamento cartesiano que traz a divisão 
decisiva entre a razão e a desrazão. Seria então exatamente o racionalismo que autoriza a 
confusão do punir como método à cura. Atribuindo à figura do médico (psiquiatra) o poder 
necessário à articulação entre o tratamento ao mesmo tempo médico e moral dado à doença 
mental. 

Ainda assim, com a apreensão da loucura como conceito médico e experiência 
psicológica concreta tem tido nos últimos séculos, com a busca de precisões diagnósticas, 
desenvolvimento da psicofarmacologia, nas descobertas neurofisiológicas e 
neuropsicológicas, seu “status” de doença mental assegurando um tratamento próprio ao que 
se é dado a um humano que está lá onde uma doença se manifesta parece estar cada vez mais 
presente nas práticas de saúde e social. 

No século XX, com o prevalecimento de um ideal, se não humanista, ao menos 
humanitário, e com o desenvolvimento de abordagens psicológicas como a psicanálise e 
posteriormente com o aumento de recursos psicofármacos enquanto técnicas se têm no 
tratamento da doença mental menor necessidade do controle ambiental ao doente mental e a 
possibilitação de um tratamento mais aproximador do humano lócus da doença dos ideais 
vigentes (VASCONCELOS, 1992). Após 1950 pôde-se assistir uma revisão da legislação em 
vários países, concernente às mudanças no campo de saúde mental. 

Anos depois, nesse contexto surge o projeto de lei 3657/89, que ao propor a extinção 
progressiva dos hospitais psiquiátricos, também o fez quanto a sua substituição por outras 
modalidades e práticas assistenciais (AMARANTE, 1992). A nova disposição dos serviços de 
assistência a saúde mental reflete desde então uma conquista social, tendo uma qualidade de 
produção de cidadania. 

A Teoria das representações sociais tem contribuído como ferramenta teórico-
metodológica para a saúde coletiva à medida que permite uma aproximação com os aspectos 
simbólicos presentes no processo saúde/doença, facilitando o acesso às formas que os atores 
sociais apreendem e instrumentalizam saberes no cotidiano. 

 
1.2. Representações Sociais 
 

Moscovici (1978, p.26), traz que a representação social consistiria numa “modalidade 
de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 
comunicação entre indivíduos”. Denise Jodelet traz tal definição sintética: “Representações 
sociais são uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e 
concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, 
p.32). 



Moscovici (1978) aponta para a elaboração de dois processos maiores na formação das 
representações sociais: a objetivação e a ancoragem. O primeiro, consistindo na eleição, 
através de uma operação mental, de uma figura específica possibilitadora ao conhecimento do 
objeto ao qual se prende, “materializando” um conceito abstrato, desse modo o processo de 
objetivação diz respeito à forma como se organizam os elementos constituintes de uma 
representação e aos percursos pelos quais esta opera, elabora, até a materialização. Enquanto 
que o segundo processo, a ancoragem, diz respeito à “acomodação” de dado objeto social 
sobre figuras pré-existentes, ao mesmo passo que se refere à funcionalidade social, na medida 
em que tais figuras determinadoras da objetivação (sobre as quais há uma ancoragem de um 
novo objeto social) sugerem modos de atuação dos indivíduos frente aos objetos que estão a 
impelir posicionamentos (VALA, 2006). 

 
2. Objetivo  

A partir desta perspectiva buscou-se a elucidação de componentes representacionais 
envolvidos na relação que se tem com o processo saúde/doença, especificamente na relação 
ao tratamento da doença mental, referente aos indivíduos acometidos pela doença mental e os 
familiares destes. 

3. Metodologia 

A partir da realização de entrevistas semi-estruturadas (MINAYO,2002), onde o tema 
central foi o tratamento/cura na saúde mental,  numa amostra constituída a partir de 20 
participantes, sendo 10 pacientes psiquiátricos e 10 familiares destes, efetuou-se uma análise 
temática de conteúdo de acordo com Bardin (2002). 

4. Resultados 

A partir da análise de conteúdo temática realizada com o material coletado nas 
entrevistas pôde-se observar que as idéias referentes ao tratamento/cura da doença mental 
variam de maneira muito semelhante entre pacientes e familiares, obtendo-se praticamente os 
mesmos níveis percentuais dentre as subcategorias apresentadas por suas falas; estas se 
ancoram nos modelos de tratamento/cura: Biomédico, 34,9%; Psicossocial, 13,9%; Solução 
divina, 30,2% e no Continuum da figura de Deus sobre os agentes hospitalares, 20,9%.  

 
 



 
Tabela 1: Distribuição de freqüências dos modelos de tratamento/cura emergidos  
nas falas dos sujeitos. 
 
 
A partir do modelo biomédico e o referente à solução divina, tem-se uma fusão de 

elementos, fazendo-se emergir como subcategoria o continuum da figura de Deus sobre os 
agentes do hospital, 20,9%, isto ocorrendo tanto nas falas dos pacientes como dos familiares. 

O Continuum da figura de Deus sobre os agentes hospitalares traz uma genética 
histórica da concepção de doença mental apontada em Foucault (1997) onde; a forma 
conceitual, a partir da qual desenvolveu-se como doença tem datado no século XVII seu 
momento histórico crucial e neste ter-se-ia uma concepção fortemente religiosa sobre o 
fenômeno da loucura, passando com sua apreensão como doença “numa ordenação adequada 
de uma nova sociedade já não  conceituada [apenas] em função da Graça Divina; “ao 
contrário, (...) considerada em função da Saúde Pública”(SZASZ, 1978, p. 41). Entretanto 
percebe-se nestas falas do grupo uma interseção entre as qualidades icônicas de um modelo 
biomédico de tratamento/cura e um modelo baseado na solução divina, como em: 

(...) Jesus na bíblia diz: será um homem vestido de branco seguido de anjos e 
querubins e anjos de Deus (...), mas justamente Deus, Ele disse bem a Lucas, 
que Lucas ia dar remédios (...) a cura é Deus operando através de 
medicamentos, psicólogos (...) tenho muita fé em Deus e no médico (...). 

Brito e Catrib (2004) em pesquisa sobre as representações sociais do ‘adoecer 
psíquico’ a partir de pacientes psiquiátricos encontraram através da análise de conteúdo 
representações sociais, uma atribuição de proximidade do remédio com o divino, além de 
alguns consideram o tratamento realizado por inspiração divina. Na mesma, ainda verificou-se 
que na representação das causas da doença figuram aspectos transcendentais, o que viria a 
reforçar a lógica representacional que impulsionam comportamentos referentes a um mesmo 
objeto. 

Tem-se que tanto pacientes quanto familiares representam predominantemente tanto 
aspectos biomédicos no tratamento da saúde mental, quanto aspectos religiosos ou 
transcendentais, também ocorrendo uma transposição em muitas situações de um dos aspectos 
sobre o outro o que revela uma incapacidade de crença na cura através de ações puramente 
seculares, ao mesmo tempo em que tem introjetado um modelo de saber (o saber biomédico). 



Também sendo referida em algumas falas, porém de forma pouco freqüente, a importância de 
fatores psicossociais no tratamento da doença. Destaca-se aqui a importância da figura do 
psicólogo como aspecto de facilitação na transição de aspectos estritamente físico-orgânicos, 
ancorados no modelo biomédico, para aspectos psicossociais no tratamento da saúde mental. 
Esse ponto de interseção representacional aparece de maneira semelhante daquele emergido 
entre os aspectos transcendentais e, principalmente, a figura do médico. Assim a figura do (a) 
psicólogo (a) aparentemente surge como um forte ponto de facilitação na apreensão de um 
modelo psicossocial no tratamento da saúde mental. 

5. Considerações finais 

Os movimentos verificados nas representações sociais que envolvem o tratamento de 
pacientes psiquiátricos, seja a partir dos próprios pacientes ou de familiares destes, apontam 
para uma lógica que não se desvincula da história da doença mental. Assim, as formas com 
que os indivíduos elaboram o fenômeno, e por sua vez, seu tratamento, possuem uma 
sedimentação social capaz de sustentar aspectos da representação social do tratamento da 
saúde mental de longínquas épocas, concomitantemente a um movimento de renovação de 
significados frente ao mesmo objeto. Tem-se com a evidenciação das representações sociais 
do tratamento da saúde mental neste trabalho a oportunidade de visualizar a responsabilidade 
do (a) psicólogo (a) no movimento de “re-apresentação” do fenômeno da doença mental, 
surgindo este profissional como figura de facilitação da objetivação de um modelo de 
tratamento baseado em aspectos psicossociais, pouco presente nas significações presentes nas 
falas da clientela psiquiátrica. 

A abordagem adotada neste estudo sugere para uma melhor atuação dos agentes em 
saúde o conhecimento dos saberes apreendidos e instrumentalizados pelos atores sociais que 
se colocam como clientes na rede de saúde de modo a poder estabelecer diálogos facilitadores 
na assunção de práticas no cotidiano. 
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