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RESUMO 

Esta pesquisa se insere nos debates sobre a Luta Antimanicomial, a Reforma Psiquiátrica e a 

Reforma da Assistência à Saúde Mental no Brasil. Sobretudo no que se refere às questões 

levantadas por esses movimentos no tocante à potencialidade do encontro entre a saúde mental 

e a arte. Partiu-se do pressuposto de que atividades artístico-culturais impulsionam a reabilitação 

psicossocial e a ressignificação identitária dos sujeitos em sofrimento psíquico. Atendo-se 

especificamente à música como recurso facilitar desses processos, o estudo teve como objetivo 

investigar se, e como, a participação em uma banda oportunizou aos usuários de uma rede de 

saúde mental possibilidades mais amplas de reabilitação psicossocial e de produção de novas 

identidades. O grupo investigado foi a banda Os Impacientes, pois esta consiste em um corpo 

artístico formado por usuários do CAPS CasaViva da cidade de Juiz de Fora–Minas Gerais, que 

surgiu como desdobramento de oficinas terapêuticas de música que aconteciam dentro da 

instituição. Coroando uma trajetória de aproximadamente vinte anos, trata-se de uma corporação 

ativa que se apresentou em diversos municípios e estados; participou de grandes festivais de 

música, dividindo palco com artistas como Frejat, Pitty e Sandra de Sá; e gravou um CD 

composto por canções de autoria dos próprios integrantes. Para embasar as questões levantadas 

com a pesquisa, os principais referenciais teóricos utilizados foram Paulo Amarante, Nise da 

Silveira, Marcos Vieira-Silva, Ana Pitta, Antônio da Costa Ciampa e Zygmunt Bauman. Tratou-

se de uma pesquisa de cunho qualitativo, com caráter de pesquisa-intervenção psicossocial. No 

que se refere às estratégias metodológicas utilizadas para produção dos dados, foram realizados 

grupos de reflexão com os integrantes da banda, entrevistas semi-estruturadas com os mesmos 

e observações participantes durante ensaios e reuniões da corporação. Os resultados produzidos 

permitiram constatar que por meio do fazer musical, os usuários ultrapassaram os muros do 

CAPS e se inseriram em diversos espaços socioculturais, aos quais até então não tinham acesso. 

Além disso, ficou evidenciado que esses indivíduos assumiram o personagem artista e, então, 

produziram novas identidades para além da loucura. Uma vez que começaram a se reconhecer 

e a serem reconhecidos não só como loucos, mas também como músicos, eles passaram a 

transitar de um papel social a outro – de louco a músico –.   

Palavras-chave: Luta Antimanicomial; Arte; Reabilitação Psicossocial; Identidade; Música.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

This research belongs to debates about the Anti-manicomial struggles, the psychiatric 

reformation and the Assistance to mental health reform. It is more concerned with questions 

raised by these movements about the capacity of meeting between the mental health and the art. 

It comes from the presuppose that the artistic-cultural activities boost the psychosocial 

rehabilitation and the identity resignification of the subjects in psychological suffering. 

Regarding music as a facilitator resource of these processes, the study aimed to investigate if, 

and how, the participation in a band provides for users of a mental health network broader 

possibilities of psychosocial rehabilitation and production of new identities. We investigated the 

band Os Impacientes (The Impatients), an artistic group with users of CAPS casa Viva, from 

the city of Juiz de Fora – Minas Gerais; this group came up as a development of twenty-year-

old music therapeutic workshops that used to take place inside the institution. With a trajectory 

of twenty years, it is an active corporation that presented itself in several cities and states; it 

joined many music festivals, sharing the stage with artists like Frejat, Pitty and Sandra de Sá; it 

also recorded a CD with songs by the users themselves. In order to support the questions of the 

research, the main authors were: Paulo Amarante, Nise da Silveira, Marcos Vieira-Silva, Ana 

Pitta, Antonio da Costa Ciampa and Zygmunt Bauman. It was a qualitative research and a 

psychosocial research and intervention. About the methodological strategies for data 

production, we employed groups of reflection with the members of the band, as well as semi-

structured interviews and participants observations during rehearsals and meetings of the 

corporation. The results allowed the conclusion that the users, through music, could go beyond 

the wall of CAPS and inserted themselves in several socio-cultural scopes, in which they did 

not have access. Besides, it was clear that, from the participation in the group, these individuals 

assumed the character “artist” and produced new identities beyond madness. Since they started 

to recognize themselves not just as mad people, but also as musicians, they could move from a 

social role to another – from mad people to musicians. 

Keywords: Antimanicomial Struggle; Art; Psychosocial Reabilitation; Identity; Music. 

  



 
 

 

SUMÁRIO| 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 12 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................................. 18 

2.1 História da loucura ........................................................................................................... 18 

2.2 Luta Antimanicomial, Reforma Psiquiátrica e Reforma da Assistência à Saúde Mental 

no Brasil ................................................................................................................................. 25 

2.3 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ........................................................................ 32 

2.4 O encontro entre saúde mental e arte: a ressignificação identitária do sujeito em 

sofrimento psíquico ................................................................................................................ 35 

2.5 O fazer musical coletivo no âmbito da saúde mental e a produção de novos sujeitos..... 42 

3. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 45 

3.1 Objetivo geral................................................................................................................... 45 

3.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 45 

4. MÉTODO .............................................................................................................................. 46 

4.1 Delineamento da pesquisa................................................................................................ 46 

4.2 Sujeitos e local da pesquisa.............................................................................................. 49 

4.3 Considerações éticas ........................................................................................................ 49 

4.4 Procedimentos de produção dos dados ............................................................................ 50 

4.5 Procedimentos de análise dos dados ................................................................................ 52 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES ......................................................................................... 55 

5.1 Trajetória da banda Os Impacientes ................................................................................. 56 

5.1.1 Identidade grupal ....................................................................................................... 56 

5.1.2 Formação e consolidação da banda ........................................................................... 58 

5.1.3 Momentos de hiato nas atividades musicais e tentativas de retomada da banda ...... 60 

5.2 Potencialidades da música ............................................................................................... 76 

5.2.1 A música expressa sentimentos e produz emoção .................................................... 76 

5.2.2 A música contribui para a redução do sofrimento psíquico ...................................... 78 

5.2 O fazer musical coletivo .................................................................................................. 81 

5.2.1 Mudanças nas trajetórias de vida .............................................................................. 82 

5.2.2 Implicações subjetivas da vivência musical em grupo.............................................. 84 



 
 

5.5 Reabilitação Psicossocial ................................................................................................. 88 

5.5.1 Acesso a diversos espaços socioculturais.................................................................. 88 

5.5.2 Contato com o meio artístico brasileiro .................................................................... 92 

5.5.3 Restituição do poder contratual ................................................................................. 94 

5.6 Ressignificação identitária ............................................................................................... 95 

5.6.1 Produção da identidade de músico ............................................................................ 95 

5.6.2 Legitimação da identidade de músico ....................................................................... 99 

5.6.3 Expressão das identidades metamorfoseadas .......................................................... 102 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 105 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 112 

7. ANEXOS ............................................................................................................................. 119 

7.1 Anexo I – Roteiro de entrevistas .................................................................................... 119 

7.2 Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ............................... 121 

7.3 Anexo III – Carta de agradecimento aos usuários ......................................................... 123 



 

12 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa abordou a trajetória da Luta Antimanicomial, da Reforma 

Psiquiátrica e da Reforma da Assistência à Saúde Mental no Brasil, sobretudo as questões 

levantadas por esses movimentos no tocante ao potencial da arte e da cultura quando inseridas 

no campo da saúde mental. Partiu-se da premissa de que as os instrumentos artístico-culturais 

são dispositivos que impulsionam a reabilitação psicossocial dos sujeitos em sofrimento 

psíquico e a ressignificação de suas identidades. A partir desse entendimento, o estudo se ateve 

especificamente à música como recurso facilitador desses processos.  

Para embasar as questões levantadas, foram utilizados como referenciais teóricos as 

produções de autores como Paulo Amarante, Nise da Silveira, Marcos Vieira-Silva, Ana Pitta, 

Antônio da Costa Ciampa e Zygmunt Bauman. Tratou-se de uma pesquisa social, de cunho 

qualitativo, com caráter de pesquisa-intervenção psicossocial. Isso porque, à luz das proposições 

trazidas por Maria Cecília de Souza Minayo e Marília Novais da Mata Machado, o que se buscou 

desde o início do trabalho foi efetivar uma produção de conhecimento coletiva, a partir do 

estabelecimento de relações horizontais e colaborativas entre a pesquisadora e todos os atores 

sociais envolvidos na investigação.  

As questões de pesquisa e o interesse pela temática surgiram a partir da trajetória 

acadêmica da investigadora, período em que reuniu esforços que culminaram na construção do 

projeto de pesquisa. Ao longo da graduação a pesquisadora participou de grupos de estudo sobre 

saúde mental, desenvolveu Iniciações Científicas e projetos de Extensão Universitária que 

faziam interface com as áreas da Psicologia e da Música.  

O objetivo inicial do trabalho foi investigar se, e como, a participação de sujeitos em 

sofrimento psíquico em uma corporação musical 1lhes oportunizou possibilidades mais amplas 

de reabilitação psicossocial, mas também, e fundamentalmente, de ressignificação identitária. 

                                                             
1 O termo corporação musical foi utilizado ao longo desta pesquisa com base nas produções 

teóricas desenvolvidas por Marcos Vieira-Silva (Vieira-Silva & Miranda, 2013; Vieira-Silva & 

Castilho, 2011). Em seus estudos, o autor lançou mão do conceito de corporação musical para 

se referir a grupos de pessoas que, assim como os integrantes da banda Os Impacientes, 

desenvolvem atividades relacionadas à música de maneira coletiva, não implicando 

necessariamente que tais atividades sejam realizadas pelos indivíduos de forma profissional, 

tampouco que tenham caráter de trabalho formal ou com valor social. 
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Isto é, buscou-se compreender se por meio do fazer musical coletivo os usuários tiveram acesso 

a espaços socioculturais e se, consequentemente, produziram novas identidades para além da 

loucura. Não no sentido de romperem com a identidade de louco, mas de assumirem também o 

personagem artista e então transitarem de um papel social a outro – de louco a músico –. 

No decorrer do desenvolvimento do estudo, o mesmo passou a ter também o objetivo de 

intervir na realidade investigada, a fim de produzir discussões coletivas entre a pesquisadora e 

os sujeitos de pesquisa sobre determinados desafios que surgiram em campo e, assim, trazer 

benefícios a todos os atores sociais envolvidos. Com vistas a atingir os escopos pretendidos com 

o trabalho, foram utilizadas as seguintes estratégias metodológicas: grupos de reflexão 

conduzidos pela investigadora e direcionados aos sujeitos em sofrimento psíquico que integram 

a corporação musical; entrevistas semiestruturadas realizadas com os mesmos; e observações 

participantes desenvolvidas durante algumas atividades coletivas da banda. 

No tocante à relevância da problemática de pesquisa e justificativa para a realização da 

mesma, cabe mencionar que a Reforma Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial não são processos 

datados, tampouco finalizados, mas lutas constantes para que os direitos das pessoas em 

sofrimento psíquico sejam assegurados. Não obstante aos incontestáveis avanços alcançados 

com a Reforma da Assistência à Saúde Mental, os hospitais psiquiátricos ainda se fazem 

presentes nos estados brasileiros. O Ministério da Saúde (2015) apontou, em 2015, a existência 

de mais de 25 mil leitos psiquiátricos em vigência em 163 hospitais no Brasil, onde ainda se 

assiste à violação dos direitos humanos. 

A lógica manicomial continua existindo no campo da saúde mental, até mesmo dentro 

dos serviços substitutivos criados. Em muitos desses locais observa-se a administração 

exagerada de remédios aos usuários, criando quadros de contenção dos sujeitos, que 

desaparecem em meio a tantos efeitos e interações medicamentosas (Severo & Dimenstein, 

2009; Vieira-Silva & Lopes, 2016). Conforme destacado por Severo e Dimenstein (2009), pelo 

uso dos medicamentos, vemos a atualização da objetificação do louco, e dos ideais de 

normalidade que regem a sociedade (p. 64). Portanto, cabe questionar: 

 

O uso de um aparato técnico que se pretende neutro e verídico, mas que possui suas 

raízes fincadas em um sistema social, econômico e político extremamente excludente, 

produtor de saberes, dentre os quais o psiquiátrico, que operam para a salvaguarda de 

seus interesses e da regulação da vida. Assim, a quem ele serve? Quais processos de 

subjetivação o sistema clínico baseado no diagnóstico e tão presente nos serviços 

substitutivos engendram? (Severo & Dimenstein, 2009, p. 61).  
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Além disso, desde que as trajetórias reformistas tiveram início no Brasil, existem 

inúmeras tentativas de barrá-las, caracterizando um movimento de contrarreforma no país. Vide 

as propostas de sérios retrocessos no âmbito da saúde mental levantadas pelo governo de Michel 

Temer em 2017, no sentido de realizar um desmonte da política vigente de assistência aos 

sujeitos em sofrimento psíquico (Câmara dos Deputados do Brasil, recuperado em 16 de agosto, 

2018). 

Tais tentativas de barrar a Reforma Psiquiátrica e a Reforma da Assistência à Saúde 

Mental tornaram-se ainda mais ameaçadoras nesse ano de 2019, em tempos de retrocessos na 

construção das políticas públicas, uma vez que assegurar os direitos humanos das minorias 

sociais não é uma prioridade do atual governo. Considerando a vulnerabilidade dos sujeitos em 

sofrimento psíquico enquanto minorias sociais, a Luta Antimanicomial e a Reforma Psiquiátrica 

tornam-se terrenos férteis para a desapropriação dos direitos humanos e de cidadania. 

Exemplo disso é que o novo ministro da saúde, antes mesmo de sua posse, afirmou que 

pretende acabar com os CAPS, substituindo-os por outras formas de tratamento, tais como as 

internações psiquiátricas. Portanto, insistir em garantir aos usuários uma assistência psicossocial 

que de fato lhes assegurem todos os direitos humanos e de cidadania se faz mais necessário do 

que nunca. Nesse sentido, quando discutimos sobre as Reformas no campo da saúde mental que 

aconteceram no Brasil: 

 

Vale lembrar, também, que ainda existem muitos desafios a serem superados, já que 

se trata de um enorme projeto coletivo que se articula com o SUS – Sistema Único de 

Saúde, e com o SUAS – Sistema Único de Assistência Social, sujeito a idas e vindas 

em função dos descaminhos da política e dos interesses econômicos dos grupos que 

atuam com a saúde no Brasil (Vieira-Silva & Lopes, 2016, p. 5). 

 

Tais resistências e estratégias de contrarreforma fazem referência a um sistema maior, 

de mercantilização da saúde: os hospitais criaram uma ‘‘indústria da loucura’’ com a 

privatização da assistência psiquiátrica, uma vez que partidos políticos e organizações se 

beneficiam com a perpetuação do aparato manicomial (Vieira-Silva & Lopes, 2016). Silveira 

(1992) afirma que a indústria da loucura é uma lucrativa aplicação de capital. As poderosas 

multinacionais produtoras de psicofármacos bem o demonstram. O que interessa, portanto, é o 

lucro proporcionado pelo indivíduo internado ou reinternado. Quanto mais vezes, melhor 

(p.14). Portanto, movidos por motivos econômicos, grupos desinteressados na superação do 
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modelo manicomial de assistência, como políticos, grandes empresários e psiquiatras clássicos, 

atuam a favor da manutenção das internações e da hegemonia do poder médico (Amarante & 

Carvalho, 2000; Dimenstein, 2011). 

Esse é mais um dos aspectos que, somado aos que foram mencionados e a tantos outros, 

permite afirmar que a Reforma Psiquiátrica, a Luta Antimanicomial e a Reforma da Assistência 

à Saúde Mental dizem respeito a lutas constantes contra a lógica manicomial ainda exercida no 

âmbito da saúde mental. Por esses motivos, de acordo com Vieira-Silva e Melo (2016), tais 

movimentos necessitam de investimentos financeiros, políticos, sociais e técnicos, bem como 

da articulação com outros setores, como o educacional, social, cultural e trabalhista. 

Sendo assim, para que os sujeitos em sofrimento psíquico recebam uma assistência que 

lhes assegurem efetivamente a reabilitação psicossocial e a ressignificação de suas identidades, 

almeja-se não uma melhoria do sistema manicomial de tratamento da loucura, mas uma 

verdadeira superação do mesmo. Nas palavras de Silveira (1992), aquilo que se impõe é uma 

verdadeira mutação, tendo por princípio a abolição total dos métodos agressivos, do regime 

carcerário, e a mudança de atitude frente ao indivíduo, que deixará de ser paciente para 

adquirir a condição de pessoa, com direito a ser respeitada (p. 14). 

Amarante (1995) e Vieira-Silva e Melo (2016) ressaltam a importância de que discussões 

e reflexões coletivas acerca da temática tornem-se uma constante nas esferas científicas e 

acadêmicas. Isso para que, dessa forma, se alcancem melhorias permanentes na nova assistência 

à saúde mental, de modo que a clausura e a violência dos manicômios se façam cada vez mais 

distantes da realidade brasileira. Nas palavras de Amarante (1995): 

 

Sendo uma questão de base ética, o futuro da reforma psiquiátrica não está apenas no 

sucesso terapêutico-assistencial das novas tecnologias de cuidado ou dos novos 

serviços, mas na escolha da sociedade brasileira, da forma como vai lidar com os seus 

diferentes, com suas minorias, com os sujeitos em desvantagem social (p. 494). 

 

No contexto da Reforma Psiquiátrica, a arte e a cultura tornaram-se instrumentos 

fundamentais para a promoção da reabilitação psicossocial dos usuários e para a produção de 

novas identidades para os mesmos. Segundo Amarante et al. (2012), essas novas identidades, 

decorrentes das atividades artístico-culturais, (...) caracterizam esse movimento como 

libertário, pois disparam rupturas com o instituído. Esse é, certamente, um dos objetivos da 

arte: a transgressão da norma, do instituído (p. 131). Dito isso, os autores ressaltam a 
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importância do desenvolvimento de pesquisas que tratem do ''encontro'' entre saúde mental e 

arte. Considerando a relevância da arte e da cultura para a concretização da nova assistência 

proposta pelos movimentos reformistas, em seu livro intitulado Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial (2007), Amarante listou algumas iniciativas que utilizam a música no âmbito da 

saúde mental e, nessa ocasião, citou a existência da banda Os Impacientes. 

Embora o autor tenha mencionado a experiência grupal dessa banda, apontando-a como 

um exemplo de iniciativas que contribuem para a efetivação de uma atenção psicossocial em 

saúde mental, ainda são escassas as estratégias que lancem mão de instrumentos musicais no 

cuidado direcionado aos usuários, principalmente que impulsionem a reabilitação psicossocial 

e a ressignificação identitária dos mesmos. E apesar de já constatada a potencialidade da música 

como recurso facilitador de ambos os processos, existem poucos estudos que discutem sobre o 

fazer musical coletivo em grupos formados especificamente por sujeitos em sofrimento 

psíquico. Considerando também que Os Impacientes ainda não haviam sido objeto de nenhuma 

investigação, o corpo artístico foi escolhido como objeto de estudo dessa pesquisa. 

O grupo Os Impacientes consiste em uma banda formada por sujeitos em sofrimento 

psíquico, que surgiu como desdobramento de oficinas terapêuticas de música que aconteciam 

no CAPS CasaViva de Juiz de Fora – Minas Gerais. Caracteriza-se como uma corporação 

conhecida publicamente e com produção ativa, que coroando uma trajetória de 

aproximadamente vinte anos realizou shows em vários municípios e estados; se apresentou em 

grandes festivais de música, dividindo palco com personalidades da música popular brasileira, 

como Frejat, Pitty, Arnaldo Antunes, Alcione e Sandra de Sá; e gravou um CD composto por 

canções de autoria dos próprios usuários que integram o corpo artístico.  

Portanto, acreditando que a vivência grupal na banda Os Impacientes oportuniza aos 

usuários o exercício da cidadania, a reinserção sociocultural, a ampliação da capacidade 

contratual e a produção de novas identidades, essa pesquisa buscou compreender as experiências 

coletivas e os processos subjetivos vivenciados por esses indivíduos enquanto músicos da 

corporação. No decorrer da investigação de todas essas questões, foi possível elucidar as 

implicações do fazer musical na vida dos integrantes da corporação, uma vez que ficou 

evidenciada a potencialidade da música para a promoção da reabilitação psicossocial desses 

usuários e, sobretudo, para a ressignificação de suas identidades. 
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A partir da análise desse grupo social concreto e singular, espera-se que o estudo ofereça 

subsídios para a construção de práticas inovadoras e alternativas de lidar com a loucura, 

contribuindo assim para a construção de políticas públicas de atenção psicossocial à saúde 

mental. Almeja-se, sobretudo, que a banda Os Impacientes possa ser tomada como referência 

para mobilizar novas frentes de trabalho nessa direção e fomentar outras experiências 

relacionadas à música que também promovam a ressignificação de identidades outrora 

mutiladas nas instituições psiquiátricas, bem como a reabilitação psicossocial dos usuários. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 História da loucura 

 

A loucura foi compreendida a partir de concepções diversas e lhe foi reservado lugares 

distintos ao longo dos tempos. Os conceitos de loucura foram sendo constituídos e modificados 

pelo homem, com base nos paradigmas sociais e culturais estabelecidos pela sociedade em 

diferentes momentos históricos, bem como a partir de interesses econômicos e posicionamentos 

políticos particulares a cada época. Furor, mania, loucura, alienação, demência, insanidade, 

(...) perda do juízo, domínio das paixões, desordem do pensamento, devaneio do espírito, 

doença mental, transtorno psiquiátrico; foram múltiplas as definições e explicações atribuídas a 

esse sofrimento psíquico que atinge o homem desde tempos imemoriais (Matias, 2015, p. 9). Ao 

explorar as representações dadas à loucura, é possível pontuar certas características que foram 

reforçadas no decorrer da história, tendo em vista que opressão e segregação sempre 

caminharam paralelamente à loucura. 

Na Idade Média, período fortemente marcado pela religiosidade, acreditava-se que a 

loucura tinha origens sobrenaturais. De causalidade maléfica, relacionada a possessões 

diabólicas e maldições advindas do pecado, a loucura representava disfunções do homem com 

o divino. Com base em crenças priorizadas e difundidas pela Igreja, a sociedade cristã 

estabeleceu parâmetros para distinguir os homens entre puros e desviantes daquilo que se 

entendia como os preceitos de Deus. Os fatores que determinavam se as pessoas apresentavam 

tais desvios foram diversos: biológicos, sociais, econômicos, religiosos, profissionais, 

geopolíticos e morais (Matias, 2015). Foram tidos como desviantes todos aqueles que não se 

enquadravam nos parâmetros (...) necessários para atingir a perfeição ideal (Matias, p. 20) 

imposta pelo poder religioso. Dentre esses indivíduos estavam, por exemplo, os pobres, os 

doentes incuráveis, as prostitutas, os criminosos, os hereges, os judeus, os leprosos e os loucos. 

Presumidos como perigosos e perturbadores da ordem social, os loucos, juntamente com 

as tantas outras pessoas mencionadas, foram colocados à margem dos espaços sociais e 

excluídos do convívio com o restante da sociedade, por meio de um isolamento que se deu em 

massa. Levados em navios – que ficaram conhecidos como Nave dos Loucos – esses indivíduos 

foram expulsos das cidades e deportados para longe. Tratava-se de uma viagem forçada, um 
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exílio, que tinha por finalidade reunir e concentrar todos os loucos do reino ou de uma região, 

para, com mais facilidade, a expulsão ser feita para um local longínquo, de onde o retorno não 

fosse viável (Matias, 2015, p. 58). Esses barcos, que levaram pessoas para destinos distantes 

durante o período medieval (que perdurou até o século XV), assim o fizeram até o fim da Idade 

Moderna (século XVIII) (Basaglia, 1985). 

Em fins do século XVIII e início do século XIX, a loucura começou a ser discutida pelo 

campo da medicina (Amarante & Carvalho, 2000). Em um contexto de constituição e 

legitimação social do saber médico, originou-se a práxis que hoje conhecemos como psiquiatria. 

Essa disciplina teórica e científica, criada para se ocupar especificamente das questões 

relacionadas ao cidadão dito louco, tomou a loucura enquanto seu objeto de estudo, definindo-

a como afecção mental. A concepção de doença mental, inaugurada pela psiquiatria, consolidou-

se como sinônimo de desrazão, alienação, periculosidade, desajustamento social, incapacidade 

para o trabalho, ausência de saúde e de funcionalidade, dentre outras caracterizações que foram 

atribuídas aos indivíduos acometidos por esse adoecimento (Foucault, 1984, citado por Severo 

& Dimenstein, 2009; Amarante & Carvalho, 2000). 

Ao abordar a doença mental enquanto objeto de estudo, a psiquiatria investiu no 

desenvolvimento de novas teorias e ferramentas científicas, na tentativa de esmiuçar as 

explicações sobre a etiologia e o tratamento dessa afecção. O diagnóstico psiquiátrico, por 

exemplo, foi um instrumento utilizado pela medicina com a finalidade de classificar as doenças 

mentais por meio dos sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos que vivenciavam o 

adoecimento. A teoria das classificações nosológicas foi um estudo desenvolvido pelo psiquiatra 

Emil Kraepelin, que inaugurou uma noção de curso de prognóstico da doença mental. Ele 

delimitou características específicas para diferentes tipos clínicos de sofrimento, assim como 

fez apontamentos sobre o provável desenvolvimento e evolução de cada quadro (Severo & 

Dimenstein, 2009). O médico Philippe Pinel, por sua vez, criou os manicômios, instituições que 

direcionadas especificamente ao tratamento daquilo que se chamou de doença mental, 

constituíram a base para a criação do modelo asilar de tratamento da loucura (Foucault 1977; 

Basaglia, 1985). 

Os manicômios se caracterizaram por locais onde as pessoas tidas como acometidas 

pelas doenças mentais foram internadas para, teoricamente, receberem um tratamento que lhes 

possibilitasse recuperar a razão e obter a cura. No entanto, isso foi feito por meio de extrema 
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violência, intimidação e contenção dos indivíduos, isolamento e abandono dos mesmos. Os 

pacientes viviam trancados em celas, e por vezes acorrentados, sentindo fome e frio. Foram 

maltratados, violentados e torturados de diversas formas nesses locais. Muitos foram mortos e 

tiveram seus corpos ‘‘misteriosamente’’ desaparecidos. Conforme Severo e Dimenstein (2009), 

essa condução de tratamento foi defendida pela psiquiatria sob a justificativa de que o 

isolamento era necessário, uma vez que a sociedade deveria ser protegida dos sujeitos 

desviantes, além de que o contato com a família poderia prejudicar a saúde e a recuperação dos 

mesmos. Em muitas situações, se justificava a contenção como indispensável à proteção do 

próprio interno, que poderia se prejudicar ou se ferir caso não fosse contido. 

Métodos extremamente agressivos e desumanos foram utilizados para tratamento dos 

pacientes no interior dos manicômios, como isolamento em celas escuras, sangria e banhos de 

água fria. O eletrochoque e o coma insulínico também eram práticas constantes na cruel 

realidade desses lugares. Ambos provocavam profundos danos psíquicos, como perda da 

memória, da criatividade e da capacidade de imaginação dos indivíduos. Usava-se também a 

lobotomia e a leocotomia, que consistiam em cirurgias no cérebro, durante as quais o mesmo 

era atingido de maneira irreversível (Silveira, 1992). Nise da Silveira definiu essa prática como 

um atentado à integridade do homem em seu órgão mais nobre. A autora ilustrou a infelicidade 

de um escritor internado no hospital de Rodez, na França, quando questionado sobre os choques 

elétricos que lhe eram aplicados: 

 

O eletrochoque me desespera, apaga minha memória, entorpece meu pensamento e 

meu coração, faz de mim um ausente que se sabe ausente e se vê durante semanas em 

busca do seu ser, como um morto ao lado de um vivo que não é mais ele, que exige 

sua volta e no qual ele não pode mais entrar. Na última série fiquei durante os meses 

de agosto e setembro na impossibilidade absoluta de trabalhar, de pensar e de me sentir 

ser (Silveira, 1992, p. 12).  

 

Goffman (2001) definiu os manicômios como instituições totais, em razão de que 

consistiam em locais fechados, criados para controlar a vida dos internos, segregando-os e 

impedindo o contato dos mesmos com o restante da sociedade. Ele apontou que uma 

característica desse tipo de espaço consistia em concentrar todas as esferas da vida pessoal dos 

internos no mesmo espaço sob o controle de equipes autoritárias. Para o autor, esse caráter total 

da instituição afetava o indivíduo de modo a provocar o que chamou de ‘‘mortificação do eu’’, 

pois o sujeito perdia totalmente a sua autonomia e identidade, já que vivia submetido a inúmeras 
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regras impostas e comuns a todas as outras pessoas também internadas e submissas. No mesmo 

sentido, Foucault (1994) apontou que esses lugares retiravam do sujeito a sua identidade, como 

em um ato de sequestro da própria subjetividade, o que acabava por provocar o que ele 

denominou de ‘‘adestramento e anulação dos corpos’’.  

Frente ao exposto, é possível perceber que desde que a questão da loucura tornou-se um 

assunto médico-científico, os cidadãos considerados loucos foram tomados como objetos 

passivos do saber e do poder médico. Isso porque quando a psiquiatria circunscreveu a doença 

como elemento central para entendimento e tratamento da loucura, esqueceu-se do sujeito e o 

reduziu à sua própria doença, desconsiderando todas as outras dimensões de sua existência que 

estavam para além do sofrimento psíquico. Portanto, no que se refere à apropriação da loucura 

pela psiquiatria, à crescente hegemonia do poder médico nesse campo, e à consequente 

objetificação das pessoas em sofrimento psíquico, faremos alguns apontamentos. 

A princípio, é oportuno trazer algumas reflexões propostas por Georges Canguilhem, em 

1943, em seu livro O Normal e o Patológico. Essa referência é ainda hoje bastante atual, pois 

traz o olhar crítico do autor sobre as estratégias utilizadas pela medicina para ditar aquilo que 

deveria ser compreendido como saúde e como doença. As classificações psiquiátricas – como 

as diagnósticas e nosológicas – foram estabelecidas com base na fisiologia e nos principais 

comportamentos apresentados pela sociedade. Isto é, a medicina definiu um padrão biológico e 

comportamental que era comum à maioria dos indivíduos, e passou a caracterizar como 

patológicos ou desviantes aqueles que fugissem dessa curva previamente estabelecida como 

normal ou saudável. Criaram-se modelos ideais a serem seguidos, os quais acabaram por ser 

percebidos como modos verídicos de formas de ser, de exercer a vida para se ter saúde, 

substituindo uma pluralidade de formas de existir (Hardt, 2000, citado por Severo & 

Dimenstein, 2009, p. 61).   

 

Contudo, estabelecer a loucura como um modelo desviante de uma média geral exclui 

inúmeras outras variantes. A adaptação social não é critério de saúde e, tampouco, ser 

um desviante social significa ser um doente mental. (...) O termo normal, como 

sinônimo de saúde, parece, então, ser utilizado de forma equivocada, se definirmos 

como normal aquele que se encontra dentro da norma e, portanto, enquadrado em 

determinadas médias e características. Georges Canguilhem afirma que o ajustamento 

ao meio não pode servir de único critério e que o homem são é aquele que sabe se 

portar independente das coações ou direcionamentos nos quais se insere. Ter um tipo 

de comportamento desviante não é suficiente para ser reconhecido socialmente como 

louco. Conforme a cultura e o tempo histórico, pode ser interpretado como rebeldia, 

heresia ou crime. Para ter acesso ao palco da loucura o sujeito deve manifestar sua 

demência de acordo com o modelo desviante, tradicional na cultura que a originou. ― 



 

22 
 

A loucura seria ao mesmo tempo cópia e desvio em relação à sociedade que lhe dá 

origem. [...] cópia ao nível da estrutura da doença e desvio ao nível do comportamento 

do doente (Matias, 2015, p. 9-10). 

 

Segundo Canguilhem (2010), de acordo com as normas estabelecidas pelo campo 

médico, ter saúde implica em mais que ser normal, pois para ser considerado saudável o 

indivíduo precisa, sobretudo, ser capaz de adaptar-se às exigências do meio e às normas da 

sociedade. Nesse sentido, concordamos com o autor quando ele defende que muito além dos 

ideais de normatividade e de desvios impostos pela psiquiatria, existem inúmeras outras 

possibilidades de organismos e contextos, o que torna essa classificação priorizada pela 

medicina meramente arbitrária e reducionista. A utilização de estratégias como essas, de 

classificação e delimitação do que é saúde e do que é doença, servem muito mais para 

patologizar e rotular como desviantes ou anormais os indivíduos que não se enquadram em 

padrões tidos como ideais. Retomando Severo e Dimenstein (2009), o controle sobre a vida se 

dá através da criação (...) de formas idealizadas de identidade subjetiva de ser saudável, 

criando-se modelos ideais de sujeito (p. 61). 

A partir das provocações de Canguilhem (2010), e com base nos estudos de Rotelli e 

Leonardis (2001) sobre o fato de que a sociedade, não sabendo lidar com suas diferenças e 

pluralidades produz indivíduos ainda mais adoecidos, falamos aqui de sujeitos em sofrimento 

psíquico. Isso porque, conforme trazido pelos autores, partimos do entendimento de que os 

indivíduos que vivenciam a experiência da loucura se encontram em situação de sofrimento em 

razão de que a psiquiatria e a sociedade estabeleceram de maneira arbitrária padrões 

quantitativos, e bastante questionáveis, do que é saúde e do que é doença. Sendo assim, 

acreditamos que a forma que o campo médico e a sociedade lidam com a loucura é o que acentua 

e/ou provoca o sofrimento que esses sujeitos vivenciam e todas as dificuldades daí advindas. 

Essas categorias delimitadas pela sociedade e pela medicina para estabelecer o que é 

normal e o que é desviante, foram produzidas por discursos que constroem regras e impõem aos 

indivíduos padrões ideais de comportamentos a serem seguidos, numa busca por normatização 

e hegemonia dos sujeitos. Nesse sentido, defendemos que a medicina evoluiu como uma 

estratégia do biopoder pretendendo o controle sobre a vida por meio da manipulação e 

adestramento dos corpos, retirando deles cada vez mais a força (Severo & Dimenstein, 2009, 

p. 60). Conforme ressaltado por Foucault (1963/1994), as classificações nosológicas e a própria 

idéia de doença mental surgiram e se modificaram de acordo com mudanças sociais, políticas 
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e de configuração dos mecanismos de poder presentes no projeto de Modernidade, perdurando 

até os dias atuais (Severo & Dimenstein, 2009, p. 60). 

Exemplo disso é que atualmente os sistemas diagnósticos mais utilizados nos serviços 

de saúde do Brasil para delimitar o que a psiquiatria insiste em chamar de ‘‘transtornos mentais’’ 

são: o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais IV (DSM-IV) e o Código 

Internacional de Doenças 10 (CID-10). Ambos se tratam de sistemas de classificação 

alfanuméricos que nomeiam e descrevem diferentes categorias de afecções mentais, bem como 

os sinais e sintomas característicos de cada uma (Severo & Dimenstein, 2009). Portanto, com o 

uso desses manuais, observa-se de forma concreta a atualização de uma estandardização há 

tempos exercida pela sociedade e pela medicina: o estabelecimento de padrões ideais de sujeitos, 

bem como a tentativa de normatização de todo aquele que foge da curva que é socialmente 

estabelecida como saudável, normal e aceitável.  

 

Cada vez mais vai se patologizando aquilo que escapa aos modos instituídos de viver 

e criando-se novas categorias diagnósticas, sempre mais flexíveis, mais permeáveis, 

com poder de capturar as mais tênues diferenças com relação à norma. Um exemplo 

disso é a ampliação da variedade de sintomas e de classes diagnósticas descritas no 

CID-10, onde uma das diferenças marcantes de sua versão anterior, o CID-9, é o 

aumento de categorias disponíveis para a sua classificação diagnóstica (Severo & 

Dimenstein, 2009, p. 60). 

 

Parafraseando Basaglia (1974), pode-se falar em diagnóstico objetivo, fundado em 

alguns dados científicos concretos? Não se trata antes de um simples rótulo que – sob as 

aparências de um juízo técnico especializado – dissimula mais ou menos bem sua profunda 

significação discriminatória? (Severo & Dimenstein, 2009, p. 43). Assim como defendido por 

Basaglia (1974), confiamos que as formas de lidar com a loucura, priorizadas pela medicina e 

pela sociedade, foram e ainda são um aparato de exclusão de determinada classe social, dado 

que as ideias normativas que definem o sofrimento psíquico são produzidas por uma classe 

dominante. Nesse sentido, o conceito de doença mental serve para delimitar um problema social 

sob a ideologia médica, buscando mantê-lo sob controle e mascarando as contradições sociais 

que a loucura aponta (Severo & Dimenstein, 2009, p.60). 

É justamente na contramão desses paradigmas que, da década de 70, teve início no Brasil 

o movimento da Luta Antimanicomial, que culminou no processo da Reforma Psiquiátrica e, 

posteriormente, da Reforma da Assistência à Saúde Mental. Trajetórias estas que se deram em 
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oposição às tentativas de controle e segregação da loucura, pois o que se pretendeu, e ainda hoje 

se almeja com os movimentos reformistas é não partir da doença para o entendimento e o 

tratamento da loucura, mas olhar primeiro para o sujeito. Ou seja, atentando-nos para as 

potencialidades de cada cidadão que está em sofrimento psíquico, a finalidade é proporcionar-

lhes novas possibilidades diante da vida. Pois quando alguém – qualquer que seja a 

potencialidade de sua força – é separado daquilo que pode, restam-lhe poucas saídas 

(Amarante & Carvalho, 2000, p.49). 
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2.2 Luta Antimanicomial, Reforma Psiquiátrica e Reforma da Assistência à Saúde Mental 

no Brasil 

 

Tendo em vista o quadro de desassistência e maus-tratos que constituiu a forma de 

tratamento dispensado aos pacientes nos manicômios desde 1841, a Reforma Psiquiátrica teve 

início no Brasil na década de 70. Buscando modificar a violência que foi direcionada às pessoas 

em sofrimento psíquico durante tanto tempo, o movimento envolveu inúmeras críticas ao 

modelo manicomial de tratamento da loucura e teve como proposta a modificação do mesmo. 

Caracterizou-se por um processo de cunho social, político e ideológico, marcado por 

importantes transformações de saberes e práxis no âmbito da saúde mental (Amarante, 2000; 

Pitta, 2011; Vieira-Silva & Lopes, 2016). 

Concomitantemente ao processo da Reforma Psiquiátrica, aconteceu no Brasil o 

Movimento da Luta Antimanicomial (MLA). Esse surgiu a partir do entendimento de que era 

necessária mais que uma reforma do modelo manicomial de tratamento da loucura, mas uma 

verdadeira superação dessa lógica que exclui e segrega de forma violenta aquele que é tomado 

como louco. Tendo como escopo promover uma transformação total das relações estabelecidas 

pela sociedade e pela medicina com a loucura, a Luta Antimanicomial milita, diariamente, não 

apenas contra os hospitais psiquiátricos/manicômios, mas também, e principalmente, contra a 

lógica manicomial (Vieira-Silva & Lopes, 2016, p.7). 

Portanto, o movimento da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial são frutos de 

um mesmo descontentamento e revolta: as situações de total abandono e crueldade que 

compuseram e compõem as estruturas de todos os hospitais psiquiátricos ou manicômios do 

país (Vieira-Silva & Lopes, 2016, p. 6). Ambos os movimentos dizem respeito a processos com 

transcursos complexos, que em nenhuma instância poderiam ser esgotados nas páginas que 

seguem. No entanto, foram explorados aqui alguns marcos políticos, teóricos e sociais que se 

destacaram ao longo dessas trajetórias.   

 No começo da década de 70, emergiram no Brasil inúmeras críticas aos manicômios, os 

quais começaram a ser apontados como locais de desassistência, violência e exclusão social, 

assim como de perda da cidadania e de mutilação das identidades dos pacientes. Profissionais, 

familiares e a própria sociedade passaram a questionar o longo tempo de internação à qual os 

sujeitos estavam submetidos, o distanciamento de seus familiares e a extrema violência que 

ocorria nessas instituições. A partir de todos os questionamentos, algumas pessoas levantaram 
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propostas de desconstrução dessa forma de tratamento que era dispensada aos indivíduos que 

vivenciavam a loucura. Dentre os atores sociais envolvidos, alguns se destacaram por 

impulsionar a dar início à discussão sobre essas questões (Amarante, 2000). 

 Em 1978, formou-se no Rio de Janeiro o Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), grupo composto por vários profissionais da área da saúde, como enfermeiros, 

psicólogos, médicos, entre outros. Pioneiro no levantamento de ideias que teciam críticas ao 

modelo manicomial de tratamento da loucura, o grupo realizou várias denúncias sobre as 

condições precárias às quais os indivíduos estavam submetidos nos hospitais psiquiátricos. 

Além disso, o MTSM organizou eventos científicos e artísticos, durante os quais reivindicou 

que essas instituições fossem substituídas por formas mais humanizadas de assistência aos 

sujeitos em sofrimento psíquico, assim como organizou diversas atividades culturais 

relacionadas às questões em voga (Amarante, 2000). 

Além dos profissionais da área da saúde, o MTSM passou a congregar cidadãos em 

sofrimento psíquico, seus familiares e simpatizantes da causa. Com a junção de um maior 

número de pessoas, o grupo tomou proporções maiores e acabou por se tornar um movimento 

social em busca de melhorias no tratamento direcionado aos sujeitos em sofrimento psíquico, 

uma vez que as críticas inicialmente levantadas se multiplicaram e tomaram a forma do 

Movimento da Luta Antimanicomial. Este foi consolidado em 1987 durante um encontro sobre 

saúde mental na cidade de Bauru, onde os participantes assinaram um documento exigindo a 

desconstrução da lógica manicomial e criaram a palavra de ordem ‘‘Por uma sociedade sem 

manicômios’’. Desde então, o MTSM tornou-se o ator social mais importante no processo de 

transformações no campo da saúde mental e mobilizou resultados significativos no âmbito da 

Reforma Psiquiátrica (Goulart, 2015; Vieira-Silva & Lopes, 2016). 

Ainda em 1978, o lema ‘‘Por uma sociedade sem manicômios’’ emergiu pelo Brasil, de 

tal forma que começaram a ocorrer várias conferências sobre saúde mental. Durante esses 

encontros, todas as pessoas que se aliaram à luta reivindicavam que as instituições psiquiátricas 

fossem fechadas e substituídas por formas mais humanizadas de tratamento. Tais movimentos, 

articulados por todo o país, fomentaram reflexões que culminaram na insurgência de novas 

estratégias de assistência aos sujeitos em sofrimento psíquico (Amarante, 2000; Amarante & 

Torre, 2001). Com o objetivo de desconstruir a lógica manicomial e de dar início à Reforma 

Psiquiátrica, foram cunhados alguns termos teóricos para se pensar a inversão do modelo de 
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tratamento da loucura priorizado até então (Amarante, 2000; Amarante & Torre, 2001;). Dentre 

as ideologias presentes nesse cenário reformista, foram tomadas como questões centrais a 

Desinstitucionalização e a Reabilitação Psicossocial. 

A Desinstitucionalização das pessoas em sofrimento psíquico diz respeito ao 

deslocamento do centro de atenção à saúde mental do hospital para a comunidade, no sentido 

de caminhar na contramão da lógica manicomial, desconstruindo o regime de internação, 

controle e marginalização social dos sujeitos em sofrimento psíquico. O conceito aponta para a 

necessidade de viabilizar a essas pessoas uma assistência promotora de sociabilidade, bem como 

de abordá-las não como objetos passivos do saber médico, mas a partir das várias dimensões de 

suas existências, oferecendo-lhes novas possibilidades de ser e estar no mundo. (Amarante, 

1995; Hirdes, 2009). Nas palavras de Amarante (1995): 

 

A desinstitucionalização é este processo, não apenas técnico, administrativo, jurídico, 

legislativo ou político; é, acima de tudo, um processo ético, de reconhecimento de uma 

prática que introduz novos sujeitos de direito e novos direitos para os sujeitos. De uma 

prática que reconhece, inclusive, o direito das pessoas mentalmente enfermas em terem 

um tratamento efetivo, em receberem um cuidado verdadeiro, uma terapêutica cidadã, 

não um cativeiro (p. 494).  

  

Dialogando com a proposta de Desinstitucionalização, destacou-se também como 

fundamental para a concretização da Reforma Psiquiátrica, a concepção de Reabilitação 

Psicossocial dos sujeitos em sofrimento psíquico. Para a compreensão e exploração desse 

conceito, tomamos como principal referencial teórico o livro Reabilitação Psicossocial no 

Brasil, organizado por Ana Pitta (2016). Esse consiste em uma coletânea que traz as 

contribuições de vários autores que se debruçaram sobre a temática, como Benedetto Saraceno, 

Jairo Goldberg e Roberto Kinoshita Tykanori. De acordo com Pitta (2016), a Reabilitação 

Psicossocial se refere ao: 

 

Processo de facilitar ao indivíduo com limitações, a restauração, no melhor nível 

possível de autonomia do exercício de suas funções na comunidade. (...) O processo 

enfatizaria as partes mais sadias e a totalidade de potenciais do indivíduo, mediante 

uma abordagem compreensiva e um suporte vocacional, residencial, social, 

recreacional, educacional, ajustados às demandas singulares de cada indivíduo e cada 

situação de modo personalizado (p. 27).  

 

O posicionamento teórico desses autores acerca do que consiste o que foi chamado por 

eles de Reabilitação Psicossocial é o que mais se aproxima daquilo que pretendemos defender 
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aqui, pois eles definem o conceito como referente às práticas ampliadas no âmbito da saúde 

mental, que têm como finalidade promover a reinserção dos usuários na esfera social, bem como 

a restituição do poder contratual e da plena cidadania dos mesmos. Por esse motivo, 

privilegiamos aqui as ideias trazidas, principalmente, por Pitta (2016) e Saraceno (2016) para 

refletir sobre esse conceito. No entanto, o fizemos com algumas críticas e ressalvas em relação 

à nomenclatura utilizada pelos autores, as quais cabem ser pontuadas. 

Acreditamos que Reabilitação Psicossocial não seja a nomenclatura mais pertinente a 

ser utilizada no contexto da saúde mental, uma vez que leva-nos a pensar que os sujeitos em 

sofrimento psíquico estariam desabilitados para o pleno exercício de suas cidadanias e que, 

nesse sentido, precisariam ser reabilitados. Dito isso, percebemos essa terminologia como 

reducionista, visto que retornando a ideais tradicionais e normativos, pode reduzir as pessoas ao 

sofrimento psíquico que apresentam e colocá-las como desprovidas das habilidades ditas 

necessárias para o exercício do direito de cidadania. Conforme aponta Oliveira (2012), se 

tomamos esse caminho, corremos o risco de autorizar novas práticas de exclusão e 

marginalização desses indivíduos. 

Em contrapartida, defendemos que os sujeitos em sofrimento psíquico não se encontram 

desabilitados. Mas, ainda que isso fosse tomado como verdade, esses indivíduos só estariam 

nessa situação em decorrência dos parâmetros de normatividade socialmente estabelecidos de 

maneira arbitrária, a partir dos quais eles tiveram suas cidadanias sequestradas e suas 

identidades mutiladas no interior dos hospitais psiquiátricos. De acordo com Saraceno (2016), 

a desabilitação se refere a um processo de rompimento das relações sociais e do poder contratual 

dos indivíduos, ou seja, de retirada do direito do exercerem plenamente a cidadania. Portanto, a 

desabilitação diz muito mais da forma que a sociedade lida com a loucura e da consequente 

marginalização à qual esses indivíduos foram submetidos que das dificuldades advindas do 

sofrimento psíquico que vivenciam. 

Uma vez esclarecido o nosso posicionamento acerca da questão, ressaltamos que 

concordamos com Saraceno (2016) quando este afirma que não basta assistir os sujeitos dentro 

da rede de atenção psicossocial, tampouco apenas inseri-los no meio social. Pois, entreter para 

manter dentro, pode ser manter dentro da hospitalização, dentro da cultura psiquiátrica, que 

no lugar de produzir saúde reproduz enfermidade (p. 25). Muito mais que isso, é necessário 

aumentar a capacidade do paciente na comunidade (p.23) uma vez que, nas palavras do autor, 
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a construção da plena cidadania, ponto fundamental da reabilitação psicossocial, depende de 

variáveis que operam contra, ou operam a favor da contratualidade em casa, no trabalho e na 

rede social (p. 25). Portanto, o processo de reabilitação seria, então, um processo de 

reconstrução, um exercício pleno da cidadania e, também, de plena contratualidade nos três 

grandes cenários: habitat, rede social e trabalho com valor social (p. 22). 

 

Então a reabilitação psicossocial é essa conspiração clara contra o entretenimento para 

manter dentro, para reproduzir a lógica que nunca termina, manter a lógica da 

enfermidade, tornando-nos cúmplices deste tipo de entretenimento. Devemos tomar 

outra direção. Podemos ser os que rompem com esse entretenimento. Pois, no momento 

em que se assume os grandes cenários: a casa, trabalho, a rede social, damo-nos conta 

de que não há mais tempo para este entretenimento, que isso nada mais é que um 

adestramento físico, um adestramento mental (Saraceno, 2016, p. 25). 

 

Conclui-se que, conforme a análise feita por Saraceno (2016), a Reabilitação 

Psicossocial é uma estratégia que implica muito mais do que simplesmente passar um usuário 

(…) de um estado de ''desabilidade'' a um estado de ''habilidade'', de um estado de incapacidade 

a um estado de capacidade. Para o autor isso tem uma primeira consequência muito importante. 

Implica uma mudança total de toda a política dos serviços de saúde mental (p. 23). Isto é, para 

que a Reabilitação Psicossocial e a Desinstitucionalização dos sujeitos em sofrimento psíquico 

pudessem se concretizar foi necessário que houvesse uma completa transformação da forma de 

tratamento que se direcionava aos indivíduos que vivenciam a experiência da loucura. 

Deu-se início à efetivação de uma reorientação do tratamento direcionado à saúde 

mental. Isto é, aconteceu uma reforma das instituições psiquiátricas através da criação de 

dispositivos para auxiliar na promoção da cidadania, da reabilitação psicossocial e da 

ressignificação identitária dos sujeitos em sofrimento psíquico. Uma vez que esses serviços 

foram reorganizados, é possível afirmar que aconteceram duas reformas no Brasil: a Reforma 

Psiquiátrica, que diz respeito à psiquiatria revendo sua forma de lidar com a loucura e à 

desconstrução da hegemonia do poder médico; e a Reforma da Assistência à Saúde Mental, que 

consistiu na inauguração de uma rede de atenção psicossocial, formada por serviços públicos 

extra-hospitalares de cuidado aos usuários, criados para substituir os hospitais psiquiátricos e 
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assim efetivar uma nova forma de assistência no âmbito da saúde mental (Hirdes, 2009; 

Amarante & Torre, 2001; Pitta, 2011; Vieira-Silva & Lopes, 2016).  

Na medida em que a Reforma da Assistência à Saúde Mental foi implementada no Brasil, 

essa rede de atenção à saúde mental extra-hospitalar foi sendo constituída por diferentes 

estruturas e estratégias de assistência aos sujeitos em sofrimento psíquico. À título ilustrativo, é 

oportuno mencionar algumas dessas iniciativas: Centros de Atenção Psicossocial; Centros de 

Convivência e Cultura; Serviços Residenciais Terapêuticos; Programa de Volta pra Casa; leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais; ambulatórios; projetos artístico-culturais; oficinas 

terapêuticas; lares para abrigar antigos internos e novos usuários que não possuíssem condições 

de moradia (Hirdes, 2009; Pitta, 2011). 

Pitta (2011) apontou alguns desses dispositivos considerados pioneiros ao longo das 

trajetórias reformistas, por terem marcaram o declínio das instituições asilares e da lógica 

manicomial de tratamento da loucura. Dentre os serviços inovadores, considerados como 

marcos inaugurais de um novo modo de cuidar do sujeito em sofrimento psíquico, a autora 

destacou: o CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira, criado em 1987, em São Paulo; o 

primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS), inaugurado em Santos, no ano de 1989; e a 

intervenção realizada na Clínica Anchieta também na cidade de Santos, no mesmo ano, quando 

um hospital psiquiátrico que atendia vários internos foi fechado. 

Seguiu-se a essas práticas a construção de uma nova política em saúde mental, para 

amparar legalmente a Reforma Psiquiátrica e a Reforma da Assistência à Saúde Mental no 

Brasil. Em 1989 foi criado um projeto de lei propondo a extinção progressiva dos hospitais 

psiquiátricos, simultaneamente à criação de serviços alternativos de atendimento. Tal projeto 

constituiu-se de três artigos, os quais asseguravam o gasto de recursos financeiros com a criação 

de dispositivos de tratamento que fossem contrários à lógica manicomial; impediam a 

construção de novos hospitais psiquiátricos pelo poder público; e tornava necessário que toda 

internação compulsória fosse comunicada à autoridade judiciária. Homologado somente em 

2001, esse projeto originou a lei 10.216/2001, popularmente conhecida como Lei Paulo 

Delgado, que fundamentou a Reforma Psiquiátrica no Brasil (Brasil, 2001). 

Nos anos 1991 e 1992 outras legislações foram emitidas para redirecionar o modelo 

assistencial vigente e nortear ações que passariam a viabilizar uma outra forma de cuidar do 

louco. O Ministério da Saúde promulgou as portarias 189/91 e 224/92, as quais oficializaram a 
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criação dos novos serviços de atenção à saúde mental. Em 2002, ambas foram substituídas pela 

portaria 336/02, que regulamenta o funcionamento dos CAPS no Brasil atualmente (Brasil, 

2002). Com a promulgação das portarias e dos dispositivos citados, vários outros serviços extra-

hospitalares foram sendo inaugurados e multiplicados em muitos municípios do país. 

Amarante (1995) ressalta que desde 1991 até 1995 trinta hospitais psiquiátricos 

fecharam as portas e encerraram suas atividades no Brasil, assim como 14.000 leitos foram 

desativados. Além disso, 2.065 leitos psiquiátricos foram criados em hospitais gerais e efetivou-

se mais de 100.000 serviços substitutivos. Os dados produzidos pelo Ministério da Saúde (2015) 

demonstraram que entre 2002 e 2015 houve uma redução de 51,3 % no número de leitos nos 

hospitais psiquiátricos, uma vez que 26.387 foram desinstalados, enquanto 2.328 CAPS foram 

implementados. Sendo assim, o cenário atual aponta que: 

 

O último balanço publicado (2015, dados de dez/2014) revelou uma rede com 2.209 

Centros de Atenção Psicossocial (Caps); 156 unidades de acolhimento existentes ou 

em construção; 899 serviços residenciais em funcionamento ou já habilitados; 4349 

pessoas com bolsas do Programa de Volta pra Casa e 1008 iniciativas de geração de 

renda. Em 1990, tínhamos cerca de 90 % dos recursos em Saúde Mental investidos em 

serviços do tipo manicomial, e em 2013, cerca de 80 % dos recursos já estavam 

destinados a serviços comunitários (Conselho Federal de Psicologia, 2016, p.19). 

 

Portanto, embora a Reforma Psiquiátrica e a Reforma da Assistência à Saúde Mental 

sejam processos atuais e compreendam lutas contínuas, ainda com muitos desafios a serem 

enfrentados, ambos os movimentos proporcionaram incontáveis conquistas em diversas esferas 

da saúde mental. Por exemplo, no âmbito das ideias, visto que foram cunhados alguns termos 

para amparar os processos reformistas; no plano legal, com a promulgação de legislações e 

portarias que reorientaram a assistência direcionada aos sujeitos em sofrimento; e no campo 

prático, com a implementação de uma rede de serviços substitutivos de cuidado aos indivíduos 

– dentre os quais se destacam os CAPS, por serem as principais estruturas intermediárias entre 

a internação psiquiátrica e a vida do paciente na sociedade – (Conselho Federal de Psicologia, 

2016).  
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2.3 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

 

Os CAPS caracterizam-se como serviços públicos, pertencentes ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), direcionados ao atendimento de pessoas que apresentam sofrimento psíquico 

severo e/ou persistente. Podem ser definidos como estruturas criadas para substituir o hospital 

psiquiátrico e oferecer tratamento em saúde mental, que têm como finalidade promover a 

reabilitação psicossocial dos usuários (Brasil, 2004). O objetivo dos CAPS é oferecer 

atendimento à população (...) realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários (Brasil, 2004, p. 13).  

De acordo com as regulamentações da portaria 336/02, os CAPS foram construídos em 

cinco modalidades distintas, que se diferenciam de acordo com a complexidade de cada uma e 

com a população de abrangência. O CAPS I é capacitado para atender municípios com 

população entre 20.000 e 70.000 habitantes, assim como para funcionar durante os cinco dias 

úteis da semana, no período de 8 às 18 horas. O CAPS II presta serviço para municípios com 

população entre 70.000 e 200.000 habitantes, nos mesmos horários, podendo ainda comportar 

um terceiro turno com atendimento até às 21 horas. O CAPS III é operacionalizado para 

atendimento em municípios com população acima de 200.000 habitantes, sendo que permanece 

em funcionamento contínuo durante 24 horas em todos os dias da semana (Brasil, 2002). 

As outras duas modalidades do serviço foram preparadas para atender populações 

específicas. O CAPS i está presente em cidades que possuem cerca de 200 mil habitantes, 

oferecendo assistência para crianças e adolescentes que apresentam sofrimento psíquico grave 

e/ou persistente. E o CAPS ad se trata de um dispositivo direcionado ao atendimento de pessoas 

que estão em sofrimento psíquico e que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, sendo 

que está localizado em municípios com mais de 70 mil habitantes (Brasil, 2002).  

Amarante e Torre (2001) apontam que esses serviços visam à construção de uma nova 

perspectiva em saúde mental, que não reproduza o manicômio como espaço de clausura e 

normatização daquele que é diferente, tampouco a noção de loucura como erro ou desrazão. 

Nesse sentido, a instituição oferece um ambiente de tratamento acolhedor e atenção integral aos 

indivíduos, tendo em vista que para cada um deles é planejado um projeto terapêutico individual, 

de acordo com o seu contexto social, suas necessidades e particularidades. O cuidado dispensado 



 

33 
 

aos usuários é feito por uma equipe multiprofissional de saúde e ocorre através de atividades 

variadas que se caracterizam por ações intra e extramuros, como parte de uma estratégia 

terapêutica de reabilitação psicossocial, que poderá iniciar-se ou ser articulada pelo CAPS, 

mas que se realizará no trabalho e na vida social (Brasil, 2004, p. 18). 

Muitas coisas podem ser feitas num CAPS, desde que tenham sentido para promover as 

melhores oportunidades de trocas afetivas, simbólicas, materiais, capazes de favorecer vínculos 

e interação humana (Brasil, 2004, p. 18). Nesse sentido, a instituição oferece tratamento e 

assistência aos usuários por meio de atividades psicoterápicas e socioterápicas, a saber: 

psicoterapia individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, atividades 

artísticas, orientação e acompanhamento do uso de medicação, atendimento domiciliar e aos 

familiares (Brasil, 2004, p. 17). Dentre tais ações, as oficinas terapêuticas se destacam como 

principais formas de cuidado dispensado aos sujeitos em sofrimento psíquico nesse tipo de 

serviço. 

As oficinas terapêuticas compreendem atividades variadas como de lazer, esporte, 

cultura e arte. Realizadas em grupo, com a presença de profissionais que orientam os usuários, 

as oficinas têm como proposta oferecer e estimular maior integração social e familiar, a 

manifestação de sentimentos e problemas, o desenvolvimento de habilidades corporais, a 

realização de atividades produtivas, o exercício coletivo da cidadania (Brasil, 2004, p. 20). São 

atividades que possibilitam aos indivíduos o desenvolvimento de suas potencialidades, 

contribuindo para que os mesmos conquistem um espaço mais evidente na sociedade, assim 

como para que possam experimentar um processo de produção de novas identidades (Vieira-

Silva, Paiva & Miranda, 2004). 

As oficinas terapêuticas dividem-se em categorias específicas, a saber: geradoras de 

renda; alfabetizantes; e expressivas (Brasil, 2004). Aquelas que estão inseridas na categoria de 

oficinas expressivas envolvem atividades artísticas. Sendo assim, elas são desenvolvidas com a 

finalidade de impulsionar o desenvolvimento da criatividade dos indivíduos, a expressão de suas 

subjetividades e a ressignificação de suas identidades, podendo ser também espaços para o 

exercício de atividades produtivas (Lappan-Botti & Labate, 2004). Por buscar colocar os 

sujeitos em contato com os espaços de cultura de seus municípios por meio de instrumentos 

como música, teatro, pintura e modelagem, as oficinas desse cunho trazem como potencialidade 
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a produção de novos sujeitos, uma vez que oferecem aos usuários a possibilidade de 

experimentarem um processo de ressignificação identitária através da arte.   
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2.4 O encontro entre saúde mental e arte: a ressignificação identitária do sujeito em 

sofrimento psíquico  

 

O conceito de identidade remete às particularidades e características de uma pessoa, bem 

como à traços, atributos e papéis sociais que lhe são próprios e que, por isso, possibilitam 

reconhecê-la e diferenciá-la das outras. O termo leva-nos ao entendimento de que a identidade 

das pessoas é constituída por diferentes personagens, uma vez que elas exercem, 

simultaneamente, múltiplos papéis sociais. Isto é, um indivíduo pode assumir ao mesmo tempo 

os papéis de estudante, psicólogo, filho, marido e pai. Além disso, existe uma infinidade de 

novas identidades a serem, possivelmente, assumidas pelo mesmo indivíduo ao longo de sua 

existência. Por exemplo: basta que ele comece a lecionar aulas para que possa apropriar-se, 

também, da identidade de professor. 

Ciampa (1990) compreende a identidade como metamorfose, justificando que ela se 

caracteriza por algo mutável, que está em constante produção e transformação. O autor aponta 

que esse conceito está relacionado a um processo de constituição infindável do ser humano, pois 

a identidade do mesmo é (re) produzida ao longo de toda a sua existência, a partir das relações 

que estabelece com seus pares, dos papéis sociais que assume e das posições que ocupa nas 

instituições que permeiam seu convívio. A pessoa assume diferentes posições no decorrer de 

sua vida, de modo que nunca comparece frente aos outros apenas como portador de um único 

papel, mas como uma personagem (chamada por um nome, Fulano, ou por um papel, o Papai, 

etc.), como uma totalidade (p. 170). Portanto, para o autor esse processo de produção identitária 

é contínuo e aberto, uma vez que sempre possibilita a assunção de novos papéis. 

Segundo Ciampa (1990) a identidade é uma questão social, em razão de que o processo 

de produção identitária do homem acontece no âmbito das relações, dos grupos humanos e da 

sociedade. Em uma perspectiva dialética, as identidades constituem a sociedade, ao mesmo 

tempo em que são constituídas, cada uma, por ela. (p. 127). Quando o homem apropria-se de 

determinado papel social, sua visão acerca de si mesmo é transformada, uma vez que ele começa 

a se reconhecer a partir de mais uma posição. Ao mesmo tempo, ao comparecer frente aos outros 

assumindo esse papel inaugural, o indivíduo passa também a ser reconhecido a partir dele, de 

tal forma que essa representação social que lhe é atribuída pelo outro pode ser interiorizada, 

tornando-se algo daquele sujeito e autenticando sua nova identidade. 
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Paralelamente à teoria clássica e indispensável trazida por Antônio da Costa Ciampa 

(1990) no livro A estória do Severino e a história da Severina para se pensar o conceito de 

identidade, é importante resgatar as reflexões acerca do tema produzidas por um importante 

pensador da modernidade, Zigmunt Bauman (2005), em seu livro intitulado Identidade. Ambos 

os autores partem de premissas bastante parecidas para explorar a questão da identidade, o que 

torna possível apontar diversos aspectos que os aproximam. Os dois compreendem a identidade 

do homem como algo que se modifica ao longo de toda a vida do mesmo, a partir dos papéis 

que assume e das relações que estabelece. Os autores concordam também quando afirmam que 

a constituição dos indivíduos se desdobra em meio à sociedade, de modo que os processos de 

produção identitária são sempre permeados por questões sociais. 

Apesar de se tratar de autores que muito se aproximam, Bauman apresenta uma produção 

mais atual, tendo em vista que desenvolveu sua teoria na era da modernidade e então trouxe 

novas contribuições para se trabalhar a concepção de identidade. Uma vez que a produção 

identitária do homem acontece no âmbito social, esse processo é afetado também pela forma 

como a sociedade está organizada nos diferentes períodos da história. Então, considerando que 

hoje a sociedade é entendida por determinantes e marcadores históricos diferentes daqueles que 

permeavam a comunidade da época em que Ciampa escreveu suas reflexões, fica evidente a 

importância de refletirmos sobre a identidade do homem a partir desse novo espaço em que o 

mesmo está inserido. 

 Bauman (2005) analisou a sociedade contemporânea pensando as implicações do 

capitalismo e das transformações globais no processo de produção identitária do ser humano. 

Isso porque, segundo o próprio autor, a era moderna e a globalização transferiram a questão da 

identidade para uma dimensão que exige a renovação dos paradigmas de entendimento 

utilizados até então. Para Bauman (2005), na contemporaneidade estar em movimento não é 

mais uma escolha: agora se tornou um requisito indispensável (p. 1). Sendo assim, é possível 

inferir que na era moderna em que vivemos evidenciam-se ainda mais a fragilidade e a condição 

eternamente provisória da identidade (p. 22).  

No mundo moderno, as identidades em movimento, termo utilizado pelo próprio Bauman 

(2005), se metamorfoseiam de maneira mais rápida, de modo que a identidade do homem pode 

ser compreendida como mais móvel ou transitória. Segundo o autor, vivemos hoje no que ele 

chamou de modernidade líquida, caracterizando-a como um período histórico propenso a 
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transformar-se com mais rapidez se comparado aos anteriores. Nesse contexto as pessoas 

parecem estar numa corrida acelerada contra o tempo e nada se estende demasiadamente, 

evidenciando-se a efemeridade das relações e das funções exercidas pelo ser humano. Por isso, 

no admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das seguranças frágeis (p. 33), os 

homens rapidamente assumem novos papéis sociais, os quais tentam manter vivos por um 

momento, mas não por muito tempo (p. 32), já que mais rápido ainda desistem destes e buscam 

por outros papéis (também provisórios) a serem assumidos. 

Na mesma direção dos apontamentos levantados por Ciampa (1990), Bauman (2005) 

compreende que a identidade do homem não tem a solidez de uma rocha (p. 17), no sentido de 

que não permanece estável durante toda a vida. Ao contrário, caracteriza-se por algo bastante 

negociável e transitório, podendo ser comparada a um manto leve pronto a ser despido a 

qualquer momento (p. 36). Bauman (2005) ressalta que as relações sociais e convivências 

grupais estabelecidas pelas pessoas facilitam a produção identitária, bem como que as decisões 

que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 

determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais para (p. 17) a constituição e 

a legitimação de sua identidade. 

Embora esteja certo de que as questões acima mencionadas possibilitem a produção 

identitária do homem, Bauman (2005) chama a atenção para o que considerou um dos maiores 

problemas do capitalismo: a globalização da produção do lixo humano. O termo foi utilizado 

pelo autor para fazer menção às pessoas que estão à margem dos processos sociais, como é 

possível observar em suas palavras: ou, para ser mais preciso, ‘‘pessoas rejeitadas’’ – pessoas 

não mais necessárias ao perfeito funcionamento do ciclo econômico e portanto de acomodação 

impossível numa estrutura social compatível com a economia capitalista (p. 46). Ressaltando 

as implicações dessa problemática na identidade das pessoas, Bauman afirma que, em 

decorrência de tais fatores, alguns indivíduos encontram-se impedidos de experimentarem 

processos constantes de produção identitária.  

 

Num dos pólos da hierarquia global emergente estão aqueles que constituem e 

desarticulam as suas identidades mais ou menos à própria vontade, esconlhendo-as no 

leque de ofertas extraordinariamente amplo, de abrangência planetária. No outro pólo 

se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha da identidade, que não 

têm direito de manifestar suas preferências e que no final se vêem oprimidos por 

identidades aplicadas e impostas por outros – identidades de que eles próprios se 

ressentem, mas não têm permissão de abandonar nem das quais conseguem se livrar. 



 

38 
 

Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam... (Bauman, 

2005, p. 44). 

 

É justamente sobre essas questões levantadas pelo autor que pretendemos iniciar uma 

discussão. Está claro que por muito tempo os sujeitos tidos como loucos foram impedidos de 

experimentarem processos de produção de novas identidades, tampouco de escolherem os 

papéis sociais que queriam exercer. Uma vez considerados como lixos humanos, esses 

indivíduos foram exilados e esquecidos nos porões dos hospitais psiquiátricos, onde tiveram 

suas identidades totalmente mutiladas. Não obstante às inúmeras – e talvez irreparáveis – 

implicações dessa cruel experiência manicomial, os sujeitos em sofrimento psíquico encontram 

hoje algumas formas de vivenciarem processos de ressignificação identitária. Isso porque, 

conforme aponta Ciampa (1990), as identidades das pessoas estão sujeitas a transformações 

contínuas: 

 

As personagens são vividas pelos atores que as encarnam e que se transformam a 

medida que vivem suas personagens. Enquanto atores, estamos sempre em busca de 

nossas personagens; quando novas não são possíveis, repetimos as mesmas. (...) A 

loucura, neste sentido, é o esforço de criação de um novo universo – louco porque 

singular, não compartilhado – consequentemente fuga de uma realidade: a realidade 

quotidiana. (...) Se permanecesse isolada no mundo da loucura, se não conseguisse 

uma personagem que a ligasse ao mundo cotidiano (e por esse fosse aceito), 

concretizaria plenamente a que, atribuída, encarnava: a Severina - doente mental 

(p.157). 

 

Na citação acima o autor trouxe como exemplo a experiência pessoal de Severina, 

personagem de seu livro que experimentou o processo de mutação identitária ao encontrar uma 

nova personagem para assumir socialmente. A identidade de Severina, até então enrijecida, 

passou a ser metamorfoseada, processo que muito se assemelha à experiência de ressignificação 

identitária que os sujeitos considerados loucos geralmente vivenciam no contato com a arte. 

Portanto, dialogando com as colocações trazidas por Ciampa (1990) e Bauman (2005), essa 

situação nos permite refletir sobre a potencialidade do encontro entre saúde mental e arte, uma 

vez que instrumentos artístico-culturais podem facilitar aos sujeitos em sofrimento psíquico a 

assunção de novos papéis sociais e assim impulsionar o processo de ressignificação de suas 

identidades.  

No século XIX a arte começou a ser utilizada como meio de tratamento da loucura dentro 

dos hospitais psiquiátricos. Os pacientes passaram a realizar atividades artísticas nessas 

instituições e, a princípio, a arte produzida por esses sujeitos foi tomada pela psiquiatria somente 
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para evidenciar os diagnósticos dos transtornos mentais que possuíam (Thomazoni & Fonseca, 

2011). Isto é, os médicos observavam e analisavam os estilos artísticos presentes nas obras dos 

internos, e a partir desses materiais inferiam que em decorrência do sofrimento psíquico 

enfrentado pelos sujeitos, os mesmos estariam limitados a um determinado tipo de trabalho 

considerado de pouco ou nenhum valor artístico.  

No século XX as produções artísticas e culturais dos pacientes começaram a ser 

compreendidas a partir de um olhar diferente, antagônico àquele que havia sido priorizado pela 

medicina tradicional até então (Thomazoni & Fonseca, 2011). Uma nova perspectiva foi 

inaugurada pelos psiquiatras Osório Cesar e Nise da Silveira, pioneiros na realização de uma 

práxis que reconhecia a possibilidade dos sujeitos em sofrimento psíquico desenvolverem 

produções harmoniosas e com valor artístico. Como exemplo dessas constatações levantadas 

por ambos os médicos, é pertinente fazer menção a alguns artistas que foram considerados 

loucos e continuaram produzindo obras socialmente admiradas e consagradas, como Van Gogh 

e Arthur Bispo do Rosário (Yasui & Providello, 2013).  

Osório Cesar utilizou recursos artísticos no tratamento de seus pacientes no Hospital de 

Juqueri, em São Paulo. O psiquiatra relatou que os indivíduos demonstravam grande interesse 

em desenvolver atividades desse cunho e que encontravam a oportunidade de ressignificarem 

suas identidades nesse contato com a arte. Cesar afirmou também que através da criação, os 

internos conseguiam exprimir seus sentimentos ao representá-los em desenhos, pinturas, 

esculturas e versos. Nesse sentido, para o psiquiatra as obras produzidas pelos sujeitos em 

sofrimento psíquico eram objetos de manifestação individual e, por isso, comunicavam algo por 

um meio diferente que o da linguagem verbal, possibilitando que emoções e afetos antes 

contidos fossem expressos por outra via (Cesar, 2007). 

Nise da Silveira, inconformada com o tratamento desumano direcionado aos sujeitos em 

sofrimento psíquico nos hospitais psiquiátricos e acreditando que a internação psiquiátrica 

aniquilava a subjetividade e a capacidade criativa dos mesmos, encontrou na arte o seu principal 

método terapêutico. A psiquiatra utilizou recursos alternativos na assistência dispensada aos 

internos e promoveu ambientes culturais, terapêuticos e recreativos dentro dos hospitais, onde 

os sujeitos ressignificavam suas identidades ou, nas palavras da autora, ressurgiam por meio do 

fazer artístico. Segundo Nise, as produções desses indivíduos representavam conteúdos 
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presentes no psiquismo dos mesmos e que, sendo assim, podiam exprimir o indizível e trazer 

neles inscritos símbolos e desejos inconscientes (Silveira, 1992; Melo, 2001). 

 

As ideias de Osório Cesar e Nise da Silveira sensibilizaram para um outro olhar, um 

olhar para uma outra direção, o da inclusão, assim ressignificando conceitos sobre arte 

e loucura. Esta proposta continua ainda hoje presente e necessária, questionando em 

seu cerne as atitudes que passam para os depósitos (manicômios) da civilização, tudo 

aquilo que não se quer ver (Weinreb, 2003, citado por Thomazoni & Fonseca, 2011, 

p. 617). 

 

No fim do século XX, com o advento dos movimentos da Luta Antimanicomial e da 

Reforma Psiquiátrica, a utilização de ferramentas artísticas e culturais no cuidado direcionado 

aos sujeitos em sofrimento psíquico tomou dimensões maiores. Tornou-se cada vez mais 

reconhecida a potencialidade de instrumentos desse cunho para a efetivação de uma nova 

assistência em saúde mental, que priorize a reabilitação psicossocial dos indivíduos e a 

ressignificação de suas identidades. Na medida em que a Reforma da Assistência à Saúde 

Mental foi implementada, o uso de recursos artístico-culturais no âmbito da saúde mental passou 

a ser respaldado por legislações e políticas públicas (Oliveira, Melo & Vieira-Silva, 2017). 

 

Através das ações de luta pela superação do modelo asilar de tratamento psiquiátrico 

e de toda violência daí advinda, novas formas sociais e políticas de lidar com a loucura 

foram iniciadas. As ações artístico-culturais se destacam dentre essas ao possibilitarem 

que os próprios sujeitos falem de suas experiências, do seu sofrimento, de suas formas 

de estar e ver o mundo. Esse novo modo de lidar com a loucura demonstra como esta 

vem sendo reelaborada ou ressignificada por aqueles que viveram e vivem tal 

experiência: do sofrimento à criação. Toda produção artístico-cultural de um sujeito 

(...) nos remete à ideia de um movimento social cultural que intervém no sentido de 

libertar esses sujeitos dos padrões convencionais, proporcionando-lhes uma nova 

forma de se relacionar com a loucura. Possibilita assim, outros modos de se comunicar 

e falar de sua condição, produzindo novas identidades – a identidade de poetas, 

músicos, pintores, atores, enfim, a identidade de artistas. Essas novas identidades, 

decorrentes das atividades artístico-culturais que esses artistas produzem, caracterizam 

esse movimento como libertário, pois disparam rupturas com o instituído. Esse é, 

certamente, um dos objetivos da arte: a transgressão da norma, do instituído (Amarante 

et al., 2012, p. 131). 
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Partindo dos pressupostos reformistas destacados acima por Amarante et al. (2012), da 

perspectiva de Ciampa (1990) e Bauman (2005) acerca do conceito de identidade, e das 

colocações de Silveira (1992) e Cesar (2007) sobre a inserção da arte no campo da saúde mental, 

é possível afirmar que por meio do fazer artístico o sujeito em sofrimento psíquico pode 

experimentar um processo de ressignificação identitária. Isso porque, em contato com a arte, 

esse indivíduo encontra um novo papel social para assumir, de modo que apropria-se do 

personagem artista e passa a reconhecer-se como tal. De maneira semelhante, o sujeito começa 

a ser reconhecido pelo outro de maneira diferente também, a partir de um olhar que enxerga não 

somente o louco, mas também o artista. Conforme Frayze-Pereira (1995), citado em Yasui e 

Providello (2013), esse reconhecimento social tem ainda outras implicações nas identidades dos 

cidadãos ditos loucos: 

 

Rompendo o silêncio secular a que foi condenada, a loucura encontrou nas linguagens 

da arte possibilidades para se expressar. (...) Introduzido nos espaços socialmente 

destinados aos ritos de celebração da ‘arte cultural’, o louco ganha uma nova 

sacralidade: torna-se artista e, aos olhos do espectador, gênio. Porém, se dessa maneira 

perde o estigma que há séculos o acompanha, sua Obra rompe com a loucura (p. 1525). 

 

Frente ao exposto, concluímos que para a realização desta pesquisa partimos do 

entendimento de que a arte e a cultura consistem em importantes ferramentas que reforçam os 

princípios adotados pela Luta Antimanicomial e dão continuidade à Reforma Psiquiátrica e à 

Reforma da Assistência à Saúde Mental. Isto é, confiamos que a utilização de instrumentos 

artístico-culturais no âmbito da saúde mental impulsiona um novo e importante modelo de 

assistência aos sujeitos em sofrimento psíquico, no sentido de promover a reabilitação 

psicossocial e a ressignificação identitária desses indivíduos. Levando em conta os objetivos 

deste estudo, cabe discorrer especificamente acerca da música enquanto recurso facilitador 

desses processos. 
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2.5 O fazer musical coletivo no âmbito da saúde mental e a produção de novos sujeitos 

 

A música se caracteriza como um instrumento cultural e universal, utilizado pelo ser 

humano desde tempos imemoriais. Trata-se de uma ferramenta artística com potencialidade para 

trazer diversos benefícios ao homem e à sociedade. Como exemplo, podemos destacar os 

apontamentos de alguns autores que destacaram o fato de que a música estimula a criatividade, 

a concentração, o intelecto, o desenvolvimento cognitivo e motor das pessoas. Isso porque, de 

acordo com Rodrigues e Rosin (2001) e Araújo e Andrade (2011), o trabalho musical é uma 

atividade que exige esforço mental e físico, além de que requer várias funcionalidades do corpo 

ativas simultaneamente. 

Quando em contato com o campo musical, o homem aprimora sua capacidade de 

concentrar-se em si mesmo e de organizar seus pensamentos, sentimentos e emoções, assim 

como de expressá-los, conectando-se com os outros e com mundo externo (Lappan-Botti & 

Labate, 2004; Rodrigues & Rosin, 2011). Além de avanços cognitivos, a música também 

propicia ganhos psicológicos, pois o indivíduo que executa esse tipo de atividade encontra 

suporte para desenvolver suas habilidades e potencialidades, bem como para despertar sua 

atenção para suas características positivas em vez de se concentrar em seus defeitos ou em coisas 

ruins que existem em seu contexto (Avila, 2009; Araújo & Andrade, 2011). 

No exercício de atividades relacionadas à música, muitos indivíduos têm a oportunidade 

de acessar um número maior de espaços socioculturais, inclusive no que diz respeito a lugares 

que até então não lhes era de fácil acesso. Além disso, esses sujeitos podem encontrar espaço 

para a execução de atividades produtivas e para a construção de novos projetos de vida, pautados 

na atividade musical como lazer e/ou profissão (Caetano, Vieira-Silva & Machado, 2013; 

Vieira-Silva & Miranda, 2013). Sendo assim, a música caracteriza-se como um instrumento 

promotor de cidadania e inclusão social das pessoas que, por diversos motivos, encontram-se à 

margem de diversos processos sociais e culturais. 

A música consiste ainda em uma ferramenta que tem papel significativo na constituição 

do homem, pois favorece os processos de produção e legitimação identitária. No fazer musical, 

o indivíduo pode passar a reconhecer-se a partir da identidade de músico, de modo a ressignificar 

sua identidade e vislumbrar novas formas de ser e estar no mundo. Na medida em que se apropria 

do personagem músico, o sujeito pode ser também socialmente reconhecido e valorizado a partir 
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desse novo papel, o que autentica a nova identidade assumida por ele (Caetano, Vieira-Silva & 

Machado, 2013; Vieira-Silva & Miranda, 2013). 

Atividades musicais, quando realizadas em grupo, propiciam o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para se tocar um instrumento, bem como de capacidades individuais 

para além do fazer musical. Uma vez que a música favorece o estabelecimento de relações 

interpessoais entre aqueles que a praticam em um determinado espaço, impulsiona também o 

desenvolvimento de capacidades importantes relativas à convivência grupal e social, tais como: 

aprender a lidar melhor com outras pessoas; reconhecer os limites e as possibilidades do outro; 

ouvir o parceiro e trabalhar em conjunto; elaborar e ressignificar questões coletivamente; 

desenvolver maior confiança em si e no outro (Rodrigues & Rosin, 2011). 

O conceito de grupo é definido por Pichon-Rivière (1998) como um conjunto de pessoas 

ligadas no tempo e no espaço que se propõem à realização de uma tarefa, de modo que para 

alcançá-la estabelecem vínculos entre si e assumem diferentes papéis. O trabalho de todo grupo 

acontece tanto de forma vertical quanto horizontal, pois sendo uma atividade coletiva, integra a 

história de vida de cada integrante e a trajetória de desenvolvimento do grupo como uma 

totalidade (Pichon-Rivière, 1998). Ou seja, durante o processo grupal as vivências pessoais e 

subjetivas dos participantes entram em confluência com a experiência grupal (Ciampa, 1990). 

Essa dialética do grupo possibilita aos indivíduos vivenciarem questões pessoais e, de maneira 

coletiva, ressignificá-las, o que provoca um constante movimento de metamorfose dos 

integrantes e do grupo (Afonso, Abade & Vieira-Silva, 2009). 

Portanto, os grupos são espaços privilegiados para a efetivação dos processos de 

produção identitária, pois os participantes se integram e identificam-se com os demais, de modo 

que a pertença à corporação permite que os integrantes a tomem como referência para a 

constituição, a ressignificação e a legitimação de sua própria identidade (Ciampa, 1990; Vieira-

Silva & Miranda, 2013). Além da produção de identidades individuais, Pichon-Rivière (1998) 

aponta que nos grupos acontece também a construção de uma identidade coletiva. Isto é, através 

da articulação entre as subjetividades e a experiência conjunta, o grupo constrói uma imagem 

representativa do mesmo, isto é, uma identidade coletiva própria e específica que o distingue de 

outras corporações (Vieira-Silva & Miranda, 2013). 

Considerando os benefícios que a música propicia àquele que a executa, assim como a 

relevância de vivências grupais para os indivíduos, acredita-se que o fazer musical, quando 
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realizado em grupos formados por sujeitos em sofrimento psíquico, impulsiona a reabilitação 

psicossocial dos mesmos e, sobretudo, a ressignificação de suas identidades. Isso porque 

consiste em uma experiência que acontece de forma coletiva e estimula o acesso a novos 

universos, outras comunidades, abrindo portas à inclusão social e ao combate a toda e qualquer 

forma de marginalização (Vieira-Silva, Paiva & Miranda, 2004, p. 2). Conclui-se que quando 

utilizada no âmbito da saúde mental, a música contribui para a consolidação da assistência 

psicossocial de atenção aos usuários proposta pelos movimentos da Luta Antimanicomial e da 

Reforma Psiquiátrica, bem como para a efetivação das políticas públicas que visam garantir a 

esses indivíduos o pleno exercício de suas cidadanias. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Investigar se, e como, a participação dos sujeitos em sofrimento psíquico na banda Os 

Impacientes lhes oportunizou possibilidades mais amplas de reabilitação psicossocial e, 

sobretudo, de ressignificação identitária. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Observar as experiências vivenciadas pelos usuários da rede de saúde mental enquanto 

músicos do grupo Os Impacientes; 

- Compreender se a experiência musical coletiva impulsionou a reabilitação psicossocial 

dos integrantes; 

- Investigar se o fazer musical favoreceu a produção de novas identidades para os sujeitos 

em sofrimento psíquico que integram a corporação; 

- Contribuir com o processo de reativação das atividades musicais da banda Os 

Impacientes; 

 - Contribuir com a construção de políticas públicas de atenção psicossocial à saúde 

mental.  
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4. MÉTODO 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

A presente pesquisa é de cunho qualitativo, pois teve como principal objetivo investigar 

de maneira aprofundada a realidade de um determinado grupo social, a história e o percurso de 

desenvolvimento do mesmo, bem como suas práticas cotidianas e atividades que realiza 

(Minayo, 2017). Também em concordância com o método qualitativo de produção de 

conhecimento, buscou-se obter uma compreensão ampla dos fenômenos investigados a partir 

da análise da perspectiva apresentada por todos os sujeitos que participaram do estudo, bem 

como da interpretação dos significados que elas deram às suas vivências. Conforme destaca 

Minayo (2014): 

 

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações 

que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam. (...) As abordagens qualitativas se conformam melhor a 

investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob 

a ótica dos atores, de relações. (Minayo, 2014, p. 57).  

 

Minayo (2017) pontua que para compreender determinado fenômeno é fundamental 

analisar o contexto no qual ele está inserido, entendendo a realidade em estudo enquanto 

construída social e historicamente. Considerando isso, a investigação foi conduzida no ambiente 

natural dos pesquisados e envolveu o contato direto e prolongado da investigadora com o campo 

de pesquisa. O ambiente natural dos sujeitos de estudo foi tomado como fonte direta para a 

produção de dados, de modo que a pesquisadora foi um instrumento imprescindível para a 

construção dos resultados ao longo de todo o processo (Godoy, 1995). 

O método qualitativo, além de possibilitar compreender a lógica interna da corporação 

em estudo, e de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos 

particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos 

e categorias durante a investigação (Minayo, 2014, p. 57). Portanto, esse tipo de abordagem 

favorece a elaboração de novas hipóteses acerca do fenômeno estudado, conduzindo a resultados 

importantes sobre determinada problemática e realidade social.   

Uma vez mencionado que o estudo teve caráter qualitativo, cabe esclarecer que consistiu 

também em uma pesquisa social, pois retomando Minayo (2014) trata do ser humano em 
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sociedade, de suas relações e instituições, de sua história e de sua produção simbólica (p. 47). 

Pensando de maneira ainda mais específica, essa investigação se inseriu no campo da psicologia 

social em saúde, visto que diz do fenômeno saúde/doença, de sua representação pelos vários 

atores que atuam no campo: as instituições políticas e de serviços e os profissionais e usuários 

(p. 47). 

Minayo (2004) propõe que a pesquisa social, sobretudo no campo da saúde, geralmente 

se caracteriza por um trabalho multidisciplinar que vai além do academicismo, pois a realidade 

investigada apresenta-se enquanto um universo amplo que abrange áreas distintas do 

conhecimento, contingências históricas e, ainda, a dinâmica do mundo da vida. Sendo assim, 

Minayo adverte que os percursos e os resultados alcançados com esse tipo de estudo envolvem 

questões científicas, mas também, e principalmente, éticas. Isso porque o trabalho realizado pelo 

pesquisador pode ter grandes alcances no que diz respeito à efetivação de transformações 

sociais. 

Por vezes, a finalidade da pesquisa social vai além da produção de conhecimento 

científico e tem como escopo, ainda, promover transformações sociais, tomando caráter de 

pesquisa-intervenção psicossocial. Foi este o caso do presente estudo quando o mesmo passou 

a ter também o objetivo de intervir na realidade investigada, com vistas a modificar alguns de 

seus aspectos e trazer soluções para determinados problemas. No que se refere às 

especificidades dessa modalidade de produção científica denominada pesquisa-intervenção 

psicossocial, Penido e Machado (2017) apontam: 

 

Esse trabalho é realizado em conjunto com a população pesquisada, configurando-se 

como um tipo de pesquisa participativa que se funda em uma parceria epistemológica 

entre os participantes. Na realização de uma pesquisa-intervenção com perspectiva 

institucionalista, entre o pesquisador-interventor e os participantes do conjunto social 

demandante não cabem dominação e subjugação; nessa relação, os processos são 

prioritários em relação a resultados, de tal forma que a garantia de um procedimento 

ético, participativo, colaborativo, cooperativo, facilitador da emancipação e da 

autonomia importa mais que atingir objetivos predeterminados (...) Os foros de decisão 

estão na cooperação entre o conjunto social usuário e o interventor; e, finalmente, deve 

estar garantida a autonomia pessoal e política deles (p 31). 

 

Conforme trazido pelas autoras, a pesquisa-intervenção psicossocial se caracteriza por 

uma proposta de produção conjunta de conhecimento, de modo que envolve a participação ativa 

dos pesquisadores e dos pesquisados, os quais juntos buscam solucionar problemas e promover 

transformações na realidade estudada (Machado, 2004). Sendo assim, essa foi uma forma de 
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produzir conhecimento por meio do estabelecimento de relações colaborativas e não 

hierarquizadas entre todos os atores sociais envolvidos na pesquisa. 

Assim como foi o caso dessa pesquisa, geralmente são os sujeitos de estudo que 

demandam determinada intervenção a ser realizada pelos investigadores. Posteriormente, os 

pesquisadores respondem a uma demanda de ajuda, escutam as manifestações verbais, entre 

outras, dos sujeitos sociais que participam do conjunto social, analisam, interpretam, refletem 

juntos e, em seguida, intervêm na realidade em questão (Machado, 2004, p.14).  

 
Os pesquisadores-consultores partem de uma demanda de mudança ou de ajuda vinda 

do conjunto social cliente – mesmo que, para isso, façam uma oferta. A própria 

demanda é objeto permanente de análise e de elaboração, além de condição sinequa 

non para a continuação da intervenção; há cooperação e colaboração entre a equipe 

psicossocial e os membros do conjunto social (Machado, 2004, p.18). 

 

 A partir das demandas que surgiram no campo de pesquisa, a investigadora procurou 

atuar como profissional que busca, por meio do seu trabalho de pesquisa-intervenção, a 

possibilidade de transformação social. Tendo como principal propósito facilitar o processo de 

produção da cidadania e de fortalecimento da autonomia dos sujeitos de estudo, a investigadora 

almejou promover discussões coletivas sobre diversas questões que, interiorizadas pelos 

indivíduos, facilitassem ao máximo seu acesso à sua autonomia individual e à sua possibilidade 

de participação efetiva em todo poder explícito existente na sociedade’’ (Castoriadis, 1992, p. 

148, citado em Penido & Machado, 2017, p. 22-23). 

 

A autonomia é noção central quando se trata de intervenção (...) psicossocial. (...) Para 

Castoriadis (1992), um precursor da pesquisa-intervenção institucional, um projeto de 

autonomia (ou uma intervenção psicossocial com essa perspectiva) é uma ‘‘atividade 

coletiva refletida e lúcida visando à instituição global da sociedade como tal’’ (p. 145) 

(Castoriadis, 1992, p. 148, citado em Penido e Machado, 2017, p. 22-23). 

 

 Para Penido e Machado (2017) a pesquisa-intervenção, nesse sentido, seria uma 

proposta de produção de conhecimento implicado (p. 32), visto que exige implicação do 

pesquisador diante do seu objeto de estudo. Portanto, por possibilitar investigar e intervir em 

conjuntos sociais singulares como grupos e/ou instituições, esse tipo de trabalho consiste em 

uma forma privilegiada para a construção de conhecimentos inéditos, pois abre brechas para o 

novo e o inesperado. Também, nesse sentido, a pesquisa-intervenção é muito próxima da vida 

como ela é: complexa e repleta de riscos (p. 33).  
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4.2 Sujeitos e local da pesquisa 

 

Os sujeitos de pesquisa foram oito usuários do CAPS CasaViva da cidade de Juiz de 

Fora, Minas Gerais, que integram a banda Os Impacientes. Além destes, algumas funcionárias 

do serviço também participaram do estudo como voluntárias, sendo elas: a psicóloga e 

coordenadora da instituição e duas alunas do curso de psicologia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF) que desenvolvem estágio curricular no local.  

A pesquisa foi desenvolvida no CAPS CasaViva, uma vez que é este o local em que a 

corporação musical se reúne para a realização de suas principais atividades. A investigadora foi 

até a instituição em diversos momentos para desenvolver os procedimentos adotados para a 

produção dos dados da pesquisa.  

 

4.3 Considerações éticas 

 

Uma vez que o estudo foi realizado com seres humanos, foram seguidas as orientações 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), o qual estabelece normas para a 

realização desse tipo de pesquisa. Portanto, antes de iniciar o trabalho, a proposta foi submetida 

à Comissão de Ética com Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) (CAAE: 94280518.0.0000.5151). Após a apreciação e 

aprovação da pesquisa, os sujeitos que integram a banda Os Impacientes foram formalmente 

convidados a participarem do estudo na condição de voluntários.  

Nessa ocasião, todos os sujeitos foram devidamente esclarecidos sobre os objetivos da 

pesquisa, bem como informados que poderiam desistir de participar em qualquer momento que 

desejassem sem qualquer ônus. Aos indivíduos que demonstraram livre concordância em se 

voluntariarem como colaboradores, foram entregues solicitações para a participação no estudo, 

formalizadas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nesse estava 

evidenciado que ao longo de todo o trabalho seriam respeitados os critérios de confidencialidade 

dos participantes, de modo a garantir total sigilo dos sujeitos que forneceram informações. 
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4.4 Procedimentos de produção dos dados 

 

Os procedimentos empregados para produção dos dados da pesquisa foram utilizados 

por contribuírem para se chegar aos objetivos pretendidos com a investigação e por serem 

ferramentas fundamentais em estudos qualitativos com caráter de pesquisa-intervenção 

psicossocial, a saber: grupos de reflexão; observações participantes; diários de campo; e 

entrevistas semiestruturadas. 

Inicialmente foi feito um contato prévio com o campo de pesquisa, com vistas a 

estabelecer um vínculo entre a pesquisadora e os sujeitos envolvidos, bem como para que os 

últimos fossem esclarecidos acerca dos objetivos dessa investigação. Em seguida, deu-se início 

à realização dos grupos de reflexão e, posteriormente, às observações participantes. Ao longo 

dessas observações, foram confeccionados os diários de campo e, por último, foram realizadas 

as entrevistas semiestruturadas. 

Os ''grupos de reflexão'' foram coordenados pela pesquisadora e realizados juntamente 

com os membros da banda, a psicóloga do CAPS e duas estagiárias em psicologia do serviço. 

Os grupos de reflexão foram utilizados à luz das proposições de David Zimerman (2007), tendo 

em vista que segundo o autor essa ferramenta possibilita a realização de discussões coletivas e 

o surgimento de insights individuais sobre processos grupais. Nesse sentido, por meio dessa 

estratégia objetivou-se elucidar questões explícitas ou latentes que fizeram com que a banda Os 

Impacientes interrompesse suas atividades musicais. Além disso, durante essas intervenções no 

campo de pesquisa, buscou-se propor estratégias autonomistas de coesão e integração grupal, 

com vistas a reativar o grupo que havia sido desmantelado. 

Os grupos de reflexão aconteceram em três encontros, sendo que em cada um deles 

foram discutidas questões distintas relacionadas à corporação musical. Tal estratégia de 

intervenção adotada contribuiu para elucidar os motivos que levaram a banda a estabelecer 

momentos de hiatos nas atividades propostas e, posteriormente, a encontrar-se em situação de 

inatividade. Além disso, esses encontros possibilitaram reflexões coletivas que acabaram por 

trazer soluções para os desafios que vinham sendo enfrentados pelo grupo, o qual, 

posteriormente, conseguiu retomar suas atividades e restabelecer a realização dos ensaios e 

apresentações musicais.  

As observações participantes foram possíveis a partir da presença constante da 

investigadora no campo de pesquisa, em contato direto com o grupo. Essas ferramentas foram 
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utilizadas com vistas a conhecer o cotidiano e as atividades desenvolvidas pela corporação 

musical, bem como com o intuito de identificar questões que deveriam ser investigadas de 

maneira mais aprofundada no decorrer do trabalho. Além disso, por meio das observações 

almejou-se compreender as visões de mundo de todos os sujeitos envolvidos, sobretudo no que 

diz respeito às suas percepções acerca do fenômeno investigado nesse estudo (Correia, 2009; 

Minayo, 2010). 

As observações participantes foram realizadas durante alguns ensaios musicais da banda, 

bem como em momentos de conversas informais entre os integrantes e entre eles e a 

pesquisadora. Foram observados um total de três ensaios musicais, e a pesquisadora observou 

as conversas informais em todas as vezes em que foi até a instituição. As observações 

participantes realizadas durante esses momentos de interação entre os sujeitos contribuiu para a 

produção de dados importantes para o estudo, de tal forma que possibilitou melhor elucidar a 

problemática central da mesma.  

Durante todas as observações participantes, foram confeccionados diários de campo, os 

quais consistem em cadernos de notas onde o pesquisador registra os fatos que observa, suas 

impressões pessoais acerca dos mesmos, bem como as falas e atitudes dos interlocutores que se 

relacionam com a temática investigada (Vieira, 2002). Esses registros foram feitos na ocasião 

de todas as observações realizadas pela investigadora com o intuito de, a posterióri, retomar os 

eventos ocorridos e relacioná-los com os referenciais teóricos que nortearam a pesquisa. 

Em seguida, deu-se início à realização das entrevistas semiestruturadas, que segundo 

Minayo (2017) consistem em roteiros de perguntas previamente elaborados pela pesquisadora e 

direcionados aos sujeitos que participaram do estudo. No entanto, trata-se de um roteiro aberto 

para que outras as questões relevantes que aparecessem no desdobramento da conversa com os 

entrevistados pudessem ser exploradas e discutidas. Essa ferramenta foi a principal fonte de 

produção dos dados da pesquisa, pois além de possibilitar compreender novos elementos que 

foram surgindo no campo no decorrer da investigação, permitiu acessar informações que só 

poderiam ser fornecidas pelos indivíduos que vivenciam a realidade em questão. 

O roteiro das entrevistas foi elaborado com base em questões relacionadas aos objetivos 

almejados com a pesquisa. Nesse sentido, contemplando um total de vinte perguntas, o 

questionário abarcou questões como: significados da música e da banda para os indivíduos; 

mudanças em suas trajetórias de vida a partir da participação na corporação; benefícios 
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individuais da experiência musical coletiva; implicações do fazer musical na reabilitação 

psicossocial e na ressignificação identitária dos sujeitos. 

As entrevistas foram realizadas no CAPS com um total de oito pessoas, todas do sexo 

masculino, com idades entre 35 e 50 anos, a saber: cinco usuários que integram a banda desde 

a sua formação; um usuário que fez parte da corporação desde o início, mas que precisou 

ausentar-se em decorrência do falecimento do pai; e dois novos integrantes, que passaram a 

integrar o grupo a partir do momento de retomada do mesmo.  

 

4.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Para análise dos dados produzidos ao longo da pesquisa foi utilizada a análise de 

conteúdo, à luz das contribuições de Laurence Bardin (1977). A análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações (Bardin, 1977, p. 31) que tem por objetivo 

fazer articulação entre as mensagens inscritas nas estruturas textuais e as suas condições de 

produção. Ou seja, através da análise dos dados, essa ferramenta possibilita fazer inferências 

sobre o emissor e acerca da realidade na qual ele está inserido. De acordo com as palavras da 

própria autora: 

 

O fundamento da especificidade da análise de conteúdo (…) reside nesta articulação 

entre: a superfície dos textos, descrita e analisada (…) e os fatores que determinaram 

estas características, deduzidos logicamente. Ou, por outras palavras, o que se procura 

estabelecer (…) é uma correspondência entre as estruturas semânticas ou linguísticas 

e a asestruturas psicológicas ou sociológicas (…) dos enunciados (p. 40-41). 

 

Conforme evidenciado na citação acima, a análise de conteúdo não implica somente na 

leitura da letra das estruturas textuais. Mas, principalmente, na busca por significados mais 

amplos que possam estar implícitos no material. Bardin (1977) aponta que o escopo não reside 

na descrição dos conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem tratados 

(por classificação, por exemplo) relativamente a outras coisas (p. 38). Dessa forma, o que 

interessa é acessar, através de significantes ou de significados (manipulados), outros 

significados de natureza psicológica, sociológica, política, histórica, etc (p. 41) referentes ao 

objeto de investigação. 
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Com vistas a encontrar tais significados, a técnica consiste em delimitar unidades de 

análise, as quais podem ser palavras, frases, entre outros marcadores, a depender do material 

analisado. De acordo com Bardin (1977), essas unidades analíticas são susceptíveis de fazer 

surgir um sentido capaz de introduzir numa certa ordem na confusão inicial (p. 37) e a 

construção dessas estruturas depende, no momento da escolha dos critérios de classificação, 

daquilo que se procura ou que se espera encontrar (p. 37) ao longo de determinada 

investigação. 

Por meio da delimitação de categorias e da interpretação do material, a análise de 

conteúdo permitiu uma exploração profunda dos dados produzidos ao longo do estudo. Em 

concordância com as proposições de Bardin (1977), partiu-se do pressuposto de que a realidade 

consiste em um produto social e que, portanto, as ideias e visões de mundo dos indivíduos são 

representadas em suas falas. Nesse sentido, essa ferramenta possibilitou a compreensão dos 

significados que os atores sociais exteriorizaram em seus discursos, bem como apreender a visão 

interpretativa da realidade do ponto de vista dos sujeitos envolvidos (Bardin, 1995; Silva, Gobbi 

& Simão, 2004).  

Lançando mão da análise de conteúdo, foi realizada uma análise do tipo temático, a qual 

acontece em três etapas: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados 

(Minayo, 2010). A pré-análise envolveu a leitura prévia e a organização de todos os materiais 

utilizados para a produção dos dados da pesquisa, sendo eles as observações participantes e as 

entrevistas semiestruturadas. Durante essa etapa, foi feita também a delimitação dos materiais 

que iriam compor o corpo de análise propriamente dito, de acordo com os objetivos da pesquisa 

e com os referenciais teóricos priorizados. 

No momento da exploração do material o corpus de investigação foi aprofundado. 

Formou-se as categorias com expressões significativas em torno das quais as falas dos sujeitos 

e as situações observadas foram descritas. Nesse processo, delimitou-se categorias de análise, 

que funcionaram como quadros de referência para se buscar coincidências e divergências no 

material selecionado (Silva, Gobbi & Simão, 2004; Minayo, 2010). As categorias analíticas 

consistiram em recortes de conteúdos presentes nas falas dos sujeitos de pesquisa e dos 

fenômenos registrados nos diários de campo, e foram construídas a partir de um processo de 

reflexão e indução em relação ao corpo do texto, tendo como norte os objetivos do estudo e os 

referenciais teóricos utilizados (Campos, 2004). 
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Por fim, na fase da análise propriamente dita, todos os dados selecionados foram 

analisados. A partir de reflexões sobre as categorias delimitadas, foram realizadas discussões e 

considerações acerca do conteúdo das entrevistas e dos diários de campo. A investigadora 

buscou coincidências entre as falas trazidas pelos indivíduos, assim como relacionou essas 

questões com a realidade social da qual fazem parte e com os principais objetivos e referenciais 

teóricos que nortearam o estudo (Silva, Gobbi & Simão, 2004; Minayo, 2010). Tais análises dos 

dados produzidos consistem nos resultados desse estudo, os quais foram discutidos e descritos 

no capítulo a seguir. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na primeira sessão deste capítulo foram descritos os dados produzidos através das 

observações participantes realizadas em diferentes ocasiões nas quais a investigadora teve 

contato com o campo de pesquisa. Isto é, durante algumas atividades coletivas do grupo em que 

a pesquisadora esteve presente, sendo elas: conversas informais e grupos de reflexão com os 

integrantes da banda, ensaios musicais e reuniões da mesma. Na sessão seguinte que compõe o 

capítulo foram apresentados os dados produzidos por meio das entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os membros da corporação musical. 

Os dados construídos ao longo destas ocasiões foram analisados e produziram os 

resultados da pesquisa. Esses foram descritos e discutidos a partir da delimitação de categorias 

temáticas de análise, as quais se desdobraram em subcategorias. As categorias e subcategorias 

construídas foram agrupadas com base em temas que contribuíram para alcançar os objetivos 

da pesquisa. No total, foram definidas cinco categorias de análise temáticas, e estas foram 

divididas em treze subcategorias, a saber:  

  

 5.1 Trajetória da banda Os Impacientes 

5.1.1 Identidade grupal 

5.1.2 Formação e consolidação da banda 

5.1.3 Momentos de hiato nas atividades musicais e tentativas de retomada da 

banda 

5.2 Potencialidades da música 

5.2.1 A música expressa sentimentos e produz emoção 

5.2.2 A música contribui para a redução do sofrimento psíquico 

5.3 O fazer musical coletivo 

5.3.1 Mudanças nas trajetórias de vida  

5.4.1 Implicações subjetivas da vivência musical em grupo 

5.4 Reabilitação Psicossocial 

5.4.1 Acesso a diversos espaços socioculturais 

5.4.2 Contato com o meio artístico brasileiro 

5.4.3 Restituição do poder contratual 

5.5. Ressignificação identitária 
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5.5.1 Produção da identidade de músico 

5.5.2 Legitimação da identidade de músico 

5.5.3 Expressão das identidades metamorfoseadas.  

 

As categorias e subcategorias analíticas foram destacadas em negrito nas páginas 

seguintes e discutidas com base nos objetivos do estudo, à luz dos principais referenciais 

teóricos utilizados. Com o intuito de assegurar os critérios de confidencialidade e sigilo dos 

sujeitos que se voluntariaram a participar da pesquisa, os autores das falas foram indicados por 

nomes fictícios, sendo eles: Roberto, Juliano, William, Ruy, Eduardo, Guilherme, Henrique e 

Fernando. 

 

5.1 Trajetória da banda Os Impacientes 

 

Esta categoria, e suas respectivas subcategorias, foram construídas com base nos dados 

registrados em diários de campo, produzidos por meio das observações participantes e dos 

grupos de reflexão. A partir desses resultados, buscou-se descrever a identidade grupal da banda 

e a trajetória da mesma, passando pela sua formação, consolidação e percurso de 

desenvolvimento, bem como pelas conquistas e desafios que marcaram a história da corporação 

musical. Além disso, pretendeu-se discutir as implicações desses caminhos (e descaminhos) do 

processo grupal no que se refere à reabilitação psicossocial dos integrantes e à produção de suas 

identidades. 

 

5.1.1 Identidade grupal  

 

A música inicial da banda é essa aqui do Raul Seixas: ‘‘Enquanto você se esforça pra 

ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um 

maluco total, essa loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com a minha 

lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza...’’ Ela fala da loucura. Aí a banda 

escolheu essa música como música da banda! (...) Porque combina mais com a banda, 

né? Os Impacientes, música do Raul Seixas. Raul Seixas era um doidão, né? Ele era um 

doidão, ele usava droga! (Juliano). 
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 De acordo com as proposições de Martín-Baró (1989), a identidade grupal demanda a 

existência de um grupo que possua particularidades que possibilitem distingui-lo de outros. O 

autor infere que para definir a identidade dos grupos humanos é necessário delimitar as 

atividades realizadas pelo mesmo, sua trajetória de formação e consolidação, o poder de que 

dispõe o grupo em suas relações e, também, a significação social do que produz essa atividade 

grupal (p. 208). Partindo de tais pressupostos, para discutir sobre a identidade da banda Os 

Impacientes, buscamos definir a identidade do grupo, quer dizer, a definição do que é e o que 

lhe caracteriza como tal frente a outros grupos (Martín-Baró, 1989, p. 208). 

 

Se não podemos dizer que o comportamento de um grupo é equivalente à soma dos 

comportamentos dos indivíduos que o compõem, isto também vale para a identidade 

grupal. Ela é diferente da ‘‘soma’’ das identidades dos membros. É uma produção 

coletiva, que tem muito mais a ver com a trajetória do grupo em torno de suas 

atividades, objetivos, história coletiva, do que com uma ‘‘nomeação’’ que tenha sido 

proposta para o grupo (Vieira-Silva, 2000, p. 16).   

 

O grupo Os Impacientes produziu a identidade coletiva de uma banda da cidade de Juiz 

de Fora, interior de Minas Gerais, com aporte musical pautado no Pop Rock. Formada por 

sujeitos em sofrimento psíquico, um dos elementos mais característicos da corporação refere-se 

ao fato dela ser constituída por indivíduos que vivenciam, simultaneamente, a experiência da 

loucura e da música. Isso quer dizer que até mesmo nos momentos em que esses indivíduos 

exercem os papéis de músicos, como em shows e apresentações musicais, o sofrimento psíquico 

continua existindo e sendo parte da identidade individual de cada um deles. Contudo, esse 

sofrimento não os impede de exercer quaisquer outros papéis sociais como, por exemplo, os 

papéis de músicos. Um personagem não exclui o outro, tendo em vista que a identidade do 

homem está em processo de produção constante e sempre possibilita a assunção de novos papéis. 

Na fala trazida inicialmente para ilustrar esta primeira categoria, Juliano aponta a canção 

de Raul Seixas como ‘‘música inicial’’ da banda Os Impacientes. Essa fala do usuário evidencia 

exatamente o fato da identidade coletiva do grupo ter sido produzida a partir da conjunção desses 

dois papéis sociais assumidos, ao mesmo tempo, pelos integrantes: os papéis de loucos e de 

músicos. Ruy também trouxe um relato sobre tal particularidade do grupo quando contou sobre 

um evento no Vivo Rio, na cidade do Rio de Janeiro, onde tocou com alguns artistas renomados 

do meio musical brasileiro. Ruy contou que antes do início da apresentação conversou com 

Sandra de Sá, a qual se dirigiu a ele e em tom de brincadeira afirmou: quero ver se vocês vão 
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segurar a minha onda no palco durante o show! Ele ressaltou que respondeu a ela: queria ver é 

você segurar a nossa onda, de estar cheio de remédio na cabeça e conseguir ter uma banda e 

estar aqui tocando!  

Conforme Vieira-Silva e Miranda (2013), as corporações musicais, no processo de 

produção de identidades, podem estabelecer vínculos com outros grupos da mesma categoria, 

justamente para se diferenciar dos mesmos (p. 647). Acreditamos ter sido nesse sentido que 

Ruy pontuou uma particularidade do grupo que o distingue de outros como a banda de Sandra 

de Sá. A fala irônica do usuário direcionada à musicista demonstrou que, talvez, o diferencial e 

a riqueza do grupo Os Impacientes estão justamente no fato de que os integrantes são sujeitos 

que estão em sofrimento psíquico. Ainda que eles sejam indivíduos que vivenciam as 

dificuldades decorrentes da experiência da loucura e que utilizam medicamentos psiquiátricos 

regularmente, são capazes de sustentar shows inteiros como músicos de uma banda, assim como 

de dividir o palco com artistas socialmente tidos como consagrados.  

 

Os vínculos estabelecidos entre as bandas (...) servem tanto à formação de uma 

identidade coletiva – músicos de uma região que têm como característica (...) a intensa 

atividade musical – como às diferenciações, que revelam o estabelecimento das (...) 

identidades de cada sujeito nas corporações musicais. Dessa forma, confirma-se o 

pensamento de Ciampa (1990), de que o processo de produção das identidades se dá 

‘‘através da articulação de igualdades (equivalências de fato) e diferenças’’ (pág. 170), 

de modo que a existência do sujeito represente a unidade na multiplicidade (Vieira-

Silva & Miranda, 2013, p. 650). 

 

A identidade coletiva produzida e assumida pelos Impacientes foi legitimada nos 

momentos de apresentação musical do grupo. Essa identidade grupal foi legitimada também 

quando o grupo se apresentou ao lado de outras bandas da cidade de Juiz de Fora e, conforme 

citado por Ruy, nas ocasiões em que participou de shows dividindo o palco com personalidades 

da música popular brasileira. Conforme Vieira-Silva & Miranda (2013), nesses espaços a banda 

passou a ser prestigiada pela comunidade, autenticando seu pertencimento não só no que diz 

respeito à qualidade da produção musical, mas principalmente à tradição e ao enraizamento 

historicamente materializado pelo meio social (p. 650) em relação a artistas valorizados como, 

por exemplo, Sandra de Sá. 

 

5.1.2 Formação e consolidação da banda 
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A banda Os Impacientes se formou na década de 90, como desdobramento de oficinas 

terapêuticas de música que aconteciam no CAPS CasaViva da cidade de Juiz de Fora, Minas 

Gerais. Os principais idealizadores desse projeto inicial foram Hamilton de Azevedo Moraes, 

psicólogo e músico da instituição que desenvolvia e coordenava as oficinas musicais juntamente 

com os usuários, e Cláudia Richa, psicóloga e coordenadora do serviço que acompanhava esses 

momentos e assumia a gestão do grupo. Ambos os profissionais, acreditando na potencialidade 

do trabalho que estava sendo desenvolvido pelos usuários, levantaram a proposta de formação 

de um grupo musical, o qual acabou por se consolidar como a banda Os Impacientes. 

 Em sua formação inicial, a corporação contou com a participação de seis cidadãos em 

sofrimento psíquico que frequentavam a instituição e participavam das oficinas. Dois desses 

usuários já haviam tido contato com a música ao longo de suas vidas e possuíam experiência no 

manejo de alguns instrumentos. Um deles começou a estudar música clássica com quatorze 

anos, conforme sua colocação: estudei quatro anos no Pró Música. Estudei música clássica. Eu 

tinha quatorze anos. Aí eu comecei a compor música popular, tenho cinco composição! 

(Henrique). O outro integrante também começou a tocar violão na adolescência e chegou a se 

apresentar em vários estados brasileiros quando participou da banda Conjunto Vazio de Belo 

Horizonte. Os demais desenvolveram habilidades musicais e suas potencialidades nas oficinas 

(Acessa.com, recuperado em 10 de novembro, 2018). 

Coroando uma trajetória de aproximadamente vinte anos, a banda ultrapassou os muros 

do CAPS e alcançou diversos espaços socioculturais, interpretando clássicos do pop rock e 

canções de autoria dos próprios integrantes. Eles se apresentaram em diversos locais da cidade 

de Juiz de Fora, como bares, Universidades, teatros e casas de eventos. O grupo também realizou 

shows nos municípios de Belo Horizonte, Ubá e Santos Dummont, bem como em outros estados, 

como Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, a corporação integrou-se ao meio artístico 

brasileiro, ao participar do Festival Loucos por Música, no Rio de Janeiro, dividindo palco com 

Frejat, Pitty, Sandra de Sá, Alcione, Arnaldo Antunes e Sérgio Loroza. Vejamos a fala de um 

dos integrantes sobre essas experiências: 

 

Representou, assim, um momento bom na vida, né? Foi um momento agradável. Nós 

fomos tocar lá no Rio, Vivo Rio. Aí teve um show lá do Frejat, da Alcione, da Sandra de 

Sá, do Sérgio Loroza. Foi legal, né? Porque eu toquei do lado deles! Foi legal, foi 

maneiro! Senti como se tivesse em casa. Assim, não tava em casa, né? Mas não estranhei 

não, tava normal! Ah porque eu tava acostumado a tocar aqui em Juiz de Fora, né? 
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Tocava pra lá e pra cá, tocava num lugar, tocava no outro! Ah na Universidade uma 

porção de vezes, no Bar da Fábrica... Uma vez nós tocamos lá dentro do Cine Teatro 

Central (Henrique).  
 

Em 2004, a banda recebeu uma verba da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura para 

financiamento da gravação de seu primeiro CD. Com o auxílio de alguns músicos profissionais 

de Juiz de Fora, convidados por Hamilton (responsável pelos arranjos e produção da banda), o 

CD foi produzido e lançado no mesmo ano. A mídia, também intitulada Os Impacientes, foi 

composta por dez canções autorais, todas criadas pelos próprios usuários, que abordaram 

temáticas diversas e assim compartilharam a riqueza e a originalidade de suas composições. 

Vide o relato de um dos integrantes do grupo sobre a produção do CD:  

 

Nós ganhamos uma premiação, você ficou sabendo? Foi treze mil reais! Concurso aí na 

cidade, concurso de música. Eu não sei, não lembro direito como é que foi, só sei que 

nós tocou num lugar aí, aí ganhamos. Aí veio o CD, que nós gravamos com esse 

dinheiro! (...) Aí teve a ideia de fazer o CD. Aí comprou bateria nova, uma guitarra da 

melhor qualidade. Não precisava, né? Nós tinha uma simplezinha e tocava na simples. 

Aí veio o CD, né? Gravou! Aí é que é bonito, tá vendo? Eu pensava assim: poxa vida, 

eu vou ter um CD, vou fazer parte de um CD! Então isso aí ajuda a cabeça da gente, 

né? Tudo que é bom e passa pra gente, coisa boa, faz bem pra gente! (...) Nós fomos pra 

Universidade e tiramos um monte de foto, com fotógrafo, pra capa do CD! (Eduardo). 

 

5.1.3 Momentos de hiato nas atividades musicais e tentativas de retomada da banda  

 

Prefiro que a banda volte a tocar! Melhor uai! Mas vocês vão dar uma força pra gente, 

né? Não é questão de dinheiro, é a saúde mental! (...) O pessoal vai querer voltar porque 

vai gravar. A gente ia gravar um CD dos Impacientes número dois. Mas nós vamo dar 

a volta por cima, não vamo? Sacudir a poeira! Igual um amigo meu antigo falava. Ele 

cantava: ‘‘Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima!’’ É, nós vamo dar a volta 

por cima! (Ruy).  

 

Quando se deu início à realização da parte prática desta pesquisa, foi feito um contato 

prévio com a psicóloga e coordenadora do CAPS CasaViva de Juiz de Fora, idealizadora do 

trabalho da banda Os Impacientes e responsável pela formação e gestão do grupo. A profissional 

foi esclarecida sobre os objetivos do presente estudo e mostrou-se interessada no 

desenvolvimento do mesmo. Solicitou que fosse realizada uma reunião pessoalmente com a 

pesquisadora, para maiores esclarecimentos acerca dos escopos da investigação. Durante esse 

primeiro encontro com a psicóloga, a investigadora almejou conhecer a história dos 
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Impacientes, compreender as atividades desempenhadas pelo grupo e obter uma perspectiva 

geral do cotidiano do campo de pesquisa.  

Durante a reunião foi possível tomar conhecimento sobre uma situação desafiadora pela 

qual a corporação passava naquele momento. O grupo encontrava-se fragilizado e a banda estava 

inativa, sem realizar seus ensaios e apresentações musicais. Segundo a psicóloga, tal condição 

foi desencadeada principalmente pelo fato de que o músico profissional, que era funcionário do 

CAPS CasaViva e orientava os usuários durante as oficinas musicais, ensaios e shows, precisou 

se desvincular da instituição por motivos pessoais. Ainda de acordo com a psicóloga, 

posteriormente a essa situação os sujeitos encontraram dificuldades para se organizarem 

sozinhos enquanto grupo, bem como para dar continuidade ao projeto inicial da banda.  

No entanto, a psicóloga ressaltou que enquanto o trabalho musical coletivo desenvolvido 

pelo músico profissional permaneceu em andamento, foi de extrema importância para os 

usuários. Ela inferiu que essa experiência possibilitou uma maior inserção desses sujeitos na 

esfera social e cultural da cidade, a ressignificação de suas identidades e, em algum nível, a 

restituição do poder contratual dos mesmos. Sendo assim, a profissional questionou sobre a 

possibilidade de ser realizada uma pesquisa-intervenção pela pesquisadora, no sentido de que 

além da efetivação de uma construção teórica acerca da banda Os Impacientes, fosse 

desenvolvida uma intervenção na realidade de estudo com o intuito de buscar reativar o processo 

grupal e as atividades musicais da corporação. 

Durante uma segunda reunião, que contou com a presença da psicóloga e de todos os 

integrantes da corporação, alguns deles fizeram pontuações que também demonstraram a 

relevância que a banda teve para cada um deles. Para fins de ilustração cabe mencionar a fala 

de Ruy, o qual ressaltou que o fazer musical e a participação na corporação lhe proporcionou 

muitos benefícios, tais como: maior equilíbrio psíquico, oportunidades de lazer e retorno 

financeiro. Isso ficou evidenciado em sua colocação no momento em que ele afirmou que 

gostaria que a banda voltasse a realizar seus ensaios e apresentações: prefiro que volta. Bem 

melhor, uai. Mas vocês vão dar uma força pra gente, né? Não é questão de dinheiro, é a saúde 

mental! (Ruy). 

As falas mencionadas demonstraram que a participação na banda possibilitou aos 

integrantes possibilidades mais amplas de reabilitação psicossocial e de produção de novas 

identidades. Apesar disso, essas colocações apontaram que talvez não tenha sido oportunizada 
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aos usuários uma experiência de fato autonomista, de ruptura com os paradigmas de tutela e 

assistencialismo direcionados ao louco. Isso porque os processos grupais não se sustentaram 

quando os sujeitos perderam o referencial que lhes ajudava a se organizarem enquanto grupo, 

tendo em vista que nesse momento o vínculo se enfraqueceu e os objetivos grupais foram 

interrompidos. Tal situação permite constatar que os sujeitos em sofrimento psíquico ainda 

encontram barreiras e desafios que dificultam e, por vezes, impedem que eles vivenciem 

processos constantes de autonomia e de produção de novas identidades para além da loucura.  

 

Na maior parte do tempo, o prazer de selecionar uma identidade estimulante é 

corrompido. Afinal, sabemos que, se os nossos esforços fracassarem por escassez de 

recursos ou falta de determinação, uma outra identidade, intrusa e indesejada, pode ser 

cravada sobre aquela que nós mesmos escolhemos e construímos (...) Há um espaço 

ainda mais abjeto – um espaço abaixo do fundo. Nele caem (ou melhor, são 

empurradas) as pessoas que têm negado o direito de reivindicar uma identidade distinta 

da classificação atribuída e imposta. Pessoas cuja súplica não será aceita e cujos 

protestos não serão ouvidos, ainda que pleiteiem a anulação do veredicto. São as 

pessoas (...) exiladas nas profundezas além dos limites da sociedade – fora daquele 

conjunto no interior do qual as identidades (e assim também o direito a um lugar 

legítimo na totalidade) podem ser reivindicadas e, uma vez, reivindicadas, 

supostamente respeitadas. Se você é destinado à subclasse (...) qualquer outra 

identidade que você possa ambicionar ou lutar para obter lhe é negada a priori. O 

significado da ‘‘identidade da subclasse’’ é a ausência de identidade, a abolição ou 

negação da individualidade. (...) você é excluído do espaço social em que as 

identidades são buscadas, escolhidas, construídas, avaliadas, confirmadas ou refutadas 

(Bauman, 2005, p. 45-46). 

 

Conforme González Rey (1998), citado por Severo & Dimenstein (2009), a investigação 

implica a emergência do novo nas ideias do investigador, processo em que o marco teórico e a 

realidade se integram e se contradizem de formas diversas no curso da produção teórica (p. 

61). Considerando as demandas que surgiram no campo de pesquisa e acreditando na relevância 

da corporação musical para a promoção da cidadania dos sujeitos e também para que eles 

vivenciem processos constantes de produção identitária, a pesquisadora propôs a realização de 

grupos de reflexão com os integrantes dos Impacientes e a coordenadora. Isso com o intuito de 

propor discussões coletivas sobre os motivos pelos quais o grupo se encontrava inativo no 

momento, bem como de levantar a proposta de retomada da banda, caso fosse de interesse de 

todos. 

A ideia foi muito bem recebida pela coordenadora e, em seguida, pelos próprios 

integrantes da banda. O primeiro grupo de reflexão foi realizado com a presença de todos os 

endereçados e contou também com a participação de duas discentes do curso de Psicologia da 
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Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Estagiárias do CAPS Casaviva, ambas as alunas 

se mostraram interessadas em contribuir para que a banda voltasse a realizar seus ensaios e 

apresentações musicais, e por isso desde então começaram a participar desses encontros e de 

todo o processo de intervenção. Nessa ocasião, a responsável pela pesquisa propôs uma reflexão 

coletiva sobre os processos grupais já vivenciados pela corporação desde o início de sua 

formação, com o intuito de esclarecer a trajetória percorrida e os motivos que fizeram com que 

o grupo se desvinculasse.  

No desdobramento da discussão, quatro usuários se posicionaram. Um deles afirmou ter 

sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e apontou que em decorrência de tal 

adoecimento, estava com dificuldades para tocar qualquer instrumento musical. Outro 

participante relatou que seu pai havia falecido há pouco tempo e que desde então ele se tornou 

o principal cuidador da mãe, o que lhe impedia de assumir outros compromissos no momento: 

Eu dei uma afastada porque eu tenho que olhar minha mãe agora, né? Ela foi até no médico 

agora de tarde, foi sozinha, mas amanhã vou ter que ir com ela! Ela tinha que fazer repouso e 

eu tinha que ajudar. Tenho que olhar ela, né? O que que eu vou fazer? (Henrique). Os demais 

membros disseram que o grupo se desvinculou na ocasião em que o músico profissional não 

pôde mais se fazer presente. Além disso, ressaltaram outros fatores que também teriam 

contribuído para o enfraquecimento do processo grupal: a inconstância da presença de alguns 

usuários nos ensaios e a falta de determinados instrumento musicais que se encontravam 

estragados ou inutilizáveis.   

Com base em todas as colocações, ficaram evidenciadas outras situações que 

contribuíram para o enfraquecimento do processo grupal, além daquela já apontada pela 

psicóloga. O grupo encontrava-se incompleto e desorganizado, o que também dificultou o 

desenvolvimento das tarefas e objetivos grupais e acabou por provocar momentos de hiato nas 

atividades desenvolvidas pela banda. Considerando a implicação dos os usuários para falar sobre 

as questões relacionadas ao grupo, uma vez que compareceram à reunião e participaram 

ativamente da discussão, a investigadora levantou, como provocação, a proposta de reativação 

da banda, com o intuito de verificar se isso seria de interesse de todos. Com exceção dos 

integrantes que haviam afirmado que não poderiam permanecer no grupo, todos os demais 

afirmaram que gostariam de retomar os ensaios musicais e as demais atividades da corporação. 
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Sendo assim, a responsável pela pesquisa propôs a realização de mais dois grupos de 

reflexão com a participação das mesmas pessoas para discutir assuntos relacionados ao processo 

de retomada da banda. O intuito foi de contribuir para o fortalecimento do processo grupal e 

para a consolidação do vínculo entre os membros, bem como de esclarecer os objetivos do grupo 

e as tarefas a serem designadas a cada integrante. Nesses momentos, juntamente com a Psicóloga 

e com as estagiárias, a pesquisadora propôs a discussão de temas como: a entrada de outras 

pessoas para compor a banda; a necessidade ou não de ter um músico profissional para gerir e 

orientar o grupo; a compra de novos instrumentos e aparelhos, como microfones e pedestais; 

dias e horários semanais para realização dos ensaios; e a busca por locais que tivessem abertura 

para que a banda agendasse alguns shows. Todas essas questões foram previamente definidas 

de maneira coletiva, e as estagiárias em Psicologia se comprometeram a auxiliar os usuários no 

desenvolvimento de tais tarefas nas semanas seguintes.       

Em seguida, o grupo tornou-se mais coeso e os integrantes começaram a pensar em uma 

série de possibilidades para solucionar as questões iniciais que apareceram na primeira 

discussão coletiva. Sendo assim, três novos usuários do CAPS que já possuíam certa experiência 

no manejo de instrumentos musicais, passaram a integrar a corporação. Também foram 

comprados alguns instrumentos novos com auxílio financeiro da instituição. Além disso, nesse 

momento uma Psicóloga que tem experiência com música e que toca diversos instrumentos 

musicais, passou a fazer parte da equipe multiprofissional do CAPS CasaViva. Esclarecida 

acerca da situação na qual a banda se encontrava, ela se voluntariou a acompanhar o grupo, e 

passou a oferecer oficinas de música semanalmente para os integrantes. 

A partir desses esforços coletivos a banda conseguiu retomar os ensaios, os quais 

passaram a ser feitos com a presença e colaboração da Psicóloga citada. O conjunto começou 

também a pensar em novas estratégias e metas grupais, conforme um dos integrantes relatou à 

pesquisadora: já tamo ensaiando! Você podia ver os vídeos no YouTube! Já viu as fotos? A 

gente quer gravar de novo! Eu queria gravar um CD novo, você lembra? Com o nome da banda! 

(Ruy). Em seguida, Os Impacientes protagonizaram shows em alguns locais da cidade de Juiz 

de Fora: se apresentaram em um bar do município, no teatro da Faculdade de Ciências Médicas 

e da Saúde (SUPREMA), na festa junina do CAPS CasaViva e no Parque Halfeld em 

comemoração ao dia da Luta Antimanicomial.  
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Nesse momento de consolidação do vínculo grupal e de retomada da participação da 

banda em alguns eventos musicais da cidade de Juiz de Fora, a pesquisadora deu início à 

realização das observações participantes durante ensaios da corporação e em meio a conversas 

informais com os usuários. Em momentos de conversas com os usuários, verificou-se que a 

reativação do grupo estava se dando de maneira lenta e não linear. Alguns usuários ressaltaram 

a inconstância da presença de determinados integrantes no CAPS em dias definidos para a 

realização dos ensaios como principal fator que dificultava o desenvolvimento do processo 

grupal. William afirmou: a banda tem seus altos e baixos, mas é boa. Tem uns dias que vem, 

outros que não vem, ensaia, não ensaia. Juliano relatou sua própria dificuldade de estar presente 

no CAPS em determinados momentos, quando falava sobre como estavam sendo feitos os 

ensaios da banda:   

 

São feitos assim: o dia que der a gente faz. A gente vem aqui, eu posso vir aqui todo dia. 

O meu contrato aqui é quinta às duas horas e sexta às duas horas da tarde. Porque tem 

época que eu não acordo cedo. Não sei se o remédio aumenta a potência, que aí eu 

durmo até dez, onze horas da manhã. Aí eu não consigo vir aqui de manhã (Juliano). 
 

Durante outra conversa com os usuários acerca do andamento da banda, os integrantes 

também demonstraram incômodo com a ausência de um dos colegas durante uma apresentação 

do grupo, que segundo eles havia sido marcada para o dia 18 de maio no Parque Halfeld da 

cidade de Juiz de Fora, em comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Contudo, o 

show aconteceu de forma diferente do havia sido planejado, pois Ruy sentiu-se mal no momento 

anterior à entrada no palco e por isso não conseguiu se apresentar, de modo que a apresentação 

foi feita somente com a participação dos demais integrantes da banda. Ele relatou à pesquisadora 

que estava bastante ansioso, sentindo medo de algo ruim lhe acontecer, justificando que hoje em 

dia estão fazendo maldade com os artistas, o MC Guimê, por exemplo, levou um tiro no palco 

esses dias (Ruy).  

É importante refletir sobre o que foi colocado por Juliano e Ruy, cujas falas evidenciam 

algumas dificuldades advindas da experiência da loucura vivenciada por esses indivíduos. 

Juliano relatou sobre os medicamentos psiquiátricos que utiliza, apontando-os como fatores que 

possivelmente dificultam sua constância na realização das atividades musicais. Ruy, por sua 

vez, expressou a ansiedade que sentiu ao estar no palco para a realização do show. Os relatos de 

ambos os usuários demonstram que apesar da ressignificação identitária vivenciada por meio 
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arte, são muitos os desafios encontrados pelos indivíduos ao longo desse processo, tendo em 

vista que o sofrimento psíquico continua existindo e impondo determinadas limitações. 

A instabilidade vivenciada pelo grupo dificultou a realização das observações 

participantes em razão de que, por vezes, a pesquisadora foi até Juiz de Fora para tal finalidade, 

e chegando ao CAPS deparou-se com a ausência de alguns usuários e com a não realização do 

ensaio musical planejado para o dia. Além disso, a maioria dos shows protagonizados pela banda 

durante o ano de 2018 não foram marcados com antecedência, o que impossibilitou a presença 

da investigadora nesses momentos. Sendo assim, em relação ao que havia sido planejado no 

início da pesquisa, foi realizado um número menor de observações durante os ensaios, e não foi 

possível observar a performance dos usuários no palco durante as apresentações musicais.  

No que se refere às conversas e encontros informais da pesquisadora com os usuários, 

eles relataram que anteriormente ao enfraquecimento do processo grupal, quando a banda 

realizava suas atividades com maior frequência, foram realizados shows na cidade de Juiz de 

Fora, na região e em outros estados. Eles contaram que se apresentaram nos municípios de Belo 

Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Ubá e Santos Dummont. Ao falarem sobre tais ocasiões, 

os sujeitos afirmaram que estas foram experiências que lhes permitiram conhecer lugares com 

os quais ainda não haviam tido contato, possibilitando também que se inserissem em espaços 

artístico-culturais importantes, como é possível verificar na colocação de Henrique: passamos 

a conhecer! Não tinha acesso, né? Não conhecia! Porque a banda proporciona vários tipo de 

lugar diferente pra tocar, né? A gente fica conhecido. Relatos como esse corroboraram que a 

participação na banda impulsionou a reabilitação psicossocial desses sujeitos em sofrimento 

psíquico, visto que lhes possibilitou a ampliação de suas cidadanias e maior acesso a espaços de 

cultura e lazer. 

No primeiro ensaio observado, foi possível perceber que os usuários se referiram uns aos 

outros como músicos. Em meio à passagem de som, um dos integrantes utilizou o substantivo 

‘‘guitarrista’’ para se referir ao colega, que em seguida respondeu caracterizando outro membro 

do grupo como ‘‘baterista’’. A utilização desses termos pelos usuários é bastante significativa, 

pois demonstra que os mesmos vivenciaram um processo de produção identitária a partir da 

participação na banda, uma vez que passaram a reconhecer a si mesmos e aos outros a partir das 

identidades de músicos. Além disso, é possível inferir que os ensaios se configuraram como 

momentos de consolidação dessa nova identidade assumida pelos indivíduos, já que nesses 
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espaços o que os identificava não era a loucura, mas a atividade por eles desenvolvida, ou seja, 

a música.  

Durante a observação do segundo ensaio percebeu-se que os sujeitos apresentavam a 

necessidade de consolidação da nova identidade assumida, demonstrando o desejo de serem 

reconhecidos pelo outro a partir das identidades de músicos. Depois de finalizada a passagem 

de todas as músicas propostas para serem tocadas naquele dia, um dos usuários perguntou se a 

Psicóloga havia gostado da forma que eles tocaram. Em seguida, outros integrantes se dirigiram 

à pesquisadora e, de maneira semelhante, questionaram sobre o que ela tinha achado do ensaio 

e dos seus desempenhos no manejo dos instrumentos. Segundo Bauman (2005), a identidade a 

partir da qual almejamos ser reconhecidos pode ser compreendida como o horizonte em direção 

ao qual eu me empenho e pelo qual eu avalio, censuro e corrijo os meus movimentos (p. 21). 

Nesse sentido, acredita-se que nessa ocasião os sujeitos estavam em busca de apreender a forma 

como foram vistos por terceiros, com o intuito de caminharem na direção de serem reconhecidos 

como pessoas que tocam instrumentos musicais de maneira satisfatória, assim como faz um 

músico. 

Na terceira vez em que a observação participante foi realizada durante um momento de 

ensaio, os integrantes tocaram as canções autorais que compõem o CD produzido por eles, e 

algumas composições da Música Popular Brasileira, tais como: Sereia, de Lulu Santos e Frevo 

Mulher, de Zé Ramalho. No decorrer desse ensaio, vários usuários e funcionários do CAPS 

CasaViva entraram na sala para assistir a banda tocar. Todos cantaram e dançaram, e alguns dos 

presentes elogiaram o trabalho musical do grupo. Essa situação demonstrou que os ensaios 

consistiam em momentos de lazer e diversão tanto para os integrantes da banda, quanto para os 

demais usuários e profissionais que fazem parte do cotidiano da instituição. Exemplos disso são 

algumas falas informais dos músicos, registradas em diários de campo: o cara toma remédio, 

agora você viu lá no ensaio? Eles tão tudo feliz, né? Você viu eles tudo feliz? Aí fica feliz com 

a gente! O ensaio vira uma festa, todo mundo dançando! (Ruy). Eduardo, por sua vez, afirmou 

que como a banda tocou na festa junina do CAPS, o pessoal ficou mais animado e dançando. 

Após a finalização das observações participantes, deu-se início à realização das 

entrevistas semiestruturadas. Foi possível perceber que todos os indivíduos mostraram interesse 

e disponibilidade para participar da pesquisa enquanto colaboradores. Alguns usuários 

afirmaram que se sentiram importantes e valorizados por concederem entrevistas enquanto 
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músicos da banda. No momento anterior à realização de sua entrevista, Juliano se dirigiu ao 

colega, também integrante da corporação musical, dizendo: To indo dar entrevista sobre a 

banda, ela está fazendo entrevista aqui, fica aí pra você também ser entrevistado e falar sobre 

a banda depois! Ruy, por sua vez, afirmou que gostaria de ser o primeiro entrevistado e 

questionou se a investigadora poderia colocar essas conversas no YouTube para fins de 

divulgação do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo. Essas falas permitiram 

perceber que as entrevistas acabaram por se tornar momentos de consolidação das identidades 

de músicos assumidas pelos usuários. 

Depois de realizadas todas as entrevistas, a pesquisadora fez o último encontro com os 

sujeitos que participaram da pesquisa, com o intuito de dar uma devolutiva para todos sobre o 

trabalho realizado. Participaram da conversa os músicos da banda, a psicóloga e coordenadora 

do CAPS, a psicóloga do serviço, atualmente responsável pela orientação do grupo durante os 

ensaios, e uma das estagiárias em psicologia. Nesse momento, a pesquisadora propôs uma 

discussão sobre os assuntos que foram abordados durante as entrevistas com os usuários, para 

que as psicólogas tomassem conhecimento e, sobretudo, para que os músicos se apropriassem, 

coletivamente, das respostas que deram individualmente. Portanto, antes de iniciar, a 

investigadora convidou todos os presentes para, no decorrer da discussão, trazer suas 

considerações acerca dos temas que aparecessem no desdobramento da conversa. 

 Para dar início à discussão, a pesquisadora colocou, como disparador, algumas falas dos 

sujeitos que apareceram nas entrevistas acerca dos significados da música e da banda Os 

Impacientes. Todas as falas foram mencionadas sem fazer referência aos respectivos autores, 

com vistas a garantir os critérios de sigilo e confidencialidade dos mesmos. Nesse momento, 

alguns usuários trouxeram suas contribuições e reafirmaram que a partir da participação na 

corporação, a música tornou-se algo extremamente significativo para eles. Fernando apontou 

que por meio dessa experiência conseguiu deixar de fazer uso abusivo de drogas, ressaltando 

que substituiu essas substâncias pela ‘‘coragem de subir no palco e tocar suas canções autorais’’, 

como é possível observar em sua fala: 

 

Aqui no CAPS, com a banda, eu encontro apoio pra tocar em público, tocar em qualquer 

lugar que seja. E isso tá sendo bem diferente na minha vida! Porque acho que só uma 

vez que eu subi no palco sem ter feito uso de droga. Mas o que me deixou feliz da vida 

foi o show numa cidade vizinha de Belo Horizonte. Eu toquei as minhas músicas todas 

e fiquei muito feliz de ter participado daquele show sem ter usado droga. Já tinha seis 
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meses que eu não usava droga. E agora eu também não tenho usado droga mais. No dia 

da Luta Antimanicomial, 18 de maio, eu também toquei sem efeito de drogas. Então eu 

substituí a droga pela coragem. Pela coragem de subir no palco e tocar as minhas 

músicas (Fernando). 
 

No desdobramento da discussão, a psicóloga e coordenadora do CAPS, com a qual a 

pesquisadora fez o primeiro contato antes de iniciar a pesquisa, colocou algumas considerações, 

relatando sobre o seu lugar e posição diante da banda e do trabalho desenvolvido pela mesma. 

Ela ressaltou a importância da corporação musical para sua vida pessoal e profissional, 

destacando que o que ela e os demais profissionais do serviço buscaram, desde o início, foi 

promover um espaço onde os usuários pudessem ser os principais protagonistas das atividades 

musicais desenvolvidas. Segue sua fala: 

 

Queria dizer pra você da minha nostalgia, porque minha estadia, minha passagem pela 

banda, foi muito, muito intensa. Foi uma vivência única que tive na vida, durante a 

coordenação aqui no CAPS. Independente de eu estar na coordenação, eu era uma 

profissional que me envolvi nessa história profundamente. Estive no papel de 

acompanhá-los nos shows e de promovê-los, de ser fã deles e de, tecnicamente, enquanto 

psicóloga, estar contribuindo para a manutenção da banda, de fazer conversas 

semanais junto com eles. A gente fazia grupos de conversa semanais sobre os shows. A 

gente tava sempre pensando e repensando aquele espaço da banda, pra que eles 

pudessem ter autonomia em relação àquele espaço, poder de decisão e de escolha. 

Todos os espaços da banda foram tomados e protagonizados por eles (Psicóloga e 

coordenadora do CAPS). 

 

Em seguida, a psicóloga emitiu suas considerações acerca da pesquisa desenvolvida pela 

investigadora. Bastante emocionada, com a voz embargada, ela relatou que quando a 

pesquisadora chegou até a instituição apresentando a proposta do estudo, não acreditou que o 

mesmo traria resultados significativos para os integrantes do grupo musical, tampouco para os 

profissionais e a instituição. E que, no entanto, nesse momento de devolutiva, ela estava 

percebendo a grandeza do trabalho que foi realizado e as importantes contribuições do mesmo. 

Além disso, a profissional afirmou que estava tendo o insight de que, apesar da situação em que 

a banda se encontrava no momento, de dificuldades para se organizar e para retomar suas 

atividades, os ganhos trazidos pela experiência musical coletiva enquanto a corporação 

permaneceu ativa foram inúmeros e incontestáveis. Vejamos suas colocações: 
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Quero te falar uma coisa porque esse momento está me tocando bastante! Quando você 

me procurou, num primeiro momento, eu pensei: Ahh meu Deus, mas a banda já foi, 

aquele momento de explosão já aconteceu. E agora está tão, assim, parada. Como é que 

vai ser esse trabalho dela? Seria tão bom se fosse naquele tempo em que a banda estava 

super ativa. E aí nesse momento, agora, está me caindo uma ficha em relação ao seu 

trabalho. Te agradeço! Nesse momento preciso de agora, me caiu a ficha de que, por 

mais que hoje, Os Impacientes não vivam mais aquilo que nós vivemos, naquele tempo, 

Os Impacientes estádentro de nós. Viu, Pedro e Sérgio? E este momento que nós estamos 

vivendo hoje não significa que a banda terminou. A gente conhece histórias de outras 

bandas que, por elas não existirem mais em suas formações iniciais, não significa que 

elas não existam. Pegando o exemplo do Legião: a gente sabe que a banda Legião 

Urbana não existe mais, mas ela sempre existiu pra todos nós. Eu acho que a banda Os 

Impacientes deve ocupar esse lugar dentro dos nossos corações e da nossa vida. Por 

mais que hoje a gente tá tentando reativá-la, ela nunca deixou de existir (Psicóloga e 

coordenadora do CAPS). 

 

Dando seguimento à sua fala, a psicóloga relatou ainda que em meio a esse encontro 

final, estava conseguindo ressignificar os momentos de hiato que aconteceram nas atividades da 

banda e também o processo de retomada da mesma. A profissional pontuou que desde que a 

banda parou de desenvolver suas atividades musicais de maneira constante, ela encontrou 

resistência para buscar reativar os ensaios e os shows do grupo. Mas que, agora, estava 

percebendo que não era necessário que a banda fosse resgatada nos mesmos moldes de sua 

formação inicial, e sim que ela poderia dar continuidade ao trabalho de uma forma diferente.  

 

Eu ficava, Isa, meio que tentando resgatar o vivido. Essa ficha está me caindo agora 

aqui também! De tão intenso que foi, porque era muito intenso... shows grandes, em Juiz 

de Fora, em outras cidades, o público sempre com muita animação, a gente muito feliz, 

muitas reportagens sobre o grupo. Lembro o show no Canecão, no Vivo Rio... Eu quero 

dar esse depoimento aqui agora pra vocês porque está me fazendo compreender uma 

coisa nesse momento. Eu ficava tentando resgatar aquilo que a gente viveu. Aí chegou 

a estagiária falando: vamos tentar resgatar a banda de novo! Chegou a Thaísa e falou: 

vamos tentar resgatar a banda de novo! Talvez não é isso que a gente tem que fazer. 

Talvez o que a gente viveu, a banda Os Impacientes, vai continuar existindo pra sempre. 

Isso que vocês adquiriram já é de vocês. É história, mas não é só historia não. É historia 

e é vida presente. O vivido, se ele existe dentro de nós, ele faz parte de nós. Então isso 

que vocês viveram, e que eu vivi também, é nosso! Está dentro de nós pra sempre, e a 

gente pode se orgulhar disso e estar no mundo com isso. Então não temos que 

necessariamente ficar resgatando o que a gente viveu. Tem que renovar, melhorar. Isso 

é nosso, tá vendo? Isso é o vivido. A banda Os Impacientes existe, apesar de hoje ter 

uma outra configuração.Então eu hoje to valorizando, e muito, o seu trabalho nesse 

sentido, Isa. Porque você chegou aqui e encontrou essa situação da banda inativa e você 

não desistiu de desenvolver a pesquisa, você persistiu! (Psicóloga e coordenadora do 

CAPS). 
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Logo após a fala da coordenadora, Ruy se posicionou acerca do que ela havia trazido, 

afirmando: é, o que passou, passou! Mas a gente pode conseguir de novo, mudar a banda, 

renovar! Em resposta à fala de Ruy, a profissional inferiu: sim, podemos! Mas não 

necessariamente é um conseguir de novo igual. Já viveu, está dentro da gente. O fato de ter 

passado não tira isso de nós. Em seguida, alguns músicos da corporação disseram que seria 

muito importante para eles continuar a realizar os ensaios e as apresentações musicais, pois de 

acordo com as palavras de Fernando, tocar em casa e tocar no CAPS, não é a mesma coisa que 

tocar nos shows! 

Nesse momento a outra psicóloga do serviço, que atualmente acompanha e auxilia os 

usuários durante os ensaios e apresentações, colocou que gostaria de delimitar mais uma vez os 

dias e horários para realização desses momentos, no sentido de reafirmar o compromisso de 

todos com a retomada das atividades da corporação musical. Vejamos sua fala: inclusive, queria 

aproveitar esse momento pra pedir que a gente mantenha os dias e horários dos ensaios dos 

Impacientes. Eu separei tudo na minha agenda pra poder estar com vocês, o Sergio também 

colocou num horário que ele pode. Então vocês não podem ficar faltando. Continuando sua 

fala, a psicóloga afirmou: Vocês vão apresentar na semana acadêmica lá da Universidade 

Estácio de Sá. Só que se a gente não tiver ensaiando, não tem como apresentar. Os ensaios são 

segunda e quarta, às 13:30 horas. Um dos usuários, Fernando, também pontuou: 

 

Pode ser! Então é o seguinte, gente: segunda e quarta-feira estaremos aqui, sem falta! 

Espero que o Pedro arrume energias positivas pra poder estar aqui toda segunda e 

quarta-feira, às 13:30 horas da tarde. E o Sergio, voltar a se comprometer mais com a 

banda, porque se tiver um som ali pra gente fazer, como é que nós vamos nos virar? 

Não ensaiamos! Eu não sei se tem um motivo pra isso, se tem um motivo muito forte ou 

não. Só sei que eu senti falta nesse mês inteiro! (Fernando). 

 

Em seguida, o grupo tocou em questões específicas sobre a organização da banda, com 

o intuito de definir outras coisas, como a compra de um maior número de instrumentos musicais 

e a possível entrada de outros integrantes no grupo. Em meio a essa discussão, a psicóloga 

sugeriu: então, porque que hoje à tarde, pra encerrar esse papo, em vez de fazer o ensaio, a 

gente não faz uma reunião? Vamos transformar esse ensaio de hoje em uma reunião? Pra gente 

poder firmar determinadas coisas da banda! 
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 Uma vez definido que as questões que dizem respeito à organização da banda seriam 

discutidas na parte da tarde, a pesquisadora agradeceu todos os usuários por terem aceitado 

participar da pesquisa, concedendo suas entrevistas enquanto músicos da corporação. E 

ressaltou que todas as suas falas poderiam contribuir para melhoria dos serviços de saúde 

mental, para a construção de políticas públicas nesse campo, e ainda servir como incentivo para 

que essa e outras iniciativas musicais dentro dos CAPS possam receber mais apoio social e até 

mesmo financeiro. Nesse momento foi entregue uma carta de agradecimento individual para 

todos os sujeitos envolvidos na pesquisa, com o nome de cada um e, no caso dos músicos, com 

os respectivos instrumentos que tocam na banda. 

 Nesse momento final, de agradecimento da pesquisadora aos usuários e profissionais do 

CAPS, as psicólogas e a estagiária em psicologia agradeceram pelo trabalho realizado. A 

estagiária, personagem fundamental no decorrer da realização da pesquisa, por ter sido a 

principal ponte de comunicação entre a investigadora e os usuários, bem como entre a 

pesquisadora e as psicólogas, afirmou: Eu achei tão legal que o Guilherme, que tem uma 

dificuldade de fala, não conseguiu falar, mas escreveu tudo sobre a música e a banda pra você 

na entrevista dele. Achei isso uma coisa linda! A gente também te agradece muito, Isa. Foi um 

momento muito enriquecedor pra eles e pra nós. E, finalizando sua fala, ela ressaltou: 

 

Foi legal porque, como eu te falei, eu e a Mariana ficávamos tentando retomar a banda 

e a Cláudia ficava muito resistente. Mas quando você trouxe hoje os resultados da sua 

pesquisa, ela foi tocada, ela mesma falou isso. Eu acho que maior do que o projeto por 

escrito que você trouxe no começo, foram os resultados trazidos hoje. Porque ela viu os 

benefícios que a banda trouxe e ainda traz pros usuários. Então, mesmo que seja pra 

fazer a banda em outro formato, é importante retomá-la! Porque todas as bandas 

passam por esses processos de mudanças mesmo, ne? 

 

Por fim, alguns dos usuários se emocionaram e agradeceram à pesquisadora pelas 

entrevistas e pelos encontros realizados junto com o grupo. No momento de entrega das cartas 

de agradecimento, a estagiária solicitou que eles fossem caminhando para o almoço do CAPS, 

pois já estava no horário, e afirmou que ela levaria os papéis para entregá-los. No entanto, 

colocando-se de maneira ativa na situação, Fernando afirmou: não, eu quero receber das mãos 

dela, faço questão! Eduardo, ao terminar de ler o que estava escrito, chorou. Ruy, por sua vez, 

demonstrando interesse pelo trabalho conjunto que foi realizado, se direcionou à investigadora, 

questionando-a: você já está indo embora pra São João del-Rei? E quando você volta aqui no 
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CAPS? Depois você vai trazer pra gente mais alguma coisa da nossa pesquisa? Quanto tempo 

vai demorar? Falou, menina, valeu! Obrigada, tá? Boa viagem! 

Acreditamos ser pertinente propor uma discussão sobre essa ocasião em que foi realizada 

a devolutiva da pesquisa. Visto que a banda passava por um processo de ser reativada, a 

corporação estava aparentemente bem integrada, porém, num nível latente, era possível 

perceber e assinalar sinais de fissuras na equipe (...) com certas situações em que parecia que 

pairava uma ameaça de o grupo vir a implodir novamente (Zimerman, 2007, p. 8). Apesar 

disso, nesse dia os usuários se colocaram como sujeitos ativos e responsáveis pelos seus 

processos individuais e, ainda, como protagonistas do processo coletivo de reativação do grupo 

que se desdobrava. Eles apresentaram novas soluções que poderiam contribuir para o 

fortalecimento do processo grupal, a saber: reafirmaram seus compromissos enquanto músicos 

da corporação, redefinindo dias e horários para os encontros coletivos e cobraram os colegas 

que estavam faltosos nos ensaios e reuniões. 

Sendo assim, a devolutiva acabou por se configurar como um espaço para elucidação 

das tarefas e objetivos grupais que foram definidos quando se deu início à fase de intervenção 

da presente pesquisa e, consequentemente, às tentativas de reativação da banda. Mais do que 

isso, o momento de devolutiva caracterizou-se também como uma intervenção, pois possibilitou 

que houvesse uma maior implicação da psicóloga e coordenadora do CAPS no processo de 

retomada das atividades da corporação. A contribuição dessa profissional era extremamente 

importante pelo fato de que ela foi uma das principais responsáveis pela formação e 

consolidação inicial do grupo e, por isso, foi tida pelos usuários como referência de 

incentivadora e gestora do trabalho grupal. 

A devolutiva consistiu ainda em um espaço permeado de afeto e emoções, uma vez que 

as psicólogas relataram os ganhos e benefícios que a pesquisa trouxe para o fortalecimento dos 

vínculos grupas, assim como para a consolidação do processo de retomada da banda. Os 

usuários, também emocionados, agradeceram à pesquisadora pelo trabalho coletivo de reflexão 

e construção de conhecimento. Portanto, essa ocasião produziu dados relevantes para o 

fechamento da pesquisa, permitindo elucidar processos individuais e grupais muito importantes. 

É fundamental pontuar também algumas considerações acerca do processo de 

implicação da pesquisadora ao longo do período de intervenção desta pesquisa. De acordo com 

a teoria da Análise Institucional desenvolvida por René Lourau (1990) e considerando a noção 
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de implicação também destacada pelo autor, é imprescindível que o pesquisador realize uma 

análise de sua própria implicação durante a pesquisa-intervenção psicossocial (Romagnoli, 

2014). Isso porque, conforme Santos (2002), citado em Romagnoli (2014), esse tipo de pesquisa 

participativa se caracteriza como indissociada de uma intervenção comprometida a dar uma 

contribuição efetiva para a construção de uma sociedade mais digna, burlando os moldes 

iluministas que perseguem a neutralidade, a objetividade, a verdade embasada em uma 

proposta apolítica e racional (p. 45).  

Em concordância com as proposições de Lourau (1990) e de Santos (2002), a 

pesquisadora não assumiu um lugar neutro no processo de investigação e intervenção, mas uma 

posição de implicação diante do objeto de estudo priorizado, visto que buscou acolher as 

demandas que lhe foram direcionadas pelos atores sociais envolvidos (Romagnoli, 2014). Por 

meio das discussões desenvolvidas juntamente com os sujeitos que participaram do estudo, foi 

possível conduzir reflexões coletivas que acabaram por contribuir para o fortalecimento do 

processo grupal e, posteriormente, para a retomada das atividades musicais da banda. Os dados 

produzidos nos momentos das entrevistas e compartilhados durante a devolutiva permitiram 

elucidar que a experiência musical teve uma importância extremamente significativa para cada 

um dos integrantes do corpo artístico. Tal constatação gerou, também, um ganho ainda maior: a 

psicóloga responsável pelo corpo artístico pôde perceber de maneira concreta que, ainda que 

hoje a banda não se encontre nos mesmos moldes de sua formação inicial, é possível e 

importante retomá-la.  

Portanto, é possível afirmar que o lugar ocupado pela pesquisadora acarretou benefícios 

para os sujeitos que participaram do estudo, assim como promoveu transformações na realidade 

investigada. No entanto, é necessário destacar também as dificuldades e os limites encontrados 

ao longo do processo, assumindo e reconhecendo os riscos que geralmente são inerentes à 

realização de pesquisas com caráter de intervenção psicossocial. Observou-se que os integrantes 

da banda Os Impacientes apresentam uma certa dependência de outras pessoas (profissionais, 

colaboradores e/ou gestores) para desenvolverem as tarefas grupais propostas. Exemplo disso 

foi o desmantelamento do processo grupal e o posterior momento de hiato nas atividades 

musicais na ocasião em que o músico profissional que orientava o grupo precisou se ausentar. 

Considerando que a pesquisa teve início nesse momento de inatividade em que a 

corporação musical se encontrava, percebemos que os atores sociais envolvidos (os usuários, a 
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psicóloga do CAPS e as estagiárias do serviço) acabaram por demandar da pesquisadora que a 

mesma assumisse também o papel de contribuinte para a retomada da banda. Apesar de todos 

os benefícios alcançados a partir do momento em que a pesquisadora acolheu tal demanda, essa 

posição implicou em algumas limitações. Uma vez que a pesquisa foi finalizada no presente 

momento, temos de lidar agora com o risco de que esse lugar que foi endereçado à investigadora 

volte a se tornar, de certa forma, vazio. 

Nesse sentido, se instauram os seguintes questionamentos: os músicos da banda são 

agora capazes de prosseguir com a execução da tarefa pretendida de retomada das atividades 

grupais? Durante o processo de intervenção, foi possível promover, de fato, apropriações 

individuais das discussões coletivas que foram conduzidas pela pesquisadora em conjunto com 

o grupo? Como será para esses cidadãos em sofrimento psíquico realizar as atividades musicais 

e tarefas grupais se em outro momento não houver um profissional do CAPS ou outro 

colaborador que possa coordenar e gerenciar o grupo? 

A partir dessas indagações que neste momento nos provocam dúvidas e inquietações 

enquanto investigadores que se propuseram à realização de uma pesquisa-intervenção, fizemos 

nossa a pergunta que foi feita por um dos usuários no dia da devolutiva: quando nós iremos 

voltar no CAPS? A pesquisa termina por aqui? Considerando tais reflexões, pretendemos 

realizar mais um encontro com os sujeitos envolvidos no estudo, por julgamos importante que 

os integrantes da banda, e sobretudo as profissionais do serviço, sejam esclarecidos sobre essa 

conclusão que aponta para a necessidade de se trabalhar uma maior autonomia dos usuários. 

Ficou claro que a banda Os Impacientes se caracterizou como uma experiência autonomista no 

âmbito da saúde mental, promotora de cidadania, de reabilitação psicossocial e de 

ressignificação das identidades dos usuários. Contudo, é importante que sejam constantes e 

atualizadas as reflexões sobre o modo como que esse processo de autonomia está sendo 

produzido nos serviços de saúde mental, tendo em vista que alguns mecanismos de dependência 

e marginalização ainda se fazem presente no grupo em questão e em tantos outros.  

Tais constatações podem ser tomadas também como disparadores de outras reflexões 

sobre os serviços de saúde mental, pois corroboram que apesar de todos os avanços já alcançados 

com os movimentos da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica, ainda são muitos os 

desafios que encontramos enquanto pesquisadores e profissionais que se pretendem 

protagonistas nessas lutas que decidimos travar pelos direitos dos cidadãos em sofrimento 
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psíquico. Não podemos desconsiderar que esses são processos emancipadores, porém sazonais 

e não lineares, de idas e vindas, perpassados por avanços e retrocessos. Acreditamos que 

somente a partir do reconhecimento dessas e de outras fragilidades inerentes a todo e qualquer 

processo de luta pela garantia dos direitos humanos, é que poderemos avançar ainda mais na 

construção de uma prática em saúde mental que seja de fato libertadora, empoderadora e 

autonomista. 

 Sendo assim, para que todos os direitos humanos dos cidadãos em sofrimento psíquico 

sejam de fato assegurados, assim como para que todas as transformações pretendidas com a 

Luta Antimanicomial sejam efetivadas, faz-se necessário que nos questionemos constantemente 

sobre a forma que estamos conduzindo as estratégias de reabilitação psicossocial e de 

ressignificação identitária dos usuários no interior dos serviços substitutivos de saúde mental. 

Caso contrário, corremos o risco de contribuir para a manutenção da lógica manicomial e 

patologizante que insiste em segregar e em manter à margem de diversos processos 

socioculturais aqueles que se encontram em sofrimento psíquico e que durante tanto tempo 

tiveram sua autonomia e cidadania reduzidas ou impedidas de serem exercidas.  

 

5.2 Potencialidades da música  

 

A partir daqui, foram descritos os dados produzidos por meio das entrevistas realizadas 

com os integrantes da banda, resultados estes que deram origem às demais categorias de análise, 

as quais foram destacadas em negrito e discutidas abaixo. A partir das falas dos usuários, foi 

possível refletir sobre os significados que o fazer musical e a participação na banda tiveram, e 

ainda têm, para cada um desses indivíduos. Assim, buscamos promover um debate acerca da 

música como instrumento promotor da reabilitação psicossocial e, sobretudo, da ressignificação 

identitária desses sujeitos em sofrimento psíquico.  

 

5.2.1 A música expressa sentimentos e produz emoção 

  

A música é uma coisa universal, né? Até o universo tem um som. O universo, o cosmos, 

ele emite um som. O som do cosmos é a nota lá. Por isso que aqueles sons de meditação 

traz muita calma. Porque é um gigante fazendo um barulho, um barulho suave. Eu acho 
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que, no universo, deve existir outras formas de vida, que eu não sei, que também têm 

sua musicalidade (Fernando). 
 

A música consiste em um instrumento artístico e cultural universal, que pode ser 

utilizada pelo ser humano para expressar pensamentos e sentimentos, tanto individuais quanto 

coletivos (Vieira-Silva & Miranda, 2013). A atividade musical pode ser vista historicamente 

como uma expressão humana universal. Através do som, o homem expressa-se em relação a si 

mesmo e ao mundo, criando uma linguagem que representa e transforma determinado contexto 

social. (Ribeiro, Golcalvez e Vieira-Silva, 2011, p. 127). Por isso, se trata de uma ferramenta à 

qual o sujeito em sofrimento psíquico pode recorrer para dar forma às suas emoções e 

representar de maneira concreta os seus sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Portanto, a 

música é um instrumento que possibilita ao usuário elaborar suas experiências, bem como 

expressá-las por meio de produtos artísticos como as canções (Silveira, 1991). Isso ficou 

evidenciado nos relatos de Juliano e Henrique, uma vez que ambos afirmaram terem utilizado a 

música para representar aquilo que sentiram em determinados momentos de suas vidas. 

 

Sempre gostei de música. Eu era noivo e aí minha noiva ficou com raiva, falou que eu 

tava traindo ela. (...) Cinco anos de noivado! Aí eu falei: então vão separar se você acha 

que eu to te traindo. (...) Eu me tranquei dentro do quarto! (...) Aí eu cantei uma música 

pra ela, aquela música do Roberto Carlos: ‘‘Sempre quando eu venho aqui só escuto de 

você frases tão vazias’’... Ah eu não gosto de lembrar disso não! (Juliano). 
 

Eu comecei a compor música, música popular. Tenho cinco composição. Uma de ilusão, 

‘‘Essa noite’’, ‘‘Mar oceano’’, ‘‘Noites em claro’’ e ‘‘Ainda’’. Ah as músicas falam de 

romance, de amor. Ah a gente tá inspirado e compõem as músicas, né? A ‘‘Noites em 

claro’’ eu fiz pra uma menina. Ficava pensando nela e eu não dormia, né? Ficava 

pensando nela! Aí eu fiz pra ela, fiz uma música pra ela! (Henrique). 

 

De maneira similar, Ruy também utilizou uma canção para representar e exemplificar 

algo que relatava durante a entrevista, em um momento no qual ele falava sobre desigualdade 

social com a pesquisadora: o rico não quer ficar pobre, né? Igual o Cazuza falava, né? ‘‘A 

burguesia quer ficar rica, a burguesia fede!’’ Já viu essa música dele? Retomando Amarante 

(2012), constatou-se que a música oportunizou aos integrantes da banda a representação de seus 

sentimentos, ao possibilitar que os próprios sujeitos falem de suas experiências, do seu 

sofrimento, de suas formas de estar e ver o mundo (p. 131).  
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Vieira-Silva & Miranda (2013) colocam que por ser um instrumento capaz de representar 

sentimentos individuais e coletivos, consequentemente a música produz emoção, tanto nas 

pessoas que executam atividades desse cunho, quanto naquelas que apreciam determinada 

canção e/ou apresentação de uma banda. No mesmo sentido dessas ideias defendidas pelos 

autores, Eduardo, Henrique e Juliano inferiram que a música consiste em um instrumento que 

lhes desperta diferentes emoções, uma vez que produz sentimentos como a alegria e a tristeza. 

Eles afirmaram também que inúmeras vezes se emocionaram e experimentaram sensações 

prazerosas com o fazer musical, como pode ser observado em suas falas: 

 

Música dá alegria, sabe? Dá alegria, eu já desde criança gostava de ouvir música, sabe? 

Eu via programação no rádio, aí eu sempre gostava de acompanhar a bateria nas 

músicas. Gostava de tudo, mas a bateria me chamou atenção. Aí desde pequeno que eu 

gosto de música. A gente quando acaba de tocar, quando a gente ta tocando, a gente 

sente emoção, fica emocionado, né? É bom! (...). Dá uma sensação boa! Quando termina 

a gente fica com as letras na cabeça, pra não esquecer do ritmo, bateria. Porque é tudo 

difícil na música, né? (Eduardo). 

Trás paz, traz sossego, liberdade... Alegra a alma! É, assim, pelo menos tocando violão, 

no acústico, né? Não guitarra, porque guitarra é muito estridente... bateria funde a 

alma! É muito barulho, né? Você toca alto, né? Toca alto demais! A música, ao mesmo 

tempo ela acalma, ao mesmo tempo ela agita a pessoa, você sabia ne? Dependendo do 

ritmo, do som... Eu gosto mais da calmaria! Eu gosto mais assim, de um violãozinho, 

um violão acústico, de timbre discreto. Ah guitarra eu faço um barulho lá, faço um som, 

mas violão é que eu seguro mais, sou mais confiante no violão! Meu instrumento mesmo 

é violão! Mas eu tocava guitarra, sempre toquei guitarra nos Impacientes (Henrique). 

Ela representa tudo. Representa a vida, o amor, representa tudo (...) Assim, um pouco 

de tudo, né? Um pouco de tudo (...) A música é tudo. A música é emoção, alegria, é 

tristeza, é angústia, é tudo (...) Porque a música é igual eu te falei, com a música você 

fica alegre, você chora, você se emociona. Você mesmo, vou te fazer uma pergunta 

agora, vou te entrevistar. Você deve ter tido namorado, noivo. Quando você escuta uma 

música que dá certo com seus namoro, você não chora? (Juliano). 
 

5.2.2 A música contribui para a redução do sofrimento psíquico 

 

Eu acho que significa melhorar o estado de espírito. (...) A música te faz ficar de alto 

astral, né? Melhorar da esquizofrenia, por que ela muda a cabeça de quem tem essa 

doença. Fica com outras ideia, quer dizer, das ideia ruim passa pras ideia boa, por que 

a mente é complicada, não é igual maquina, né? (Ruy). 

Eu ficava lá em casa, tocava um som na televisão, meu pé às vezes tava mexendo. 

Começava a exercitar, né? Sozinho mesmo, já tava treinando. (...) O nosso CD, igual 
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nós fez também... Como é que chama lá? Caraíva, um estúdio, ali perto do Bom Pastor. 

(...) Gravamos! Tá vendo? Isso tudo aí ajudou minha saúde, né? Porque eu tava mal, 

sabe? Eu tava mal, bebia também, fumava. (...) A gente toca na banda. Então aquilo ali 

ajuda a cabeça da gente! E juntando com o grupo do CAPS, acho que faz bem pra saúde, 

pra mente da gente! (...) Eu ocupei minha mente com a banda, né? (...) Tem muita 

utilidade, faz muito bem pra gente, você se sente, assim, mais útil também, né? 

(Eduardo). 
 

Nas palavras de Juliano, a música é vida, é amor, é saúde, é saúde mental, 

principalmente, porque muda muito a saúde mental. Para Oliveira, Melo & Vieira-Silva (2017), 

a música caracteriza-se como instrumento promotor de saúde, uma vez que contribui para 

reduzir o sofrimento psíquico daqueles que vivenciam a experiência da loucura. Considerando 

os princípios antimanicomiais, que priorizam a utilização de elementos alternativos e não 

invasivos no cuidado direcionado aos usuários, as atividades musicais consistem em ferramentas 

potentes no âmbito da saúde mental. Em concordância com as proposições dos autores, os 

integrantes da banda relataram que o fazer musical lhes propiciou a diminuição do sofrimento 

psíquico, conforme foi exemplificado nas falas trazidas acima.  

Alguns entrevistados destacaram a potencialidade terapêutica da música, colocando-a 

como tão importante para a estabilidade psíquica como os tratamentos convencionais como a 

psicoterapia (Oliveira, 2012 pág. 75). De acordo com a fala de William, o trabalho musical 

desenvolvido pela banda é uma terapia boa, pois consiste em uma atividade capaz de diminuir 

ou aliviar o sofrimento psíquico. Conforme trazido por Oliveira (2012), não se trata de realizar 

terapia, uma vez que não é o objetivo do trabalho do Grupo, mas trata-se de um fazer que 

possibilita que cada sujeito, de maneira sutil, possa trazer suas questões e elaborá-las (pág. 

76). Nesse sentido, cabe mencionar as colocações de Henrique: 

 

É assim, uma atividade, né? Uma música terapia! Música é... o violão é uma terapia, 

né? Tocar um instrumento é uma terapia pra pessoa! Alegra a alma! Igual eu falo: o 

cego não enxerga com os olhos, mas enxerga com a alma, né? Já ouviu falar isso? O 

músico eu não sei te falar com o que o músico enxerga. É... Talvez com a alma! 

(Henrique). 
 

Ruy e Juliano compararam a música à psiquiatria e aos remédios que utilizam 

regularmente segundo indicação médica. Em concordância com as proposições que foram 

defendidas por Nise da Silveira (1981; 1992), os usuários inferiram que o desenvolvimento de 

atividades musicais pode ter efeitos ainda mais significativos no que se refere à redução do 
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sofrimento psíquico, quando comparado aos tratamentos que lhes são direcionados, como os 

medicamentos e os atendimentos psiquiátricos. Isso porque, segundo os entrevistados, o fazer 

musical propicia a felicidade e, consequentemente, a diminuição do sofrimento decorrente da 

experiência da loucura:  

 

Mas eu acho que além de tudo que eles faz aqui no CAPS, remédio, psiquiatra, o que 

melhoraria o CAPS era a nossa banda (...) Eu acho que a única coisa que ia melhorar 

os paciente aqui era a banda Os Impacientes, que ia melhorar esse CAPS. (...) Se você 

dá o remédio ela fica triste, se você dá um presente caro ele fica triste. A música, fica 

tudo feliz, tudo vira uma festa, todo mundo dançando (...) Eu acho que a gente é igual 

um médico, né? Um psiquiatra, psiquiatra dos problema! (...) Por que a música traz 

solução, sempre traz solução (Ruy). 
 

Porque Os Impacientes diz tudo. Os Impacientes ficam curados quando toca música. 

Porque a música é a cura também, né? Deus dá a cura pela música (...) Igual, sabe 

aquele senhor de idade? Você tem que ver ele cantando música em inglês! Ele canta 

rapaz, ele canta aquela música assim: paparárá. Ele canta essa, tem que ver ele 

cantando, bom pra caramba. Ele canta, ele fica alegre quando ele canta, ele muda 

todinha a expressão. Parece que ele fica, toda a doença dele saindo na hora,ele fica 

muito feliz. Você sabe que a felicidade é a cura, né? O que que é a cura? A felicidade! 

(Juliano). 
 

Yasui e Providello (2013) relataram que Arthur Bispo do Rosário foi considerado louco 

e, quando em iminência de surto, solicitava que o deixassem em seu quarto com materiais 

artísticos para que produzisse e continuasse são. Casos como esse demonstram que a arte é um 

recurso a ser utilizado pelo sujeito que vivencia a experiência da loucura como meio de defesa 

quando é grande o tumulto de pensamentos e emoções (Silveira, 1981, p. 25), pois assim pode 

reorganizar seu mundo interno e elaborar o sofrimento de maneira concreta, dando a ele outro 

destino. Juliano inferiu que o exercício de atividades relacionadas à música lhe oportunizou 

desenvolver formas alternativas de enfrentar o sofrimento psíquico, o que, segundo ele, implicou 

em melhorias significativas na sua vida. Juliano afirmou que, no fazer musical, aprendeu a lidar 

com os sentimentos de angústia e tristeza, e assim pôde inclusive reduzir a quantidade de 

medicamentos que utilizava.  

 

Olha, eu fiquei sem tomar remédio dois anos, não deu nada em mim! (...) Porque quando 

eu tocava, pegava o violão, escutava música, eu emocionava, eu aprendia as coisas, 

principalmente quando eu ia tirar música, eu aprendia muito. Porque eu ficava o dia 

inteiro escutando música. (...) Aí eu escutava música evangélica, rádio FM, entendeu? 

Aí que que acontecia? Aquilo ia me alimentando de coisas boas, de coisas tristes, eu 
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aprendi a lidar com a tristeza, com a angústia. (...) Melhorou cem por cento! Nem 

noventa e nove por cento eu falo que mudou, foi cem por cento! (Juliano). 
 

 Eduardo, ao falar sobre a música enquanto instrumento que contribuiu para a redução do 

sofrimento psíquico, também fez alusão aos medicamentos que utiliza. Ele afirmou que quando 

começou a desenvolver atividades musicais tornou-se uma pessoa mais calma, o que teve 

implicações positivas em outras áreas de sua vida. Para ilustrar, ele citou que os atendimentos 

de rotina realizados no CAPS junto à equipe médica começaram a ser feitos de forma diferente, 

pois os psiquiatras passaram a reconhecê-lo como um homem calmo que faz parte da banda Os 

Impacientes. Eduardo afirmou que, a partir desse reconhecimento, os médicos perceberam que 

ele apresentava maior equilíbrio psíquico e diminuíram a quantidade de medicamentos a serem 

utilizados por ele. Em sua fala, observou-se a atualização das colocações da psiquiatra Nise da 

Silveira (1992), a qual relatou que em seus atendimentos, percebia que aqueles usuários que 

desenvolviam atividades artísticas apresentavam maior equilíbrio psíquico. 

 

É porque os médico, eles estudaram pra passar remédio pra gente, eles entende né, mas 

eles não entende tanto, assim de repente dele me olhar, eles não entende o que realmente 

ta errado na minha vida, né? Eles têm que tratar, dar remédio, atendimento. Aí até o 

atendimento melhorou, eles começou a me conhecer, começou a falar que eu sou gente 

boa, calmo, não briga com ninguém. Aí diminuíram o remédio, agora eu to tomando um 

biperideno de manhã e meia ampola de haldol decanoato de 15 em 15 dias. Ta vendo 

como é que muda? (Eduardo). 
 

Todas as falas aqui mencionadas corroboraram que, conforme já defendido por 

Amarante (2012), os integrantes da banda descobriram formas alternativas de lidar com a 

loucura a partir do fazer musical. Investindo na utilização de instrumentos para além daqueles 

considerados convencionais no âmbito da saúde mental – como psicoterapia, atendimentos 

psiquiátricos e medicamentos – esses usuários conseguiram reelaborar a experiência do 

sofrimento psíquico. Portanto, toda produção artístico-cultural (...) nos remete à ideia (...) de 

libertar esses sujeitos dos padrões convencionais, proporcionando-lhes uma nova forma de se 

relacionar com a loucura. (Amarante, 2012, p. 131). 

 

5.2 O fazer musical coletivo 
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5.2.1 Mudanças nas trajetórias de vida  

 

A música pode contribuir para que o sujeito desperte sua atenção para as características 

positivas que possui e para aquilo que existe de bom em si mesmo, em vez de se concentrar em 

seus defeitos ou em coisas ruins que permeiam o seu contexto (Rodrigues & Rosin, 2001). Isso 

porque, o exercício de atividades musicais impulsiona o desenvolvimento da criatividade, de 

habilidades corporais e ainda das potencialidades do homem. Sendo assim, o desenvolvimento 

de atividades desse cunho pode oportunizar também a inclusão e a participação social de 

indivíduos que estão à margem de diversos espaços socioculturais e de lazer (Silveira, 1992).  

Isso ficou evidenciado nas falas trazidas por Roberto e William, os quais inferiram que 

a participação na banda lhes oportunizou ocupar a cabeça com uma atividade satisfatória e, 

assim, vislumbrar possibilidades de lazer e distração que até então não haviam sido consideradas 

por eles. Vejamos suas colocações: é legal porque eu passo o tempo, toco um pouco, passo a 

tarde, distrai! Você distrai, né? Você distrai um pouco a cabeça! (Roberto); Eu fiquei mais 

alegre porque Juiz de Fora não tem nada! (William). Ruy, por sua vez, ressaltou que a 

participação na corporação musical implicou em mudanças na sua trajetória de vida, uma vez 

que lhe proporcionou desenvolver suas potencialidades e vislumbrar novas formas de estar no 

mundo, conforme indicado abaixo: 

 

Representa muitas saudades dos tempo antigo, representa também muita mudança na 

vida da gente e a gente sair duma vida pra entrar em outra vida,sair duma vida pior pra 

entrar numa vida melhor, mas assim mesmo é muito difícil (...) A banda ajudou a tirar 

assim, bebida, droga, entendeu? Ocupou a cabeça por que mente vazia, oficina do 

diabo! Já não tem mente vazia né! Ninguém da banda! já tem CD gravado, tem ensaio, 

aí você começa a ficar até feliz da vida, você entendeu? Mas não é fácil não. Melhora, 

melhora sim por que você pára de ficar naqueles caminhos que você fica com medo de 

morrer, andar de moto, beber, usar droga. Isso é um perigo, aí você fica livre do perigo. 

A gente tem que pensar nisso, envelhecer direitinho, cuidar da saúde por que essa 

doença é muito perigosa! (Ruy). 
 

Uma vez em contato com o campo musical, o usuário dos serviços de saúde mental tem 

a oportunidade de vivenciar novas experiências, as quais podem ser tornar fonte de realização 

pessoal e implicar em mudanças significativas na trajetória de vida desses sujeitos (Vieira-Silva 

& Miranda, 2013). Isso se evidenciou nas colocações de Eduardo, quando este afirmou que a 

participação na banda lhe possibilitou vislumbrar um novo sentido para viver, conforme 

indicado em sua fala: 
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Ficou melhor! Senti mais confiança na vida! (...) Ah me deu mais motivo de viver, né? 

(...) Mais um sentido pra viver! (...) Ah mudou sim, sabe? Mudou muitas coisas. (...) 

Porque eu chegava no CAPS e ficava lá na pintura, sabe? Eu mexo com pintura, faço 

tela. Aí eu só ficava na pintura. Aí a gente ficava na pintura e ia fazer outras coisas sem 

utilidade, outras coisas muito inferior à banda! (...) Eu ocupei minha mente com a 

banda, né? (...) Tem muita utilidade, faz muito bem pra gente, você se sente, assim, mais 

útil também, né? (Eduardo). 

 

Isso aí foi uma virada na minha cabeça! (...) Começar na banda, oficina terapêutica de 

música, né? (...) Foi uma virada porque depois do futebol eu não tinha planos. Tomava 

remédio, fazia pintura. A pintura também me ajudou muito, a música e a pintura. Aí 

quando entrei na banda, eu pensei: eu vou mudar a minha cabeça todinha, eu quero ser 

um baterista, eu vou lutar pra isso. Então mudou sabe, em vez de eu beber, eu comecei 

a parar, porque eu chegar lá bêbado num lugar pra tocar fica estranho, né? (...) Pra 

entrar numa banda aí, eles analisa a gente né, se a pessoa é gente boa, se trabalha bem, 

se mexe com droga, rouba, tudo isso aí tem a ver (...) Aí eu parei de beber (...) Comecei 

a preocupar com outras coisas, sabe? E pensei de ser um baterista. A mudança foi essa, 

eu coloquei esse caminho na minha cabeça, eu quero ver onde eu vou com isso (...) 

Planos, novos projeto de vida.(...) No meu ponto de vista, pra ser um baterista, ou um 

guitarrista ou um cantor, a pessoa tem q focar naquilo que tá fazendo, né? 

Concentração, pensamento (...) Aí deixei o futebol, deixei as outras coisas, aí to ligado, 

né? Quero ser um baterista mesmo, sabe? (Eduardo). 
 

Na fala acima, Eduardo relatou que a partir da participação na banda começou a construir 

projetos para a sua vida, de tal modo que hoje se planeja para tornar-se baterista profissional. 

Conforme Caetano, Vieira-Silva & Machado (2013) e Vieira-Silva & Miranda (2013), a música 

impulsiona a criação de novos projetos de vida, inclusive no que se refere àqueles pautados na 

atividade musical como profissão. Pois, durante o exercício dessas atividades, o sujeito 

desenvolve uma tarefa que pode ser fonte de reconhecimento e valorização diante da sociedade. 

Nesse sentido também se apresentou a fala de Ruy, o qual afirmou que as pessoas passaram a 

lhe enxergar com maior respeito e valorização a partir de sua participação no grupo Os 

Impacientes. Além disso, ele apontou as atividades musicais que desenvolve como profissão:  

 

A gente tem que mudar, né? Na profissão da gente. Porque você ta tocando lá, tem 

médico, tem artista, tem estagiário, tem banda nova. Aí você muda mesmo, mas não quer 

dizer que eu to metido, que eu sou artista (...) Eu acho que eu mudei muito porque antes 

as pessoa me viam assim e falava: ‘‘Que que você vai fazer? (...) Ahh vem aqui, vão 

tomar uma cachaça, vão fumar um baseado’’. Não faz mais assim comigo (...) Já não 

me chama mais. ‘‘Ahh, vai lá tocar, vai ensaiar, né?’’ Vou! Ahh vão fumar um baseado, 
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tomar uma cachaça. Já não tem mais isso, sabe por quê? Por causa da Claudia, por 

causa de você, eles começam a ter um respeito (...) E eu começo a também a ficar mais 

liberado dos problema, né! (Ruy). 
 

Outras falas trazidas por Ruy também evidenciaram que a participação na banda lhe 

oportunizou a criação de novos projetos de vida (Vieira-Silva & Machado, 2013), uma vez que 

afirmou sentir-se muito bem quando está no palco se apresentando durante os shows. Ruy 

relatou também, que quando vê o público aplaudindo e se divertindo com o espetáculo 

protagonizado por ele e os outros integrantes, acredita estar melhorando a vida da cidade inteira 

nesses momentos. O entrevistado destacou ainda que a partir desse reconhecimento social 

começou a vislumbrar novos planos e projetos para sua vida enquanto músico integrante da 

corporação, como pode ser identificado em sua fala: Ah sinto bem, sinto bem de verdade, alegre, 

feliz. (...) Aí eu to pensando assim: eu vou melhorar a vida da cidade inteira aqui, isso passa na 

minha cabeça. E eu tenho planos, passa plano na minha cabeça (Ruy). 

 

5.2.2 Implicações subjetivas da vivência musical em grupo 

 

A gente, os colega, a gente toca na banda. Nós toca junto! Então isso aí é um grupo, né? 

(...) A banda tem seis componentes! E por incrível que pareça, esses seis têm noção de 

musica, dá pra fazer parte da banda. Então nós combinou, a banda combinou, encaixou. 

Não que eles era bom no instrumento, pra montar uma banda tem que combinar, se não 

tivesse um conjunto, uma combinação boa, não dá fruto! (...) Se quer aprender o 

pandeiro, por exemplo, vai à luta, né? A gente tinha essa diferença, a gente treinava, 

estudava. (Eduardo). 
 

Eduardo traz em sua fala uma definição de grupo que muito se aproxima do que foi 

conceituado como tal por Pichon-Rivière. O grupo é definido por Pichon-Rivière (1998) como 

um conjunto de pessoas ligadas no tempo e no espaço que se propõem à realização de uma 

tarefa, sendo que para isso estabelecem vínculos entre si, e de acordo com a finalidade grupal 

assumem diferentes papéis para alcançar os objetivos pretendidos. Essas peculiaridades, que 

segundo o autor se fazem presentes em todo grupo, também foram destacadas por Eduardo, uma 

vez que este afirmou que os seis integrantes da corporação se esforçaram para executar a tarefa 

de aprender a tocar instrumentos musicais e, assim, alcançar o objetivo de formar uma banda.  
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Pichon-Rivière (1998) aponta que um grupo existe quando as ações dos indivíduos estão 

mutuamente vinculadas. Isto é, quando há um objetivo comum entre os integrantes, bem como 

motivação por parte de todos para buscar satisfação através da relação com os outros. Assim, o 

grupo responde às necessidades e exigências individuais do ser humano, canalizando interesses 

pessoais e coletivos. Foi possível verificar que os membros do grupo Os Impacientes apresentam 

motivação pessoal e coletiva para desenvolver as tarefas grupais pretendidas, uma vez que se 

empenham para desenvolver atividades musicais – como ensaios e reuniões – de maneira 

constante. 

Os integrantes relataram que realizam seus ensaios, em média, duas vezes por semana, 

o que demonstra que na maior parte do tempo existe organização interna e constância nas 

atividades grupais propostas. Os usuários afirmaram também que nesses momentos eles tocam 

as composições autorais que compõem o CD produzido pela banda, bem como interpretam 

algumas canções presentes no repertório da Música Popular Brasileira (MPB), de artistas como 

Raul Seixas e Roberto Carlos. Vide suas falas, quando questionados sobre como são feitos os 

ensaios do grupo: 

 

Geralmente duas vezes por semana de manhã (...) Passam as músicas, as músicas novas, 

música antiga, é diverso o repertório! Música inglês, português, música! Rock, música 

lenta, muita coisa. Romântica... Aí que que acontece? Isso dá uma riqueza danada na 

banda. Mas como a gente vai gastar essa riqueza se a gente não recebe essa riqueza? 

(Ruy). 

Ahh os ensaios era segunda e quarta, toda semana, todo mês. Foi sempre assim, duas 

vezes por semana. Por isso que eu falo, eu tenho 18 anos que to na banda, mas a gente 

ensaia pouco (...) É mais as nossas músicas. Aí o Pedrão toca Roberto Carlos, umas 

outras também. (Eduardo). 
 

Segundo Pichon-Rivière (1998), existe certa interdependência entre as pessoas que 

formam um grupo, uma vez que dependem umas das outras para a realização dos objetivos e 

tarefas grupais, de tal forma que as atitudes de um indivíduo afetam todos os demais membros. 

Como exemplo, o autor afirma que se faltar ou sair algum integrante, o grupo faz-se incompleto. 

Isso foi ressaltado por Roberto, o qual afirmou que por vezes alguns participantes não 

comparecem nos ensaios, o que impede a realização dos mesmos: ah a gente junta lá e começa 

o ensaio. Hoje o Pedro Paulo não veio, mas quando ele vem a gente ensaia. De forma parecida, 
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Ruy considerou que a entrada de novos integrantes no grupo pode prejudicar o funcionamento 

e a organização do mesmo: 

 

Depende do ensaio. Tem uns que dá uns aborrecimento, né? Por exemplo, o cara 

quebrou uma caixa lá hoje, quebrou um amplificador. E tá aparecendo gente nova 

querendo tocar e eu acho que não ia ficar legal não! Tinha que ser só nós seis aqui. Eu, 

Luiz Carlos, Anderson, Luiz Henrique, Monier. A gente nota a diferença de um novo na 

banda, né? Já ta dando diferença! (Ruy). 

 

Com base nas colocações dos entrevistados e nas proposições de Pichon-Rivière (1998) 

concluiu-se que no caso do grupo Os Impacientes, a música é o pano de fundo a partir do qual 

vários aspectos do processo grupal emergem (Ribeiro, Golcalvez e Vieira-Silva, 2011, p. 127). 

Foi possível elucidar que de fato existe um sentido de grupo na corporação, assim como 

vinculações afetivas entre seus membros, tendo em vista que os integrantes conferiram um valor 

permeado de afeto no que diz respeito à participação na corporação, além de que se mostraram 

implicados em alcançar as metas grupais pretendidas, dedicando-se semanalmente ao 

desenvolvimento de atividades musicais e à construção de novos objetivos. 

 

Eu tenho muito carinho por eles, sabe por quê? Eles já me ajudaram muito em situação 

difícil! (...) Eu acho que eles mereciam receber muito mais que eles sonham! A banda 

aqui, os paciente, todo mundo merecia. A gente vai ensaiando, vai tentando (...) Aí nós 

ficamos tentando, mas não é fácil não! (Ruy). 

 

Significa união, né? A gente conversa, um faz uma música própria e nós toca junto, 

então isso aí é um grupo, né? (...) Teve mais união, sabe? Uma união bem boa, de 

amizade, de respeito um pelo outro. Um ajudando o outro a tocar, se errar conversa, o 

grupo é bem unido (...) Eu sou baterista do Tomé e do Pedro Paulo, da banda. Tá vendo, 

isso aí muda a gente, é isso que ajuda. É igual a ajuda dos estagiários, dá aquela força 

pra gente, né? Mas tem gente que não aproveita isso, isso aí pra mim é um aprender 

com o próximo (...) É, eu aprendi com a banda (...) Aprendi, aprendi a aceitar as 

diferenças! (Eduardo). 
 

Ah trabalhar em grupo é bom! A pessoa tem que ter responsabilidade. Ser responsável, 

chegar na hora, ensaiar, né? Aprendi a cumprir o horário, né? Tá lá sempre, pra tocar. 

A gente sempre aprende, né? Sempre aprende coisa nova a cada dia que passa. Você 

vai conhecendo gente diferente, vai aprendendo. Convivendo e aprendendo! A gente 

aprende muito, né? No convívio a cada dia com as pessoas. A vida não parece não, você 

vai falar que eu to inventando... Mas a vida é uma universidade, a vida é uma escola! A 

gente ta sempre aprendendo com a vida. Aprende com o convívio com as pessoas, com 

o jeito que elas são. Aceitar o outro do jeito que ele é. (Henrique). 
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A vivência musical, quando realizada em grupo, propicia o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para se tocar um instrumento, bem como de capacidades para além do 

fazer musical. Uma vez que contribui para o estabelecimento de relações interpessoais entre 

aqueles que a praticam em determinado espaço, a música impulsiona o desenvolvimento de 

capacidades importantes para a convivência grupal e social, tais como: aprender a lidar melhor 

com outras pessoas, reconhecer limites e possibilidades do outro, ouvir o parceiro e trabalhar 

em conjunto (Vieira-Silva & Miranda, 2013; Rodrigues & Rosin, 2011). Essas questões foram 

ressaltadas por Ruy, Eduardo e Henrique nas falas acima mencionadas, bem como por Juliano 

e Roberto, conforme se evidenciou em suas colocações: aprendi a ser humilde, tratar todo 

mundo igual. (...) E todo mundo é igual perante Deus, não existe diferença. Então eu aprendi a 

ser bem humilde, com a banda e aqui no CAPS (Juliano); Ah a gente ficou melhor, mais amigo, 

ficamos melhores! (...) Ah mais união, né? Um conhece mais do outro, mais união (Roberto). 

O trabalho grupal se dá tanto de forma vertical, quanto horizontal, uma vez que integra 

a trajetória de vida de cada integrante e a história do grupo como um todo (Pichon-Rivière, 

1998). Nesse sentido, o grupo consiste em uma experiência coletiva, geralmente composta por 

percursos similares de inclusão ou exclusão social (Vieira-Silva & Miranda, 2013). Retomando 

Ciampa (1990), as experiências grupais entram em confluência com as subjetivas, promovendo 

um constante movimento de metamorfose dos integrantes. Essas questões se evidenciaram nas 

colocações de Ruy e Eduardo, os quais afirmaram que o grupo lhes possibilitou ensinar e 

aprender com pessoas que são diferentes, mas que possuem histórias similares no que tange à 

experiência do sofrimento psíquico e, consequentemente, da marginalização social.  

 

Eu acho que eu cresci, né? Acho que eu cresci bastante, mudei bastante. A minha vida, 

a vida da gente, não é igual a vida dos outros. A gente pode aprender com os outros. Aí 

nos Impacientes, eu era uma coisa, o Luiz Carlos tem outro tipo de vida, ele mora lá em 

Benfica, eu moro em Nova Esperança. Cada um tem um jeito, aí eu comecei a entrosar 

no jeito dele, parece que mehora, melhora muito a cabeça. (...) Uma mudança pra 

melhor! (Ruy). 
 

Ensinar. Pedro Paulo mesmo fala: ‘‘Tá errado essa meia lua aqui, isso atrapalha!’’ 

Mas um dia eu arrisquei ali, peguei a guitarra, que eu tava no violão, aí eu peguei a 

guitarra e cantei uma música, não tinha bateria não. Aí eu falei: ‘‘Luiz Carlos, toca aí, 

você não quer aprender?’’ Aí ele não sabe. Aí eu to tocando aquela musica do Roberto 

Carlos: ‘‘Se um outro cabeludo aparecer’’... O ritmo é assim, oh, aí ele tava assim, oh! 



 

88 
 

Aí eu tinha que abaixar a voz. Aí eu falei: ‘‘Não, não dá não, uai!’’ Aí ele falou: ‘‘Vou 

ficar esquentando minha cabeça com bateria não!’’ (Eduardo). 
 

De acordo com as falas mencionadas, foi possível verificar também que a afetividade é 

um elemento muito presente na organização do grupo Os Impacientes. A solidariedade, o 

envolvimento com o outro, o auxílio técnico em uma determinada execução e preparação 

musical são manifestações dessa afetividade grupal (Ribeiro, Golcalvez e Vieira-Silva, 2011, 

p. 125). Nesse sentido, o grupo configurou-se como um espaço acolhedor de reflexão, 

construção de conhecimento, aprendizado, troca e apoio entre os integrantes. Tornou-se, 

portanto, um campo de referências afetivas para os participantes, que se integraram à corporação 

e identificam-se com os demais. Através dessa troca e da identificação entre os membros, se fez 

possível para estes vivenciar questões pessoais e reconstruir coletivamente os significados de 

suas experiências individuais. 

 

5.5 Reabilitação Psicossocial 

 

5.5.1 Acesso a diversos espaços socioculturais 

 

Não é só culpa do esquizofrênico (...) A cidade expulsa ele, não quer saber mais dele. O 

cara fica sozinho! (...) A cidade fica com raiva da gente, aí a notícia começa a correr 

em tudo quanto é bairro da cidade, aí nós fica igual um foragido da lei! (...)‘‘Ah esse 

cara não tem mais perdão aqui não...’’ Aí fica complicado! (Ruy). 

  

 Apesar de todos os avanços alcançados com a Reforma da Assistência à Saúde Mental, 

o sujeito em sofrimento psíquico ainda se encontra à margem de diversos espaços socioculturais. 

Tendo em vista os ideais de normatividade e de desvios que ainda regem a sociedade, muitos 

desses indivíduos encontram-se privados de exercerem plenamente seus direitos de cidadania e 

de se integrarem efetivamente aos espaços socioculturais que permeiam seus convívios. Isso 

pôde ser corroborado na fala de Ruy, o qual relatou que por vezes percebeu inúmeras 

dificuldades para participar dos espaços sociais de seu município, em decorrência do sofrimento 

psíquico que vivencia. Henrique também fez apontamentos na mesma direção: 

 

Saímos no jornal. Umas duas ou três vezes. Na primeira página. A banda Os Impacientes 

é famosa! As pessoas adoram, outros falam mal, né? Uns falam que tem muito 
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preconceito porquê é muito psiquiátrica a banda, né? Muito psiquiátrico na banda! 

Muito psiquiátrico, que tem problema de psiquiatria, paciente psiquiátrico! Ah os outro 

fala, né? A língua é assim: ao mesmo tempo que ela abençoa, ela amaldiçoa, né? Eu 

acho que quem ta tocando na banda não pode ver o que que os outros tá pensando e vai 

falar, tem que ser você mesmo, você é o integrante dos Impacientes. Não tem que pensar 

que que os outros vai achar, que que os outros vai falar (Henrique). 
 

A partir desses relatos, é possível se pensar no questionamento feito por Pitta (2016) para 

fomentar a discussão sobre a reabilitação psicossocial das pessoas que estão em situação de 

sofrimento psíquico. A autora aborda as questões trazidas por Ruy e Henrique, da marginalidade 

vivenciada pelos usuários em decorrência dos parâmetros estabelecidos por uma sociedade 

desigual, que não está capacitada para lidar com seus diferentes. Então, dialogando com as 

colocações de Pitta (2016), podemos nos indagar: esses sujeitos fazem parte do exército (...) de 

‘‘des-habilitados’’ que se vão produzindo às margens de uma sociedade intolerante para os 

seus homens? Que têm como alternativa de sobrevivência uma via marginal, ‘‘louca’’ sem 

jamais ter tido chances de se ‘‘habilitar’’ para qualquer coisa? (p. 28).  

Conforme foi evidenciado pelas falas dos usuários, não obstante às inúmeras 

transformações efetivadas pelo novo modelo de assistência à saúde mental, não tem sido 

automática a passagem de uma situação de desvalor para uma situação de participação efetiva 

no intercâmbio social (Tykanori, 2016, p. 70). Longe de pretendermos desconsiderar tais 

desafios, compreendemos que a reabilitação psicossocial dos sujeitos em sofrimento psíquico 

vem sendo facilitada por instrumentos como a arte e a cultura. Atividades artístico-culturais, 

como a música, quando associadas com outras práticas capazes de valorizar esses indivíduos, 

consistem em ferramentas potentes para impulsionar o processo de reabilitação psicossocial dos 

usuários (Goldberg, 2016). 

Nesse sentido, Ruy ressaltou que a música e a participação na banda lhe possibilitaram 

sair da situação de marginalização social na qual se encontrava e, a partir daí, frequentar o que 

ele chamou de ‘‘uma sociedade diferente’’. A música atuou enquanto recurso que oportunizou 

a esse usuário possibilidades mais amplas de reabilitação psicossocial, pois integrar uma 

corporação musical é uma experiência que estimula o acesso a novos universos, outras 

comunidades, abrindo portas à inclusão social e ao combate a toda e qualquer forma de 

marginalização (Vieira-Silva, Paiva & Miranda, 2004, p. 2), conforme indicado em sua fala: 
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Ahh melhora! Você conhece gente nova, que tem condição melhor, você conhece gente 

que tem dinheiro, que não come qualquer coisa, que não veste qualquer coisa, conhece 

o pai dos outros amigos. (...) Já conheci mais pro interior de Minas, por exemplo. 

Capital, São Paulo. Rio de Janeiro eu conheci também! (...) Ubá, Santos Dumont, 

tocamo nessas cidades tudo! (...) Universidade, São Pedro, Jardim Glória, aqueles 

barzinho. Porque eu andava Juiz de Fora, mas nunca pensei que tivesse mudado tanto 

a cidade! Tem barzinho novo em tudo quanto é lugar, né? Eu só andava na rua, aí 

comecei a visitar esses barzinho porque a gente tocava, né!? Convidou a gente pra tocar 

no Quintal, Bar da Fabrica (...) Comecei a andar, frequentar uma sociedade diferente, 

né? (...) A gente começou a misturar muito com universitário, com psicólogo, até político 

já teve aqui. Aquele Antonio Jorge deputado (...) Que que acontece? A gente vê um 

homem desse de perto, não é fácil não, minha filha! (Ruy). 
 

A arte favorece a reabilitação psicossocial dos sujeitos em sofrimento psíquico, visto que 

oportuniza a inserção dos mesmos na esfera social, proporcionando-lhes cidadania e acesso ao 

universo artístico-cultural. Nesse sentido, instrumentos culturais, como a música, reforçam os 

princípios adotados pela Luta Antimanicomial e dão continuidade a esse movimento, compondo 

um novo e importante modelo de assistência em saúde mental, que prioriza a reintegração dos 

usuários na sociedade (Amarante et al., 2012). Dito isso, cabe destacar as falas de alguns 

entrevistados, os quais afirmaram que o fazer musical lhes possibilitou entrar em contato com 

vários ambientes sociais e culturais que, segundo eles, até então não conheciam ou não tinham 

acesso: é, em mais lugares da cidade. Em lugares que eu não ia antes. Isso aconteceu depois da 

banda. O Victory Hotel, o Cultural, tocamos lá! (...) Foi por causa da banda, a gente marcava 

o show e aí a gente ia! (Roberto); Lá perto da Universidade (...) É, conhecer outras pessoas! 

(William). 

 

Ah depois que eu entrei na banda eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas de banda 

aí de Juiz de Fora! E eles gosta da gente, a gente gosta deles, tudo amigo, né? (...) É, 

nós apresentamos lá no barzim da Fabrica, junto com a banda Hot Shot. O pessoal 

amigo arrumou pra nós lá nesse lugar. Tocamos na Universidade, tocamos em vários 

lugares. Aí ficamos conhecidos, né? (...) Igual nós foi no Rio, Cataguases, Lima Duarte. 

E eu não tenho costume de passear. Vários lugares também que nós fomos que eu não 

conhecia. Vivo Rio! Porque também, né, a condição financeira pra eu viajar assim, fica 

caro, né? (...) Nossa, é maravilhoso, sabe? Um passeio inesquecível, né? Passeio 

inesquecível! Nós ficamo em hotel direitinho, fomo na praia, aproveitamo bastante (...) 

Eu adorei! Eu esqueci o nome do bairro, foi lá no Santos Dumont o bairro, no são Pedro, 

né? Tocamo no barzinho da Fabrica, tocamo lá dentro da Mascaranha. Foi uma coisa 

bonita! (Eduardo). 
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Saraceno (2016) aponta que um dos objetivos e desafios atuais da reabilitação 

psicossocial consiste em propiciar ao cidadão em sofrimento psíquico a circulação e a inclusão 

social para além dos serviços de saúde mental. Ou seja, não se trata de reabilitar esses usuários 

para mantê-los no interior das instituições, visto que isso seria contribuir para a manutenção da 

lógica manicomial. Ao contrário, o que se pretende é ultrapassar os muros dessas instituições 

que insistem em segregar aqueles que são tomados como loucos a partir de parâmetros 

socialmente estabelecidos. Nas palavras do autor: 

 

É aí que está o desafio da reabilitação. Entreter para manter dentro, 

pode ser manter dentro da hospitalização, dentro da cultura 

psiquiátrica, que no lugar de produzir saúde reproduz enfermidade. 

Então a reabilitação é essa conspiração clara contra o entretenimento 

para manter dentro, para reproduzir a lógica que nunca termina, 

manter a lógica da enfermidade. (...) Devemos tomar outra direção. 

Podemos ser os que rompem com esse entretenimento. Pois, (...) damo-

nos conta de que não há mais tempo para esse entretenimento, que isto 

nada mais é que um adestramento físico, um adestramento mental 

(Saraceno, 2016, p. 25).  
 

 A partir das provocações de Saraceno (2016), observou-se que a banda Os Impacientes 

tornou-se um instrumento promotor dessa reabilitação psicossocial que optamos aqui por 

chamar de libertadora, uma vez que participar da corporação permitiu aos usuários ultrapassar, 

de fato, os muros do CAPS CasaViva de Juiz de Fora. Enquanto músicos do grupo em questão, 

esses sujeitos entraram em contato com diversos espaços socioculturais do município, que estão 

para além da instituição de saúde mental. Segundo Benetton (2016), priorizar o social em 

Reabilitação Psicossocial implica sair de Centros de Reabilitação, de Hospitais e de Oficinas 

Abrigadas, para criar espaços de intervenção na própria comunidade (p. 184). Esse processo 

foi ressaltado por Eduardo:   

 

Porque a gente ficava só fazendo oficina no CAPS, né? E aí depois que a banda começou 

a ficar boa mesmo, melhorando cada vez mais, surgiu essa oportunidade de passear, 

tocar no Calçadão, tocar na Universidade, lá na Estácio de Sá, em muitos outros lugares 

aí. Aí eu não era entrosado muito nisso não, sabe? (...) É outra coisa quando eu comecei 

passear com a banda, ne? Eu comecei a conhecer os lugares de Juiz de Fora (...) A 

minha vida mudou, né? Com a banda! (...) Comecei a aprender a tocar bateria, aí fui 

desenvolvendo, a banda crescendo, aí fomos saindo, né? (...) Se eu não me engano, a 

primeira apresentação foi no CAPS mesmo, sabe? Depois nós fomos pra Bernardo 
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Mascaranhas, depois pro Calçadão, esses lugares aí por onde nós passamos, sabe? Aí 

era tudo novo pra mim, eu não conhecia nada disso. Os lugares, eu só ouvia falar, né? 

Mas conhecer mesmo, não! Ainda mais tocando, né? Aí é bem melhor! É outra coisa, é 

uma mudança na cabeça, sabe? De repente fazer uma mudança assim, de ser baterista 

da banda! Mudou tudo! Aí tive que começar tudo de novo, um caminho na vida, a banda 

ajudou bastante, conheci muitos lugares! (Eduardo). 
 

De acordo com Marques (2016), o Caps de Juiz de Fora, cidade marcada pela 

assistência hospitalar, tem possibilitado a validação do pressuposto de ‘‘tratar sem excluir’’. 

Os ganhos, mesmo sem mensuração científica, até o momento, são expressivos (p. 141). 

Considerando todas as falas dos entrevistados trazidas aqui, é possível inferir que as atividades 

musicais desenvolvidas nessa instituição contribuíram significativamente para promover a 

reabilitação psicossocial dos usuários que integram a banda Os Impacientes. Portanto, por meio 

do fazer musical, sustentar a loucura, substituindo a continência das práticas asilares por 

atitudes de respeito às diferenças e atenção ao subjetivo, tem possibilitado um constante recriar 

e aprender (Marques, 2016, p.141). 

 

5.5.2 Contato com o meio artístico brasileiro 

 

Nós tocamo no Canecão, no Rio. (...) A cidade eu conhecia, mas quando eu fui, foi uma 

coisa diferente, né? Foi tipo um meio artístico, no meio artístico, porque você tinha quer 

ver... Tinha a Pitty, Frejat, Arnaldo Antunes! (...) A Sandra de Sá foi no Vivo Rio. Sandra 

de Sá, Frejat, Alcione e Sérgio Lorosa. Artista mesmo! (...) Abrimos o show deles! (...) 

No mesmo palco e no mesmo dia! (Ruy). 
 

Artistas famosos! No Canecão foi Alcione, Sandra de Sá, Sergio Lorosa e Frejat. E no 

Vivo Rio foi a Pitty. Tocamo com a Pitty lá! (...) Abrimos o show, nós tocamo primeiro, 

foi quatro músicas. Aconteceu de tocar com eles, esses artistas, lá no Canecão, né? 

Lotado de gente! (Eduardo). 
 

 Conforme indicado nas falas dos entrevistados, a banda realizou alguns shows 

juntamente com músicos renomados do meio artístico brasileiro, dividindo palco com os 

mesmos durante apresentações em eventos que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. Sendo 

assim, a estratégia de promover a Reabilitação Psicossocial dos usuários por meio da arte e da 

música passou a ser amparada também pelo cenário musical e artístico uma vez que, de acordo 

com Dantas (2016), aconteceu a partir de uma inserção no circuito da produção musical 
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envolvendo, portanto, diversos aspectos, tais como (...) a participação do grupo ao lado de 

personalidades da música brasileira (p. 128).  

 

Mas, conforme já admitimos, tais aspectos não são comuns entre os 

usuários dos serviços de saúde mental, o que acarreta, digamos, um 

empenho ainda maior para se posicionar em tal contexto considerando 

o enfrentamento ao estigma. Seja como for ao assumir a canção como 

maneira de enunciar, os sujeitos do grupo (...) tendem a se afastarem 

de um posicionamento no qual as suas vozes estavam circunscritas 

apenas aos consultórios e prontuários médicos (Dantas, 2016, p. 128). 
 

Compreendemos que quando a banda saiu do CAPS e alcançou outros espaços durante 

essas apresentações realizadas ao lado dos artistas mencionados, ampliou-se a estratégia de 

Reabilitação Psicossocial dos usuários por meio do fazer musical. Isso porque nesses momentos 

foi oportunizado a eles, de fato, um maior acesso à cultura. Os entrevistados contaram sobre o 

impacto que essa acolhida no campo artístico teve em suas vidas, apontando tais vivências como 

extremamente significativas, uma vez que se perceberam inseridos em um meio cultural ao qual 

até então não tinham acesso. Isso ficou evidenciado nas colocações de Eduardo e de Ruy, falas 

que demonstram a potencialidade da arte na reconstrução de um laço com a sociedade, antes 

marcado pela exclusão e pelo preconceito (Oliveira, 2012, p. 88). E agora, no papel de músicos, 

como participantes ativos na sociedade através da expressão artística (Oliveira, 2012, p. 88). 

 

Ah a gente se sente emocionado, né? Com aquelas pessoas ali que é artista mesmo, né? 

Já com prática, que são verdadeiro artista mesmo. A gente fica muito feliz lá com eles, 

né? Nunca esperava isso na minha vida! Aconteceu de tocar com eles, esses artistas! 

(...) O Hamilton me apresentou lá pro baterista, aí ele me deu umas dicas lá: tem que 

treinar, tem que ter fé, tem que lutar, não sei o que (...) Uma pessoa importante, o 

baterista da Pitty, olha só! Não é pra qualquer um encontrar com ele não, né? 

(Eduardo). 
 

Como eu já falei pra aquela rádio, Mosaico. Já ouvir falar, a radio mosaico? É uma 

rádio de fora aí, na TV E. Dei entrevista sobre isso. Aí ela perguntou pelos artistas. E 

eu falei que foi uma coisa fabulosa porque a gente não tem acesso aos artistas de perto, 

chegar pertinho deles e conversar com eles, tirar foto. Aí foi uma coisa fabulosa! Porque 

não é qualquer um que chega lá. Porque tem segurança, não pode nem chegar perto 

deles. Nós que tiramos foto, tocamos. (...) Me senti importante e valorizado! (...) 

Ficaram tudo lá conversando com a gente, tirando foto lá. Eu tirei uma foto com a 

Alcione em cima do palco! (...) Aí a Sandra de Sá na saída do palco, ela tava bem no 

corredorzinho assim, aí eu olhei e falei: ‘‘Ô Sandra de Sá!’’ Ela: ‘‘Ô rapaz, você que é 
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dos Impacientes? Você que é o Pedro Paulo?’’ Sou! Aí ela falou: ‘‘Como é que foi o 

show? Falei: o show foi legal! (...) E o Frejat (...) falou assim: ‘‘Vocês que são Os 

Impacientes? Falamos: somos! Quem é o Pedro Paulo? Sou eu! Então fica aqui, vocês 

ficam aqui, o resto vai tudo pra lá! Só deixou a gente ficar com ele. E olhou no celular 

dele assim, olhou o nome da banda e falou: ‘‘São vocês mesmo, pode ficar pra cá!’’ 

(Ruy). 

 

5.5.3 Restituição do poder contratual 

  

 Presumimos estar claro que a Reabilitação Psicossocial diz respeito a práticas no âmbito 

da saúde mental que visem promover a plena cidadania dos usuários, a reinserção destes no 

meio social e ainda a restituição do poder contratual dos mesmos. Isso porque vários estudos 

apontam que o sujeito em sofrimento psíquico geralmente encontra-se afastado do mercado de 

trabalho e dos processos de produção da sociedade capitalista (Dantas, 2016). Muitos pacientes 

têm um nível de contratualidade no seu espaço habitacional que tende a zero, (...) ou porque 

não têm rede social, ou porque não sabem, não podem, ou porque têm uma capacidade de 

produção social muito baixa, muito limitada (Saraceno, 2016, p. 22). Sendo assim, cabe refletir 

sobre práticas que oportunizem a esses sujeitos a execução de trabalhos, sobretudo com valor 

social, de modo a aumentar o grau de contratualidade dos mesmos. 

O fazer musical pode ser uma possibilidade de atuação profissional e de execução de 

atividades produtivas para o sujeito em sofrimento psíquico, possibilitando ao usuário aumentar 

seu campo de contratualidade simbólica e de autonomia (Lappan-Botti & Labate, 2004, p. 525). 

Foi possível perceber que a participação na banda Os Impacientes foi uma experiência que 

possibilitou aos integrantes a Reabilitação Psicossocial também nesse nível de restituição do 

poder contratual, pois tiveram a oportunidade de desenvolver atividades produtivas e, assim, de 

ampliar suas capacidades de contratualidade. Exemplos disso são os diversos shows pagos já 

realizados pela banda: é bom porque a gente fica alegre, entendeu? Toca por esporte, por 

diversão, e ainda ganha um dinheirinho, uai! Quem não gosta? Você não gosta de ganhar 

dinheiro também? (Juliano); Ah achava bom, né? Cachêzinho! Cem conto, oitenta, por aí. 

Setenta, vinte, cinquenta. De vez em quando dava cinquenta. (Ruy); Uma coisa boa. Saia um 

dinheirinho ainda! (Roberto); Ganhamos, assim, um dinheirinho, né? Deu pra comprar alguma 

coisa pra gente. Tinha um dinheirinho, né? Um incentivo, né? (Henrique). 
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Aí essa foi uma mudança porque eu pensava em parar de tomar remédio, sair de casa 

pra trabalhar. Mas eu aposentei, né? E pro aposentado, ficar dentro de casa sem fazer 

nada, não é um bom negócio (...) Quero ser um baterista mesmo, sabe? (...) Às vezes 

alguém pode pensar ‘‘Baterista? Onde Você vai trabalhar?’’ Mas não, se tocar 

diretinho, comportar direitinho, tem vaga aí em varias bandas aí! (Eduardo). 
 

Uma maravilha, né? Um dinheirinho a mais. Eu já comprei várias coisas, me ajudou 

muito as apresentação da banda, teve várias apresentação (...) Ahh a gente pode 

guardar, comprar as coisas pra casa, um sapato, um tênis, uma roupa. Um cachê maior 

que eu lembro que nós ganhamo foi lá no Canecão, 350 pra cada um (...) E fomo no 

Vivo Rio também, foi bom. Não lembro quanto que foi, acho que foi uns 200 e poucos 

(Eduardo). 
 

Na fala acima, Eduardo se referiu às apresentações musicais realizadas no Canecão e no 

Vivo Rio, ambas na cidade do Rio de Janeiro, durante as quais, segundo ele, cada integrante da 

banda recebeu trezentos e cinquenta reais na primeira e, aproximadamente, duzentos reais na 

segunda. Ele destacou que esse dinheiro o ajudou muito, pois lhe possibilitou comprar várias 

coisas pessoais e ainda fazer economia. No mesmo sentido dessa colocação destacou-se a fala 

de William, que também descreveu a importância que esse dinheiro teve para ele e definiu as 

apresentações musicais como uma forma de atuação profissional: eu gosto de dinheiro, né? 

Minha família é pobre. A gente precisa, a gente é de família pobre (...) É uma forma de trabalho! 

(William). 

 

5.6 Ressignificação identitária  

 

5.6.1 Produção da identidade de músico  

 

O conceito de identidade remete às particularidades e características de cada pessoa, 

aspectos que tornam possível reconhecê-la e diferenciá-la das outras, através de traços, atributos 

e papéis sociais que lhes são próprios. Vieira-Silva (2000) afirma que a identidade está 

relacionada a um processo de constituição infindável do homem, pois é (re) produzida ao longo 

de sua existência, a partir das relações que estabelece com seus pares, dos personagens que 

assume e das posições que ocupa nas instituições que permeiam seu convívio. Na mesma 

direção, Ciampa (1990) compreende a identidade enquanto metamorfose, uma vez que se 

caracteriza por algo mutável, em constante construção e transformação. Bauman (2005) também 
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aponta para a fragilidade e a condição eternamente provisória da identidade (pág. 22), inferindo 

que a identidade não tem a solidez de uma rocha (pág. 17) e que, por isso, pode ser comparada 

a um manto leve pronto a ser despido a qualquer momento (pág. 36). 

Partindo da perspectiva dos autores citados acerca do conceito de identidade admite-se 

que ao integrar uma corporação musical, o sujeito em sofrimento psíquico encontra a 

possibilidade de vivenciar um processo de produção identitária. Pois, dentro desses grupos, 

principalmente nas bandas, além de espaço de formação técnica, existe a formação pessoal, a 

constituição de identidades (Ribeiro, Golcalvez e Vieira-Silva, 2011, p. 127). Ao realizar 

atividades musicais, o usuário passa a assumir um novo papel social, uma vez que pode se 

apropriar do personagem músico de modo que sua identidade enrijecida passe a ser 

metamorfoseada (Oliveira, et al., 2017; Silveira, 1992). O fazer musical possibilita assim, outros 

modos de se comunicar e falar de sua condição, produzindo novas identidades – a identidade 

de poetas, músicos, pintores, atores, enfim, a identidade de artistas (Amarante et al., 2012, p. 

131). 

Bauman (2005) descreve algumas perguntas que, quando direcionadas às pessoas, 

geralmente trazem respostas que contribuem para se chegar às suas identidades. Dentre tais 

questionamentos, um deles é apontado pelo autor como principal quando o que se pretende é 

apreender a identidade de alguém. Trata-se da seguinte pergunta: quem é você? Sendo assim, 

durante as entrevistas a pesquisadora questionou aos usuários sobre como eles se 

caracterizariam caso alguém lhes pedisse para descreverem quem são. Nesses momentos, alguns 

participantes discorreram sobre a condição de vivenciar a loucura, já que é esta uma experiência 

que permeia suas vidas. No entanto, não se referiram somente ao sofrimento psíquico para 

falarem acerca de como se enxergam. Eles também fizeram referência à música e à banda, 

apontando-as como elementos que fazem parte de suas identidades, conforme é possível 

observar nas seguintes colocações: ah ia falar que eu sou o músico do CAPS! (Ruy); Hum... Um 

cara comum, que gosta de música! (Roberto). 

 

Ah eu descreveria que eu to me recuperando de uma espécie de vida que eu vivia 

antigamente toda diferente, toda embaraçada. Eu me sinto agora desembaraçando! 

Ficando melhor, cabeça melhor. Eu estou lendo, escrevendo, pintura, banda. Então isso 

aí tudo mudou minha cabeça. Então agora é sonhar, né!? De ser mais do que sou. (...) 

Isso que me passa na cabeça! (Eduardo). 
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Ah um cara muito feliz! Muito feliz mesmo! (...) Eu sou feliz por tudo que Deus me deu. 

(...) O dom, principalmente! Porque o dom é o mais importante. (...) Eu comecei com 

bateria, depois Deus me deu o dom do violão também! (...) Você não gosta de violão 

não? Eu vou te ensinar uma técnica que você vai aprender rapidinho! (Juliano). 
 

Bauman (2005) defende ainda que esse questionamento só faz-se coerente quando 

direcionado às pessoas que tiveram a oportunidade de pensar em mudar de lugar, (...) descobrir 

ou inventar (....) uma ‘‘outra identidade’’ (pág. 25). Pessoas estas que puderam buscar outros 

modos de vida e outras formas de estar no mundo. Afinal de contas, perguntar ‘‘quem você é’’ 

só faz sentido se você acredita que possa ser outra coisa além de você mesmo; só se você tem 

uma escolha (pág. 25). É justamente essa escolha que foi possibilitada aos sujeitos em 

sofrimento psíquico quando passaram a participar da banda Os Impacientes, uma vez que a partir 

desse pertencimento puderam ressignificar suas identidades para além da loucura. 

As falas dos usuários demonstraram que no momento em que começaram a fazer parte 

da corporação musical, eles passaram a reconhecer a si mesmos, também, a partir das 

identidades de músicos. Pois, quando questionados sobre se hoje consideram-se músicos, os 

sujeitos afirmaram que sim, como é possível constatar em suas colocações: considero! Eu 

sempre me considerei, eu sempre escutei muita música, sempre escrevi muita música, Isa! (...) 

Sou um artista, mas um artista pequenininho! (Ruy); Enxergo! Eu fiz 25 músicas, uai! (...) É, 

um músico! (William); Eu me considero músico, me considero um bom músico! (Fernando). 

 

Sabe que eu considero? Considero! Eu tenho um violão em casa, eu fico cantando e 

tocando lá algumas horas, então, assim. (...) Tá vendo como que são as coisas? Não é 

fácil ser musico não! Porque eu sou baterista, eu sou baterista do Tomé e do Pedro 

Paulo, da banda. Eu tenho que ficar ligado nisso aí, né? (Eduardo). 
 

 Nas colocações mencionadas acima, os entrevistados lançaram mão de palavras como 

‘‘baterista’’, ‘‘músico’’ e ‘‘artista’’ para dizerem sobre si mesmos e expressarem suas 

identidades. Retomando as proposições de Dantas (2016), a utilização desses termos e o 

autoconceito trazido pelos sujeitos operam um deslocamento na posição estigmatizada na qual 

os usuários costumam ser enquadrados (p. 128). As palavras usadas pelos usuários indicam que 

o que identifica cada um deles, portanto, é a atividade exercida nesse momento, ou seja, a 

música (p. 128). De acordo com o autor: 
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Neste sentido, acabam por construir uma nova maneira de ser e de 

dizer, isto é, um novo posicionamento. (...) Longe de fugir de uma 

história de sofrimento psíquico afirma-se um posicionamento para além 

do que a sociedade já tem como previamente estabelecido, isto é, um 

ethos quase sempre focalizado na redução dos sujeitos a própria doença 

em detrimento de sua vida e capacidade (Dantas, 2016, p. 128-129). 
 

É importante retomar que o que temos feito ao longo de toda a dissertação não é negar a 

loucura, pois é esta uma experiência legítima que esses sujeitos vivenciam e que faz parte de 

seus cotidianos. Mas trata-se de atrelar a essa identidade um novo papel social – o personagem 

músico – que contribui para a desconstrução de toda a significação imaginária negativa 

relacionada ao louco, bem como para a não redução deste ao sofrimento que apresenta, na 

medida em que ele passa a transitar pela cidade não mais como um doente, ou ainda pior, como 

pura representação da doença (Moura & Passos, 2012, p. 142). 

No momento da entrevista em que Ruy relatava sobre a experiência de ressignificar sua 

identidade depois de integrar o grupo, além de afirmar que hoje se reconhece como músico, ele 

apontou outros membros da banda a partir desse papel social, o que confirma que esses sujeitos 

passaram a enxergar a si mesmos e aos colegas a partir de uma nova identidade. Ruy também 

estabeleceu uma comparação entre seu parceiro e alguns músicos profissionais que 

protagonizaram bandas renomadas no meio artístico brasileiro, como ‘‘O Rappa’’ e ‘‘Os 

Paralamas do Sucesso’’. Para ilustrar, segue sua fala: 

 

Luiz Carlos tá voltando, mas ele não bate bem, ele fica assim no pandeiro (...) Ele é bom 

percussionista, já te contei isso, né? Uma vez nós fomos tocar no Bar da Fabrica, aí o 

cara, eles olharam e falaram: ‘‘Vou deixar minha tabaca aqui, vocês tocam primeiro 

nela, vou deixar pro percussionista’’. Aí quando eu to tocando, o menino mudou mesmo 

na tabaca, o menino fez uma percussão bonita. Ele ficou certinho na tabaca, ele fez 

umas coisa assim na tabaca, igual O Rappa, o Paralamas do sucesso, ele tocou igual os 

cara dele. A gente tinha que fazer ele fazer certo em tudo quanto é show, mas já tá de 

novo com o pandeirinho fora do ritmo, não tem jeito não! (Ruy). 
 

A questão da ressignificação identitária trabalhada nesta categoria permitiu refletir sobre 

os ‘‘ritos de passagem’’ estudados por Van Gennep (2001), o qual cunhou o termo 

configurando-o como transformações importantes que acontecem na vida das pessoas e lhes 

conferem mudanças de papéis e de status dentro de seus contextos sociais. O autor compreende 

essas passagens como fronteiras ou marcos da história do homem, que ocorrem em razão de que 
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o mesmo apresenta a necessidade constante de transformar a si mesmo. Um exemplo desses 

ritos trazido por Van Gennep acontece quando o indivíduo muda de atividade e/ou profissão, 

visto que nesses momentos transita entre diferentes posições sociais. Nesse sentido, admitimos 

que a participação na banda Os Impacientes consistiu em um rito de passagem para os indivíduos 

que integram a corporação, visto que a partir da atividade musical, esses sujeitos em sofrimento 

psíquico passaram a transitar de uma posição social a outro: de louco a músico.   

 

5.6.2 Legitimação da identidade de músico 

 

Ah a sociedade às vezes vê a gente, né? Vão supor, eles vê assim, deve passar na rua, e 

falar: ‘‘Huum a lá, tá vendo, a pessoa tá lá dentro duma clínica psiquiátrica e ta 

estudando música lá dentro. Esses cara não são doido nada! Aquele ali é baterista da 

banda!’’ (Eduardo) 
 

E a gente saber tocar na banda, tocar música, tocar guitarra, bateria, essas coisas, a 

gente tem um certo respeito pelos outros, sabe? Os outros fala: ‘‘poxa, eles são 

inteligentes! Como é que aprenderam assim a tocar, tomando remédio, numa clínica 

psiquiátrica?’’ Então a gente ganha uma autoestima, sente valorizado! (Eduardo). 

 

Dantas (2016) aponta que quando o usuário assume a identidade de músico e passa a 

reconhecer-se como tal, pode começar também a ser visto socialmente a partir desse papel, de 

modo que por vezes o que passa a identificá-lo é a música, e não a loucura. Isso legitima a nova 

identidade desse indivíduo e contribui para a não redução do mesmo ao personagem exclusivo 

denominado sujeito em sofrimento psíquico. Eduardo falou sobre isso no momento de sua 

entrevista, pois conforme trazido na fala acima, afirmou que quando começou a participar da 

banda, as pessoas passaram a enxergá-lo a partir da identidade de músico. Ele considerou ainda 

que esse reconhecimento aumentou seu valor diante da sociedade, o que de acordo com a sua 

fala é motivo de orgulho para ele:   

 

Eu acho que aumenta, pra sociedade, né? (...) Mudou! Ah mudou porque eu fiquei mais 

conhecido, né!? Eu me sinto, assim, uma pessoa importante, sabe? Conhecido, né! Igual 

na Universidade, a turma lá ouviram nós tocar lá, passou a conhecer nós. (...) Umas 

pessoa legal, estudante igual você, educada, estudiosa, essas coisas. Então é bom 

conhecer essas pessoas assim! (...) Aí foi muita gente que conhece a gente. A gente se 

sente orgulhoso, a gente sente orgulho de tá sendo conhecido! Eu não tinha nada disso 

de estudo, meu negocio era jogar bola. Agora não, agora eu sei a importância de ser 

alguém na vida. Igual, eu sou o baterista da banda, né? Eles gostam de mim, não 
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desfazendo de ninguém, tem gente que às vezes até toca mais que eu, mas isso já não me 

abalou, sabe porque? Porque eu penso: eles podem tocar melhor que eu, mas ser igual 

a mim não é! Porque isso é único de cada um, né? (...) Eu sou baterista do Tomé e do 

Pedro Paulo, da banda (Eduardo). 
 

O indivíduo interioriza o que lhe é socialmente atribuído, de modo que as representações 

sociais se tornam algo dele e autenticam sua nova identidade (Ciampa, 1990; Vieira-Silva & 

Miranda, 2013). Quando o sujeito em sofrimento psíquico assume a identidade de músico e 

expõe suas habilidades musicais diante da sociedade, passa a ser enxergado de outra forma, a 

partir de um olhar que vê também o artista, e não somente o louco (Frayse-Pereira, 2003). É 

nesse sentido que foram trazidas as falas de alguns integrantes da banda, os quais afirmaram 

que começaram a serem vistos publicamente como músicos a partir da atuação na banda, quando 

questionados sobre como acreditam que as pessoas os reconhecem: ah me enxergam como um 

músico! (Roberto). 

 

Minha irmã ficou admirada, falou: ‘‘Poxa vida, ele não sabia tocar violão, não sabia 

tocar bateria, só ouvia musica de vez em quando. Agora ele é um baterista! Ele toca 

violão!’’ Eles ficam orgulhoso de mim, me faz muito bem. A vida é assim mesmo,você 

tem que fazer alguma coisa pra ser alguém.A gente ta aí né, pra isso (...) Igual a RotShot 

do Hamilton, eles tudo gostaram de nós. Eles toca bem, eles toca Rap, Blues. Gostaram! 

Falaram: ‘‘Vocês tão caminhando bem, gente! Não desanima não!’’ Tocamo junto com 

eles, falaram: ‘‘Agora é Os Impacientes que vão tocar aí!’’ (...) Também mudou porque 

as pessoas que me conheciam, eles notaram diferença, me deram mais respeito. E isso 

é bom que dá respeito, né? A pessoa fala: ‘‘Ah o cara toca bateria!’’ Vou falar só um 

negocinho rapidinho (...) Domingo agora tava lá esperando minha filha, o rapaz tava 

lá (...) Eles lá sabe que eu toco violão, né? Aí eles tem um respeito! (...) Um colega meu 

falou: ‘‘Olha Sergio, o som desse violão!’’ Tava tocando um som lá, né. ‘‘Ah violão é 

muito bonito, é muito bonita a musica de violão, e você é bom nisso!’’. Eu falei: eu não 

sou, né? Eu to aprendendo. E se eu aprender e ele ver eu tocar, ele vai ter uma 

consideração maior por mim, né? Aí dá respeito, sabe? (Eduardo). 

 

A legitimação cotidiana da identidade (...) de músico é atravessada pelas diferentes 

experiências vivenciadas pelos membros de várias corporações (Ribeiro, Golcalvez e Vieira-

Silva, 2011, p. 127). Uma delas refere-se às apresentações musicais realizadas pelos integrantes, 

pois quando protagonizam shows enquanto componentes de determinada banda, suas 

identidades de músicos são socialmente reconhecidas (Vieira-Silva & Miranda, 2013; Vieira-

Silva & Castilho, 2011). Nesses momentos, os indivíduos interiorizam o que lhes é socialmente 

atribuído, de forma que as representações sociais se tornam algo deles e autenticam suas novas 
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identidades (Ciampa, 1990). Portanto, os shows realizados pelos cidadãos em sofrimento 

psíquico foram espaços de consolidação das identidades de músicos assumidas por eles. É nesse 

sentido que Juliano, Eduardo, Henrique e Guilherme relataram sobre a emoção que sentiram no 

palco, sendo reconhecidos publicamente a partir das identidades de artistas: 

 

Ah nos ensaios é mais tranqüilo, né? Ta entre nós aqui. Agora pra apresentar mesmo a 

gente sabe que tem muita gente que entende de música, né? Então eles pode até 

comentar: ‘‘Nossa aquele cara toca bateria, não toca muito bem’’. Não sei, umas coisas 

assim, né? (...) Ou o contrario. Um dia eu tava tocando lá no Pró Música, aí foi um 

rapaz lá, e ele soube que eu era paciente, né? Aí ele tava sentado lá atrás, nós tava 

tocando lá, tava eu e o Pedro Paulo tocando, aí nós terminou, ele foi lá e me elogiou, 

sabe? Foi lá e apertou nossa mão, elogiou o Pedro Paulo (...) Ah a gente sente assim, 

orgulho! Orgulhoso, né? Alegre! Sente satisfeito, sabe? Aí dá mais vontade de tocar 

ainda de continuar! (Eduardo). 

Ah no palco eu emociono mais, arrepio tudo! É muito emocionante! É como se o Roberto 

Carlos entrasse pra cantar e arrepiasse todo, sentisse uma coisa diferente, uma emoção! 

Igual ele canta: ‘‘São tantas emoções!’’ (...) Muita alegria! Eu fico rindo a toa quando 

eu to tocando! Eu fico rindo, tem vez que eu acho tão bonito que eu mesmo paro e fico 

rindo. Aí eu paro e fico rindo: ‘‘Ficou legal pra caramba, não é gente?’’ (Juliano). 
 

Diferente, né? Ah fica assim, contagiante, ne? Fica alegre, ne? Apresentando o trabalho 

da gente! Lá você tem que ter responsabilidade, não errar. Evitar errar, né? Errar erra! 

Músico que não erra não é músico! Você tem que tentar o máximo possível não errar 

no acorde, na letra (Henrique). 

Eu tenho certeza que o público gosta. Eles ficam batendo palma, batendo palma (...) Ah 

eu fico me sinto bem. Me sentindo muito bem (Guilherme). 

 

Quando as pessoas prestigiam as performances musicais dos sujeitos em sofrimento 

psíquico no palco, reconhecendo e valorizando o trabalho dos mesmos, suas identidades de 

músicos são, mais uma vez, legitimadas pela esfera social. Esse prestígio por parte do público 

também foi destacado pelos integrantes do grupo no momento em que relataram sobre como 

percebem a recepção da plateia durante os shows: é boa, o pessoal gosta! Quando a gente toca, 

o pessoal gosta! (Roberto); Eu acho que é boa, boa sim! O pessoal aplaude, assobia, fica tudo 

de pé! (Ruy); Música levanta o pessoal, né? Pessoal começa a gritar, bater palma! Depende da 

música, se for um rock pesado, o pessoal começa a pular! (Juliano).  

Eduardo, por sua vez, ao relatar sobre a recepção do público, mencionou algumas 

apresentações que foram realizadas pela banda em eventos significativos, bem como os shows 
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protagonizados pelo grupo juntamente com músicos renomados do meio artístico. A partir de 

sua fala, podemos notar que a estratégia de legitimação e de credibilidade é agora amparada 

no próprio cenário musical ora por comparações ora fazendo referência quanto a participação 

do grupo ao lado de personalidades da música brasileira (Dantas, 2016, p. 128). 

 

Sempre muito boa! O pessoal batia palma, cantava, elogiava a banda, sabe? Nós tocamo 

lá no Canecão, né? Lo-tado! Aí não vaiaram, aplaudiram! Porque lá as pessoas vai, 

elas entende mesmo de música, né? Aí eles não vaiaram, deu tudo certinho. Lá é um 

lugar de apresentação que tem muita gente inteligente ali, que sabe de música mesmo! 

(...) Eu e Thomé tocamos lá, foi ótimo! Na hora que ele cantou aquela: ‘‘Uma onça 

pintada de olhar agateado’’, um cara barbudo bem vestido falou: ‘‘Ahh eles tão 

mandando bem!’’ Me senti valorizado! (Eduardo). 
 

5.6.3 Expressão das identidades metamorfoseadas 

 

Conforme exposto até aqui, as produções e legitimações identitárias vivenciadas pelo 

sujeito em sofrimento psíquico a partir de atividades relacionadas à música se dão por meio de 

uma (re) inserção dos mesmos nos processos socioculturais e no circuito da produção musical 

envolvendo, portanto, diversos aspectos, tais como: fazer shows, gravar músicas próprias, 

gravar composições de certos compositores, além de contar com o reconhecimento do público 

(Dantas, 2016, p. 129). Silveira (1992), Cesar (2007) e Yasui e Providello (2013) extrapolaram 

a questão da metamorfose identitária que o usuário da rede de saúde mental vivencia quando 

inserido no campo artístico, e começaram a pensar sobre o significado do material produzido 

pelo artista/louco.  

Yasui e Providello (2013) compreendem a obra de arte criada pelos usuários como 

expressão de suas identidades, por acreditarem que se trata de um objeto de manifestação 

individual que comunica algo do subjetivo por um meio diferente que o da linguagem verbal, 

possibilitando que vivências, pensamentos e emoções dos sujeitos sejam expressos por outra 

via, conforme indicado na fala de Henrique abaixo. Cesar (2007) e Silveira (1992) também 

afirmam que esses produtos artísticos podem exprimir o indizível e trazer neles inscritos 

símbolos e desejos inconscientes daquele que cria e, por isso, contém um sentido particular: 

expressão da situação do consciente e do inconsciente, constelados por experiências vividas 

pelo indivíduo (Silveira, 1992, p.5). 
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Eu comecei a compor música popular. Tenho cinco composição. A gente tá inspirado e 

compõe as músicas, né? Quando tá inspirado! A música é igual fazer um filho, né? Criar 

um filho. Você vai lá põe a letra, põe melodia, harmonia. A inspiração era momentânea, 

assim... Botava no papel, fazia a harmonia, melodia, passava pro violão e cantava! 

(Henrique) 
 

Dito isso, não menos importante que o processo de ressignificação identitária por meio 

do fazer musical vivenciado pelos sujeitos em sofrimento psíquico, são as canções de autoria 

dos mesmos, produtos que despontam como possibilidade a partir desse novo lugar ocupado 

pelo louco. Essas canções autorais podem ser compreendidas como reflexo do mundo interior 

dos usuários, pois para construí-las recorrem às suas histórias, ideias, pensamentos, sentimentos 

e visões de mundo. Em razão disso, acabam por afirmar suas identidades no conteúdo produzido.  

Portanto, sendo a canção autoral um instrumento de afirmação de uma identidade, de um 

lugar de fala e de um sujeito, as composições criadas pelos integrantes da banda Os Impacientes 

consistem em instrumentos de expressão e materialização das identidades metamorfoseadas 

desses indivíduos (Dantas, 2016, p. 129). Isso ficou evidenciado nas falas de Juliano, Roberto e 

Ruy, os quais demonstraram que as composições autorais que criaram são reflexos de si mesmos 

e de suas histórias, uma vez que nelas foram retratadas determinadas vivências e momentos de 

suas vidas: ah ‘‘Doidão’’ fala de remédio! ‘‘Estar com você’’ fala de estar com a pessoa. E 

‘‘Já não posso mais viver sem a tua paz’’ fala de paz. Cada música fala uma coisa! (Roberto). 

 

Tem uma música que eu fiz pra minha esposa, você quer ouvir? (...) ‘‘Olha menina, você 

é a rosa que nasceu no meu jardim, olha você é a maça que nasceu só pra mim. Quero 

te dizer que você é a rosa mais bonita que apareceu no meu jardim. Olha menina, sem 

você eu não posso viver. Sem você eu não posso mais viver, sem você tudo tá tão ruim’’ 

(...) Ahh eu tava com violão na mão e comecei. Tem essa e tem uma outra. Eu tenho uma 

sobrinha, Daniele, que é a sua cara! Ela pediu pra eu fazer uma pra ela, no aniversário 

dela. É assim: ‘‘Daniele, Daniele, você é a rosa de Sarón, Daniele. Daniele, você nasceu 

com todo amor!’’ (Juliano). 
 

Ah eu lembrei de uma amiga minha que quando eu saia de moto aqui eu ia encontrar 

com ela nos barzinho. Aí eu comecei a levar ela pra dormir de madrugada, eu tinha 

carro, aí eu pagava uns rango pra ela lá. Tudo, cerveja, vinho... Aí levava ela em casa 

no meu carro, eu tinha um fusquinha. Aí enchia ela de rango! Eu pagava bastante coisa 

porque meu pai me enchia do dinheiro. Mas eu acho que tudo acaba, né? Mas essa 

música é só pra recordar, recordar aqueles tempo bom, né? Pra passar na cabeça coisa 

boa! (...) ‘‘Mydream, meu sonho, mydream’’: ‘‘eu quero acreditar nos olhos do céu, eu 

sei que eu vivo, eu posso fazer céus e infernos temendo no meu coração, você está sempre 

sozinha’’. (...) Aí tem aquela: ‘‘Já não posso mais ficar sem a tua paz’’, que fala de 
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como mudou aqui em Juiz de Fora... O medo na esquina, o amor, a heroína... Não tinha 

nada disso aqui não! (Ruy). 
 

Uma vez que as composições autorais são instrumentos que materializam objetivamente 

as identidades daqueles usuários que dizem e comunicam algo através da música, essas 

composições consistem também em dispositivos potentes de enfrentamento ao sofrimento 

psíquico. Pois, conforme trazido por Dantas (2016), ao tomar a canção como suporte primordial 

desse dizer (p. 129), o indivíduo pode produzir novas formas de enfrentamento ao sofrimento 

psíquico, entendidos pelo autor como o conjunto de estratégias adotadas pelo artista a fim de 

fazer face às adversidades por ele sofridas se traduzindo, portanto, como uma tomada de 

posição com reflexos em sua obra (p. 115). 

Nesse sentido, a composição autoral criada pelo indivíduo em sofrimento psíquico torna-

se também uma forma de resistência (...) aos micropoderes impostos pela medicina psiquiátrica 

no que concerne ao uso de medicamentos que objetivam tamponar os sintomas e delírios 

psicóticos numa tentativa de calar o sofrimento desses sujeitos (Oliveira, 2012, p. 78). Trata-se 

de um meio de resistência, ainda, diante das dificuldades que a experiência da loucura implica 

e de denúncia frente ao modo como a sociedade lida com o louco, atuando como porta-voz 

daqueles que ainda têm seus discursos descreditados.  

Então, a canção não diz apenas de seu compositor, mas ao dizer de um sujeito em 

particular revela também o universal, e emerge daí uma voz diferenciada no espaço psiquiátrico, 

capaz de representar as diversas vozes excluídas (Dantas, 2016, p. 129). Tais questões foram 

corroboradas nas falas de Roberto, William e Ruy, que ao falarem sobre as composições que 

produziram, indicando os títulos de cada uma, relataram que nelas foram abordados temas como 

a experiência da loucura, a marginalização social e o preconceito vivenciado por aqueles que 

estão sofrimento psíquico: 

 

Ah eu tava lá em casa e pensei: vou fazer uma música! Assim, tava de madrugada, no 

chuveiro tomando banho lá em casa, e falei: vou fazer uma música! (...) Sobre a loucura 

do ser humano: ‘‘Nem Freud!’’ (...) Ah vamos dizer assim, tem gente que gosta de ser 

louco. Talvez eu gosto de ser louco. (...) ‘‘Cair na real’’ é mais light. Sobre um cara que 

tem que ser inserido pra ser um cara legal (...) Sobre um cara que tem que ser inserido 

na sociedade pra ser um cara legal, na sociedade... Tipo Ayrton Senna, Gandhi e 

Martinho Lutero (William). 

Você viu na minha música que eu falei do preconceito que nunca venci? (...) Eu falo na 

‘‘Não tem jeito’’. Preconceito que eu nunca venci, desisti e me perdi. Então eu acho que 
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esse preconceito eu nunca vou vencer ele, porque se eu quisesse, eu vencia. (...) E tem a 

outra: ‘‘Todos, Everyone’’, que é assim: é muito dentro de todos, eu acho que a pessoa 

que tem muito dentro dela acaba atrapalhando, não pode ter muito não, todo mundo 

tem que ter, se não uns não vão ter nunca. (...) ‘‘Doidão’’: eu acho que é o seguinte, eu 

acho que o louco deixa passar o tempo sem aprender que ele ia melhorar, então... 

‘‘Quimeras, tu já eras doidão’’... Tarde demais, tu já eras doidão. Porque a psicóloga 

ia te ajudar, o médico ia te ajudar, o estagiário ia te ajudar nessa doença, mas o doidão 

já é tarde demais, aí não tem mais jeito de curar ele (...) Que que é ser doido? Todo 

mundo é, né? Eu acho que a gente é uma cópia de um bicho, né? Igual uma minhoca 

porque a gente afunda na terra igualzinho. Fica ali as família tudo junto, eu acho que 

todo mundo é igual aqui nesse mundo, não tem ninguém que é especial não, não tem 

ninguém que se sobressai de nada não! (Ruy). 
 

Considerando as reflexões trazidas, compreendemos que essas produções musicais são 

ferramentas que reforçam os princípios adotados pela Luta Antimanicomial e dão continuidade 

a esse movimento, uma vez que evidenciam a voz dos usuários e nos convida não a falar por 

eles, objetificando-os, mas a escutar o que esses sujeitos têm para dizer sobre suas próprias 

experiências enquanto pessoas que vivenciam a loucura. A canção autoral produzida pelo 

usuário é instrumento de expressão identitária, enfrentamento e/ou resistência ao sofrimento 

psíquico, condensando em si esses vários processos (Dantas, 2010; Silveira, 1992). Em razão 

disso, caracterizam-se por modalidades de expressão (...) muito ricas em símbolos que 

condensam profundas significações (Silveira, 1992, p. 94), e se configuram como objetos ricos, 

potentes e fundamentais de análise, síntese de diversas denúncias – pessoais e sociais –. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo final buscamos retomar os objetivos pretendidos e os dados produzidos 

com o presente estudo, para fins de assinalar algumas reflexões em relação aos resultados 

alcançados no decorrer da investigação. O objetivo inicial da pesquisa foi analisar se, e como, a 

participação dos usuários na banda Os Impacientes lhes oportunizou possibilidades mais amplas 

de reabilitação psicossocial e, sobretudo, de ressignificação identitária. A partir das demandas 

que apareceram no campo de pesquisa, o estudo passou a ter também a finalidade de intervir na 

realidade investigada, com o intuito de contribuir para o fortalecimento do processo grupal e 

para a reativação das atividades musicais. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa-intervenção 

psicossocial e os resultados produzidos por meio dos procedimentos metodológicos utilizados 



 

106 
 

foram agrupados em categorias e subcategorias temáticas de análise, as quais foram analisadas 

com base na análise de conteúdo. 

Acreditamos que foi possível atingir os objetivos da pesquisa, tanto em nível teórico, 

quanto de intervenção. No que se refere à intervenção realizada na realidade em estudo, faremos 

algumas considerações. Primeiro, a respeito do dia em que a pesquisadora apresentou para os 

sujeitos de pesquisa uma devolutiva de todo o trabalho que foi feito. Conforme já explorado no 

capítulo anterior, as emoções e agradecimentos demonstrados pelos sujeitos nessa ocasião 

confirmaram que conseguimos realizar exatamente aquilo que nos propusemos a fazer quando 

optamos por adotar a metodologia de pesquisa-intervenção psicossocial. Ficou evidenciado que 

o vínculo horizontal, criado entre a investigadora e os sujeitos de estudo, contribuiu para que o 

grupo conseguisse mobilizar as reservas construtivas, de coesão e integração, que superaram 

as forças destrutivas de dispersão e desagregação (Zimerman, 2007, p. 8), culminando na 

retomada das atividades da banda. E esse foi, certamente, um dos principais objetivos dessa 

pesquisa quando decidimos acolher a demanda de intervenção psicossocial que surgiu no campo 

de estudo. 

As questões teóricas inicialmente levantadas, que nortearam todo o estudo, também 

puderam ser elucidadas a partir dos dados produzidos ao longo do processo de construção de 

conhecimento. A princípio é pertinente destacar os resultados que possibilitaram corroborar 

algumas questões relacionadas ao fato de que a Luta Antimanicomial e a Reforma Psiquiátrica 

não são processos finalizados. Mas que, ainda muito distante disso, consistem em lutas 

constantes, diárias e atuais para que todos os direitos dos sujeitos em sofrimento psíquico 

enquanto cidadãos sejam assegurados. Foi possível perceber, na prática, aquilo que havia sido 

apontado por Severo e Dimenstein (2009): apesar de todos os avanços alcançados com a 

Reforma da Assistência à Saúde Mental, a lógica manicomial ainda se faz presente no âmbito 

da saúde mental, até mesmo dentro dos serviços substitutivos criados. 

Para fins ilustrativos dessa questão para a qual tanto chamamos a atenção do leitor desde 

o capítulo introdutório desta dissertação, podemos mencionar uma situação que ocorreu no 

campo de estudo ao longo da produção dos dados da pesquisa. Durante uma observação 

participante realizada em um momento de ensaio musical da banda, havia um usuário do CAPS 

deitado no chão da sala dormindo, que assim permaneceu durante toda a passagem de som, 

mesmo com o barulho alto dos instrumentos. Segundo uma profissional do serviço, ele 
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apresentava-se bastante sonolento em decorrência da demasiada utilização de medicamentos 

psiquiátricos. Nesse sentido, foi possível perceber duas situações antagônicas acontecendo no 

mesmo espaço: a utilização de instrumentos como a arte e a música, que reforçam os princípios 

adotados pela Luta Antimanicomial, e a atualização da objetificação do louco por meio da 

administração exagerada de medicamentos aos usuários.  

Outra questão que também se destacou e que cabe ser referida como mais um exemplo 

de que a lógica manicomial ainda se perpetua no âmbito da saúde mental, se refere às colocações 

de um integrante do grupo musical durante seu processo de entrevista. Esse indivíduo relatou 

que, em decorrência do sofrimento psíquico que vivencia, acredita que ‘‘a cidade lhe expulsava 

dos espaços sociais de convivência’’. Essa fala demonstrou aquilo que o usuário sentia em 

relação à forma que a sociedade lida com a loucura, assim como evidenciou que a segregação e 

a marginalização dos sujeitos em sofrimento psíquico exercida pela esfera social, ainda é uma 

constante. Em contrapartida, esse usuário afirmou que a partir de sua participação na banda teve 

a oportunidade de ‘‘voltar a circular pelo município de Juiz de Fora’’. 

Essa situação leva-nos a refletir sobre uma primeira questão que queremos destacar em 

relação ao papel da arte e da cultura quando inseridas no campo da saúde mental. A partir dos 

dados produzidos, foi possível perceber que como músicos da banda Os Impacientes, os 

indivíduos ocuparam diversos espaços sociais, de cultura e lazer que segundo eles ainda não 

haviam tido acesso. Os usuários também se inseriram no meio artístico brasileiro, sobretudo 

quando realizaram shows ao lado de personalidades da música popular, como Frejat, Alcione e 

Sandra de Sá. Além disso, o grupo realizou diversas apresentações pelas quais recebeu retorno 

financeiro, assim como ganhou uma verba do governo para auxiliar na produção e gravação do 

CD autoral da banda. 

Confirmando o que foi escrito por Yasui e Providello (2013), por meio de instrumentos 

artísticos, no caso a música, esses sujeitos se inseriram nos espaços socialmente destinados aos 

ritos de celebração da ‘arte cultural’ (p. 1525). Portanto, ficou evidenciado que o fazer musical 

coletivo oportunizou aos usuários da rede de saúde mental de Juiz de Fora possibilidades mais 

amplas de inserção no meio social e cultural do município, de exercício da cidadania e, ainda, 

de restituição do poder contratual. Todos esses elementos permitem inferir que a música atuou 

como instrumento promotor da reabilitação psicossocial dos sujeitos em sofrimento psíquico 

que integram o corpo artístico em questão. 
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A segunda questão que julgamos indispensável destacar aqui se refere à potencialidade 

da arte e da música para a promoção da ressignificação identitária dos sujeitos em sofrimento 

psíquico. Ficou evidenciado que a partir do fazer musical coletivo, os integrantes dos 

Impacientes puderam produzir novas identidades individuais, pois quando passaram a fazer 

parte da corporação, encontraram um novo papel para assumir socialmente. Os usuários se 

apropriaram do personagem músico e passaram a reconhecer a si mesmos, também, a partir 

desse novo papel social. Sendo assim, é possível inferir que a música possibilitou aos integrantes 

ressignificarem suas identidades para além da loucura, o que não significa que deixaram de 

vivenciar essa experiência que é legítima e que também constitui suas identidades. 

Não se trata aqui de negar a loucura, mas de atrelar a ela um novo personagem que 

contribui para a desconstrução de toda a significação imaginária negativa socialmente 

construída em relação ao louco, bem como para a não redução deste ao sofrimento que 

apresenta. Conforme defendido por Dantas (2010), longe de fugir de uma história de sofrimento 

psíquico afirma-se um posicionamento para além do que a sociedade já tem como previamente 

estabelecido, isto é, um ethos quase sempre focalizado na redução dos sujeitos a própria doença 

em detrimento de sua vida e capacidade (p. 129). Nesse sentido a assunção de novos 

personagens como, por exemplo, o personagem músico, coopera para que o indivíduo passe a 

transitar pela cidade não mais como um doente, ou ainda pior, como pura representação da 

doença (Moura & Passos, 2012, p. 142). 

Quando os usuários se apropriaram dos papeis de músicos e passaram reconhecer a si 

mesmos como tais, começaram também a serem vistos publicamente a partir dessas novas 

identidades assumidas. Exemplo disso foi o relato trazido por um dos integrantes durante a 

entrevista, no momento em que afirmou que as pessoas ficam sabendo que ele é músico quando 

assistem as apresentações musicais de sua banda. O usuário relatou acreditar que, nessas 

ocasiões, as pessoas pensam: ‘‘esse cara não é doido nada, esse cara é músico!’’. Esse tipo de 

reconhecimento social, relatado pelo indivíduo e vivenciado também pelos outros integrantes 

dos Impacientes, propiciou a legitimação das identidades de músicos assumidas por eles. 

Identidades estas que também foram autenticadas em diversos outros momentos e espaços, tais 

como: nas demais apresentações que os indivíduos realizaram, nos ensaios musicais e no contato 

com profissionais de outras bandas. 
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Paralelamente ao processo de produção de novas identidades que foi vivenciado 

individualmente por esses sujeitos em sofrimento psíquico a partir do fazer musical, ficou 

evidenciado, também, a produção de uma identidade coletiva. Isto é, tomando como referência 

a teoria proposta por Martín-Baró (1989), é pertinente inferir que o grupo Os Impacientes 

produziu uma identidade grupal específica, a qual possibilitou identificar a corporação, assim 

como diferenciá-la de tantas outras. O grupo, que antes possuía a identidade coletiva de uma 

equipe de usuários do CAPS CasaViva de Juiz de Fora, apropriou-se também da identidade de 

uma banda de música, que se reconhece e ao mesmo tempo é socialmente reconhecida como 

uma corporação que protagoniza shows e apresentações em diversos locais da cidade e da 

região.  

Por ter garantido aos usuários o acesso a novos universos socioculturais e a assunção de 

uma nova forma de ser e de estar no mundo, o fazer musical coletivo propiciou também a esses 

indivíduos outros benefícios que devem ser pontuados. Os sujeitos relataram que entrar na banda 

significou a possibilidade de encontrar novos sentidos para suas vidas, assim como de construir 

novos projetos pessoais e até mesmo profissionais. Eles afirmaram ainda que a partir do contato 

com o campo musical experimentaram a redução do sofrimento psíquico, uma vez que a música 

tornou-se um instrumento ao qual eles podem recorrer para expressar seus sentimentos, dar 

forma às suas emoções e, assim, encontrar formas alternativas de lidar com o sofrimento 

(Silveira, 1992). Portanto, retomando Yasui e Providello (2013), concordamos que rompendo o 

silêncio secular a que foi condenada, a loucura encontrou nas linguagens da arte possibilidades 

para se expressar e para ser socialmente reconhecida e valorizada a partir dessa expressão (p. 

1525). 

Osório Cesar (2007), Nise da Silveira (1981; 1992) e Yasui e Providello (2013) 

refletiram para além da questão que norteou a presente pesquisa, ou seja, a metamorfose 

identitária vivenciada pelo sujeito em sofrimento psíquico por meio do contato com o campo 

artístico-cultural. Os autores foram ainda mais adiante quando discutiram sobre a riqueza da 

obra produzida pelo louco, produto que desponta como possibilidade quando ele assume a 

identidade de artista. Osório Cesar (2007) Yasui e Providello (2013) reconhecem a obra criada 

pelos usuários como expressão de suas identidades e insurgência de suas vozes no espaço 

sociocultural, assim como enquanto instrumento de manifestação individual que comunica algo 

por um meio diferente que o da linguagem verbal. Na mesma direção, Nise da Silveira também 
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compreendeu esse produto artístico como manifestação do mundo interno do louco e, por isso, 

o definiu como modalidades de expressão (...) muito ricas em símbolos que condensam 

profundas significações (Silveira, 1992, p. 94). 

Uma vez que com este estudo foi possível elucidar o potencial da música para que os 

integrantes dos Impacientes pudessem transitar de um papel social a outro – de louco a músico 

–, presume-se que as canções autorais que compõem o CD produzido pela banda consistem em 

objetos de materialização dessas identidades metamorfoseadas. Portanto, essas canções de 

autoria dos usuários serão objetos de investigação de uma pesquisa de doutorado a ser realizada 

pela pesquisadora. Tal projeto já foi aprovado no presente momento e será desenvolvido a partir 

de março de 2019, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Tais composições 

autorais serão os objetos de análise privilegiados no estudo por carregarem em si todos esses 

processos materializados: expressão das identidades metamorfoseadas do louco-músico, modos 

singulares de resistência, de luta e de enfrentamento ao sofrimento psíquico. Pelos mesmos 

motivos, através da análise das práticas discursivas inscritas em tais composições e dos temas 

que nelas foram abordados, buscar-se-á apreender traços das identidades dos indivíduos que 

estejam materializados nas composições. E, a partir daí, compreender modos singulares 

adotados por esses sujeitos de enfrentamento e resistência ao sofrimento psíquico. 

Portanto, confia-se na continuidade desse trabalho de mestrado, como forma de 

contribuir para o entendimento do processo de produção identitária que os sujeitos em 

sofrimento psíquico vivenciam por meio do fazer musical. Além disso, esperamos que esse 

estudo possa oferecer subsídios para a construção de políticas públicas em saúde mental, 

sobretudo no que diz respeito àquelas que respaldam a utilização de instrumento artístico-

culturais nesse campo. Constatamos que a banda Os Impacientes consolidou-se como uma 

iniciativa que proporcionou aos integrantes vivenciarem experiências muito importantes, 

embora ainda bastante incomuns para usuários da rede de saúde mental. Em razão disso, 

acreditamos que a corporação possa incentivar outras iniciativas relacionadas à música que 

também contribuam para a efetivação de um novo e importante modelo de assistência aos 

sujeitos em sofrimento psíquico. Isso porque o grupo foi entendido por nós como um espaço 

privilegiado que levanta a bandeira da Luta Antimanicomial, reforça os princípios adotados pela 

Reforma Psiquiátrica e dá continuidade à Reforma da Assistência à Saúde Mental. 
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Uma vez que levantar a bandeira do Movimento Antimanicomial e dar seguimento a 

essas lutas tornou-se mais do que necessário nos tempos sombrios em que vivemos, é 

imprescindível pensar estratégias que assim como o grupo Os Impacientes possibilitem aos 

sujeitos a reabilitação psicossocial e a produção identitária constante. Concluindo, em tempos 

de retrocessos políticos, de desmonte das políticas públicas de assistência à saúde mental, de 

dispersão, de frustração, de momento de perda de entusiasmo, de atraso, de retorno a coisas 

antigas, como se temêssemos a possibilidade de seguir, a reabilitação psicossocial e a 

ressignificação identitária dos usuários necessitam ser ainda mais questionadas e discutidas. 

Nesse sentido, precisamos manter um altíssimo nível de expectativas, para que possamos crer 

que há uma esperança, manter a utopia... Esperança utópica como ponto de chegada, ao qual 

nunca se chega, permitindo manter uma atenção étnico-técnica constante (Saraceno, 2016, p. 

25-26). 
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7. ANEXOS  

  

7.1 Anexo I – Roteiro de entrevistas 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

01 O que a música significa para você? 

02 O que a banda Os Impacientes significa para você? 

03 O que você acha da banda se chamar Os Impacientes? Como surgiu esse nome? 

04 Como são feitos os ensaios de vocês? 

06 Você acha que houve alguma mudança em você ou na sua vida desde que você 

passou a fazer parte da banda? Se sim, qual (is) mudança (s)? 

07 Você considera ter aprendido mais alguma coisa, com o fazer musical, além de tocar 

um instrumento? Se sim, qual (is) coisa (s)? 

08 Como você se sente quando está tocando nos ensaios e nos shows? 

09 Como é a recepção do público quando vocês estão se apresentando? 

10 Você se considera um músico?  

12 Enquanto músico da banda, você já vivenciou alguma situação de preconceito por ser 

usuário de um serviço de Saúde Mental? 

13 Se te perguntassem quem é você hoje, como você se descreveria? 

14 
O que sua família e amigos acham de você tocar em uma banda?  

15 Como é para você poder trabalhar e ganhar dinheiro com a música? 

16 Tem alguma canção que a banda toca que é de sua autoria? Se sim, como foi o 

processo de composição? 

17 Você passou a frequentar e circular em mais lugares da cidade depois que começou a 

participar da banda? Se sim, quais e como foi essa experiência? 

18 Como foi a experiência de tocar ao lado de músicos famosos, como Sandra de Sá, 

Pitty e Frejat? 
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19 O que você achou da banda ter ficado inativa por um tempo e como foi esse período 

pra você?  

20 Você gostaria que a banda retomasse suas atividades (ensaios e shows)? Porque? 
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7.2 Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

  

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa ‘‘De louco a músico: a arte como 

possibilidade de reabilitação psicossocial no que tange à modificação identitária de usuários dos 

serviços de Saúde Mental e membros do grupo musical Os Impacientes’’. Este estudo está sendo 

desenvolvido pela pesquisadora Isa Magesti Corrêa Netto, e é um tema de mestrado vinculado 

ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPG-PSI) da Universidade Federal de São João 

del-Rei (UFSJ). 

O objetivo deste estudo é investigar se e como o grupo musical ‘‘Os Impacientes’’ 

possibilita a reabilitação psicossocial e a ressignificação identitária dos integrantes. Para este 

fim, propomos realizar uma entrevista com você com o objetivo de compreender sua experiência 

enquanto músico desta banda e sua percepção sobre o seu processo reabilitação psicossocial e 

de ressignificação identitária após a participação no grupo. A entrevista será gravada por áudio, 

a fim de possibilitar ao pesquisador o acesso a sua fala de forma integral, evitando assim a perda 

de informações. 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária, e você tem o direito de desistir de participar 

a qualquer momento, sem ter nenhum prejuízo. As informações que você der serão confidenciais 

para que sua identidade seja preservada e mantida em sigilo durante toda a pesquisa. Seu nome 

não será divulgado e não haverá nenhum risco ou desconforto para você. Não haverá 

remuneração. Você poderá solicitar ao pesquisador todas as informações que quiser a respeito 

da pesquisa.  

Os benefícios de sua participação neste estudo é que sua contribuição será importante 

para a compreensão sobre o papel da arte no tratamento dispensado aos usuários do CAPS. Suas 

informações também poderão contribuir para a construção de políticas públicas que envolvem 

atividades realizadas no cuidado aos pacientes da rede de Saúde Mental. Além disso, sua fala 

permitirá que informações sobre a banda ‘‘Os Impacientes’’ veiculem no meio acadêmico, 

evidenciando a importância do grupo para a reinserção social e a modificação identitária de 

todos os membros. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, _______________________________________________________________________, 

(nome do voluntário) 

li e ouvi o esclarecimento acima e compreendi a finalidade da pesquisa para a qual estou sendo 

convidado a participar. A explicação que recebi esclarece que posso interromper minha 

participação a qualquer momento e que isso não me trará qualquer ônus ou prejuízo. Sei que 

meu nome não será divulgado, que não terei despesas e nem serei remunerado para participar 

do estudo. Também estou ciente de que a entrevista será gravada pelo pesquisador. Eu concordo 

em participar do estudo. 

 

______________________________, ______/______/______ 

 

_____________________________________                   _____________________________ 

                Assinatura do voluntário                                              Documento de identidade 

 

 

_____________________________________ 

Isa Magesti Corrêa Netto 

Pesquisadora responsável 

Contato: (32) 98864-2770 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a Comissão 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei 

– cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2584. 

 

 

 

  

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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7.3 Anexo III – Carta de agradecimento aos usuários  

 

(Nome do entrevistado), 

 

Gostaria de lhe agradecer por ter aceitado participar da pesquisa, concedendo sua 

entrevista como baterista da banda Os Impacientes. 

Sua entrevista contribuirá para que o trabalho musical de vocês seja compartilhado e 

divulgado, de modo que mais pessoas possam conhecê-lo. A história da banda e a pesquisa 

realizada será apresentada dentro da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Será 

publicada também no site da instituição e em algumas revistas científicas e na internet, para que 

qualquer pessoa tenha acesso.  

Fiquei muito feliz por conhecer os músicos da banda Os Impacientes e as belas canções 

que vocês gravaram no CD. Parabéns por ser um grande músico e pelo excelente trabalho 

realizado!  

 

Um forte abraço, 

 

Isa Magesti. 

  

Juiz de Fora, 15 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


