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O objetivo desta reflexão é discutir a questão da produção de identidade através da

terapia  musical  e  entender  como as atividades criativas  podem comunicar  sentidos e

significados construídos nas interações sociais.  Para tanto, parte-se da experiência do

grupo musical “Harmonia Enlouquece”, formado no projeto “Convivendo com a Música”, o

qual nasceu no Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, (CPRJ) em 2001, através do desejo de

oferecer um espaço onde os sujeitos envolvidos pudessem vivenciar diversas atividades

sonoro  musicais,  dando  lugar  à  expressão,  à  criatividade  e  à  comunicação,  sendo

coordenada pelo psicólogo e musicoterapeuta Sidnei M. Dantas.  

Inicialmente vinculado ao CPRJ era aberto a todos da instituição, fossem usuários

ou técnicos, pessoas que, afetadas pela música e pela poesia, encontravam-se uma vez

por semana para ouvir, cantar, tocar, compor e, sobretudo, estabelecer um contato rico

em sentimentos e emoções através da matéria sonora. Através dessas composições, fala-

se da história de vida dessas pessoas e, dessa forma, suas narrativas são compartilhadas

e valorizadas.

O grupo “Harmonia Enlouquece” emerge como desdobramento de tais encontros,
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dando corpo e voz aos “delírios musicais”, com canções próprias e interpretações.1 Esse

tipo de tecnologia de cuidado busca abordar o tratamento não somente como controle do

indivíduo, mas também como espaços alternativos de subjetividade e sociabilidade.

Desde  a  década  de  1970,  em  um  movimento  conhecido  como  Reforma

Psiquiátrica, o modelo “hospitalocêntrico” como forma de assistência à saúde mental é

amplamente  criticado.  Um exemplo  do  que estava  sendo  criticado,  é  o  que  Goffman

descreveu em seu livro ‘Manicômios, prisões e conventos’,  ao apresentar a noção de

‘instituições totais’. Nesta obra, o autor as define como um “local de residência e trabalho

onde  um  grande  número  de  indivíduos  com  situação  semelhante,  separados  da

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e

administrada” (GOFFMAN, 1961, p.11).

Goffman afirma ainda que uma consequência a ser observada na mortificação do

Eu institucionalizado relaciona-se à tensão psicológica sofrida pelo indivíduo, o alto grau

de angustia e a perda constante de sua capacidade de fantasiar. (GOFFMAN, 1961)

A obra do supracitado autor é muito importante para se entender o contexto em que

surgem novas formas de tratamento psiquiátrico como alternativa à institucionalização.

Um exemplo  destes  novos tratamentos  é  a  musicoterapia  e todas as  outras  terapias

ocupacionais, cujos discursos enfatizam a expressão e não a mortificação dos indivíduos

envolvidos  nela.  O  movimento  de  desinstitucionalização,  representado  nestas  novas

alternativas,  expõe  propostas  a  fim  de  viabilizar  oportunidades  de  discussões  extra-

tratamento  e  atividades  extra-institucionais,  desconstruindo  o  modelo  fechado  e

marginalizante das ‘instituições totais’. 

Esta  mudança  institucional  encontra  paralelismo  no  debate  teórico  entre  as

neurociências  e  as  terapias  que  conformam  o  campo  psicanalítico.  As  últimas  duas

décadas foram caracterizadas por um grande avanço nas neurociências e por um avanço

nas técnicas de obtenção de imagens cerebrais que correlacionou fenômenos psíquicos e

a  estrutura  do  cérebro.  Essa  mesma  ligação  trouxe  à  tona  divergências  teóricas.  A

neurociência, abordagem fisicalista, afirma que a subjetividade individual e a vida social

são determinadas pela estrutura biológica do cérebro; em contrapartida a psicanalítica

não concebe esse determinismo biológico. 

Um conceito importante trazido por Benilton Bezerra Jr. é o da cultura do sujeito

cerebral, que está emergindo em nossos dias. 

1  Parte  do  release  da  Banda  retirada  do  site  da  própria.  Disponível  na  íntegra  em:
<http://www.harmoniaenlouquece.xpg.com.br/release.htm>. Acesso em: 10 agosto 2015.)



“Tendemos a pensar nossa subjetividade orientada pelo

cérebro, que passa a ser o sujeito de nossas ações” em

que  o  cérebro  se  torna  o  princípio  explicativo

determinante do discurso médico.” (BEZERRA JR, 2010,

p.147).

O autor  identifica as mudanças políticas,  sociais  e antropológicas da virada do

século, onde as grandes narrativas perderam espaço para a autorealização individual,

como o grande catalisador dessa cultura do “cidadão biológico”, das bioidentidades e da

bioascese contemporânea - prática de assujeitamento e disciplinamento do corpo.  

    Neste contexto, os cuidados médicos dão nova constituição à subjetividade

individual.  O  ‘eu’ adquire  um  caráter  reflexivo,  autogovernando-se  pelas  práticas  de

cuidados corporais, higiênicos e estéticos na construção das identidades pessoais, enfim,

os procedimentos médicos como fator preponderante da formação das (bio)identidades.

Toda essa especialização mudou a experiência subjetiva, fazendo surgir a cultura deste

“sujeito cerebral” como característico da neurocultura contemporânea. Essa ascensão da

biotecnologia polarizou as noções de normal/patológico, mente/corpo. A primazia deste

discurso biológico em relação ao psicanalítico tornou cada vez mais natural  o uso de

psicofármacos, além de outras substâncias químicas para manipulação da vida social,

psíquica e propriamente biológica.

Apesar  deste  contexto  mecanicista  da  psiquiatria  biológica,  evidenciado  por

Bezerra Jr, na qual se busca cada vez mais fundirem-se a esfera mental e a social ao

plano neurológico, ainda persiste a procura por tratamentos voltados para uma concepção

humanista e psicossocial  da loucura, sendo a música um expoente no campo da arte

terapia.  Diversos  recursos  nascidos  na  Comunidade  Terapêutica  e  na  Psicoterapia

Institucional foram empregados no processo de desmonte da lógica manicomial, como

nos clubes de pacientes que eu pretendo estudar. O princípio fundamental da proposta da

saúde mental e atenção psicossocial são superar o modelo manicomial pela construção

de um novo lugar para o sofrimento mental, para a diferença e para a diversidade.  Trata-

se aqui de descrever um modo de participação do indivíduo no processo terapêutico que

não se dá só pelo uso de medicamentos, mas também por meio de uma “abordagem

existencial total” direcionada ao sujeito e não à doença.

Em uma perspectiva  mais  abrangente  pode-se  pensar  que  o  que está   sendo

problematizado neste debate é a construção da pessoa e do indivíduo. É o que enfatiza

Gilberto Velho (1997) quando ressalta que a problematização da noção de indivíduo está

presente de uma forma ou de outra no discurso e prática das ciências que se dedicam ao



estudo do comportamento individual como a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. O

individuo não pode ser confundido com o ser biológico que integra uma espécie, pois o

indivíduo biológico está imerso em uma rede de relações sociais, formada por diversas

categorias sociais dispostas hierarquicamente num processo de contínua interação social.

Assim, o indivíduo, que é objeto dessas ciências, não é o ser natural e universal, mas

uma construção sociocultural enquanto noção. Quem produz comportamentos desviantes

e “anormais” não é o indivíduo biológico, mas sua rede de relações sociais. A noção de

individualidade é configurada por  modelos dominantes  e sustentada pelas instituições

sociais. 

O interacionismo é uma das tradições sociológicas bastante profícua quando se

pretende  evidenciar  a  dimensão  constitutiva  dos  processos  de  agência  humana  na

conformação da vida social. Isso se dá, pois o conceito de interação, entendido aqui como

uma ação reciprocamente referenciada, mostrar-se capaz de superar a histórica dicotomia

indivíduo versus sociedade enfatizando a articulação existente entre esses dois termos: a

sociedade é formada por indivíduos em ação coordenada. 

O  deslocamento  analítico  proposto  reforça  a  crítica  ao  dualismo cartesiano  na

medida em que procura deslocar o eixo de análise da consciência individual para a ação.

Esta  última,  que  determina  os  estímulos  relevantes  dentro  do  contexto  definido  pela

própria ação, é aqui entendida como unidade estruturante da vida social. 

O conceito de self tem sido importante nas ciências sociais há muito tempo, esse

fato  se  dá,  pois  o  self e  as  ideias  relacionadas de identidade têm sido  usadas para

estabelecer conexões entre o indivíduo e a estrutura social. Nesse sentido, o self, que é a

noção do que somos e quem somos, é sugerido como um construto organizador através

do qual as atividades cotidianas das pessoas podem ser entendidas. 

Sofrimento Mental e Estigma 

Goffman postula que devemos perceber o processo de estigmatização como uma

forma de classificação social  pela qual  uma pessoa identifica a outra segundo certos

atributos, seletivamente reconhecidos pelo sujeito que as classifica, como positivos ou

negativos. Aqueles que atendem aos atributos reconhecidos como positivos, constituem a

categoria dos “normais”, os que não o fazem compõem a categoria dos “estigmatizados”.

O autor relaciona também as normas sociais com as construções das identidades, sejam

elas pessoais ou grupais.

Para  ele  o  estigma deve  ser  considerado  como o  resultado  de  uma particular

relação entre os atributos de uma determinada pessoa e os estereótipos sociais, e numa



perspectiva que leve em conta o fato da pessoa portadora do estigma saber se a sua

diferença  é  conhecida  ou  ignorada  pelos  demais.  Ervin  Goffman  reconhece  três

categorias  de  estigmas:  aquela  constituída  pelas  abominações  do  corpo  (as  várias

deformidades  físicas),  a  caracterizada  pelas  fraquezas  de  caráter  (vontade  fraca,

distúrbios  mentais,  tentativas  de  suicídio,  vícios,  desemprego)  e  a  que  se  refere  às

diferenças de raça, de religião e de nacionalidade. (GOFFMAN 2012)

O “normal” e o “estigmatizado” integram um mesmo complexo. As pessoas vivem,

constantemente, ambas as situações. Esses dois papéis se interpenetram na vida social,

cada indivíduo tendo vivenciado em algum momento da sua vida ambos os papéis. Assim,

o autor propõe que o estigmatizado e o normal não sejam percebidos como um conjunto

de indivíduos, mas como perspectivas geradas nas interações sociais onde as normas

não são cumpridas. Como o que está em questão é a interação dos papéis e não pessoas

concretas, uma pessoa estigmatizada por um determinado olhar pode não o ser por outra

pessoa ou grupo social. Assim, ele aproxima a noção de estigmatização da reflexão sobre

a questão do “desvio”.  Para Goffman a pessoa desviante deveria ser denominada de

“desviante normal”, pois é inerente a todas as sociedades possuírem suas normas, que

nunca são totalmente cumpridas. 

O autor frisa a função social do processo da estigmatização. Realizado por todas

as sociedades, ele fortalece a lógica da sociedade e possibilita controle social. Ele conclui

que se pode considerar qualquer pessoa que não participa das normas sociais apoiadas

pela  sociedade,  um  desviante,  e  que  eles  diferem  entre  si  muito  mais  do  que  se

assemelham. Reconhece assim inúmeros tipos de desviantes, de significados de desvios

e  de  sistemas  de  referência.  Mas  podem-se  perceber  duas  grandes  categorias  de

desviantes; aqueles que estão dentro do grupo maior e os desviantes sociais como os

criminosos, os viciados em jogo, os homossexuais etc. Estes são os negadores da ordem

social. 

O autor aponta ainda para a função que exercem os estigmas de marcar seus

portadores a ponto de, muitas vezes, impedirem que as características desses homens,

consideradas  socialmente  positivas,  sejam  percebidas  ou  reconhecidas.  Ele  Acredita

inclusive  que  muitas  vezes  “os  estigmatizados“  seriam  percebidos  como  não  sendo

totalmente  humanos.  Somos  nós,  os  normais,  que  construímos  as  teorias  sobre  o

estigma, elaboramos uma ideologia que justifica a inferioridade do outro, baseada na idéia

de que representam um perigo para a sociedade. Muitas vezes essas teorias representam

racionalizações de animosidades, baseadas em diferenças como aquelas de classe social

(GOFFMAN, 2012). O autor também aponta para o uso freqüente no discurso cotidiano de



vários termos estigmatizantes como aleijado, bastardo, retardado, louco etc. 

“Assim,  deixamos  de  considera-lo  criatura  comum  e

total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída.”

(GOFFMAN, 2012, p.12)

“Por definição é claro, acreditamos que alguém com um

estigma não seja completamente humano” (GOFFMAN,

2012 p.15)

Goffman sugere ainda, que o contato entre o individuo normal e o estigmatizado

pode ser difícil  para ambos os lados: o segundo tendo razões concretas de se sentir

desconfortável pode, às vezes, ser muito agressivo ou dar significados outros às ações

dos “normais”.

“A simples previsão de tais contatos pode, é claro, levar

os normais e os estigmatizados a esquematizar a vida

de forma a evita-los. Presumivelmente isso terá maiores

consequências  para  os  estigmatizados,  à  medida  que

uma esquematização maior de sua parte será sempre

necessária  [...]  Faltando  o  feedback saudável  do

intercâmbio social quotidiano com os outros, a pessoa se

auto  isola  possivelmente  torna-se  desconfiada,

deprimida hostil ansiosa e confusa”” (GOFFMAN, 2012,

p.22)

“Quando  existe  uma  discrepância  entre  a  “identidade

social virtual” e a “identidade real social” do indivíduo tal

discrepância  pode  segundo  o  autor  destruir  a  sua

identidade social, afastá-lo da sociedade e de si mesmo,

de tal  modo que ele acabe se tornando, um indivíduo

desacreditado,  frente  a  um  mundo  que  não  lhe  é

receptivo” (GOFFMAN, 2012, p.19). 

Segundo Goffman existe um processo individual do estigmatizado de ajustamento,

“de mudança na concepção do seu eu.” (GOFFMAN 2012). Ele chama esse processo de

carreira moral e aponta para a semelhança que existe na carreira moral das pessoas que

possuem um mesmo estigma. O autor descreve aquilo que denomina de o “processo de

ajustamento pessoal”. Tal processo obedece a fases, possui variações e é afetado por

vários elementos.

“Uma das fases desse processo de socialização é aquela na



qual  a  pessoa  aprende  e  incorpora  o  ponto  de  vista  dos

normais,  adquirindo, portanto, as crenças da sociedade mais

ampla  em  relação  à  identidade  e  uma  ideia  geral  do  que

significa possuir um estigma particular. Outra fase é aquela na

qual ela aprende que possui um estigma particular e dessa vez

detalhadamente,  as  consequências  de  possuí-lo.  A

sincronização e interação dessas duas fases iniciais da carreira

moral  formam modelos importantes, estabelecendo as bases

para  um  desenvolvimento  posterior  e  fornecendo  meios  de

distinguir  entre  as  carreiras  morais  disponíveis  para  os

estigmatizados” (GOFFMAN, 2012 p.41-42) 

Doenças mentais  são problemas de saúde sérios apesar  da disponibilidade de

tratamentos  farmacológicos  e  psicossociais.  Muitos  desses  pacientes  com  problemas

mentais sofrem em silêncio, muitos sofrem sozinhos, sofrem estigma, vergonha, exclusão,

tratamento inumano e até morte. Sofrimentos mentais continuam sendo um fardo que se

escamoteia, resultado das consequências do estigma que leva à desemprego, isolamento

e humilhação

Para o indivíduo sofrendo de suas mazelas, a doença mental domina cada aspecto

de sua vida. Sentimentos que se tem sobre si mesmo, capacidade de realizar atividades

em todas as áreas da vida social e seus relacionamentos são afetados, incluindo família,

casamento, trabalho, finanças, envolvimento com a lei e a vida pública. 

Muitas das consequências negativas do sofrimento mental que afetam o indivíduo

são  resultantes  do  estigma  associado  com  a  doença.  As  condições  de  vida  desses

indivíduos não dependem apenas da severidade da doença, mas também do nível de

aceitação que eles têm em sua comunidade. Apesar dos avanços das terapias, aqueles

que sofrem de doenças mentais têm de lidar com considerável estigma, o qual  limita seu

acesso ao tratamento e prejudica sua integração total a sociedade. Ter a doença significa

lidar com questões complexas como o estigma, que pode ser tão incapacitante quanto à

própria doença. 

Como vimos anteriormente, o estigma foi  conceitualizado como um atributo que

confere profundo descrédito a pessoa que o carrega, fazendo da pessoa diferente dos

outros e inferior. Estigma é algo que descreve os indivíduos nos termos de características

distintivas  ou  marcas que  consequentemente  os  desmereça.  Essa  avaliação negativa

pode  ser  baseada  em atributos  como  transtorno  mental,  uso  de  drogas,  deficiências

fisícas  e  muitas  outras  características  tidas  como  indesejáveis. Esse  tipo  de



caracterização  negativa  produz  consequências  extremamente  prejudiciais  em  termos

sociais,  políticos,  econômicos  e  psicológicos  para  os  indivíduos  estigmatizados.  Eles

podem se sentir inseguros sobre como serão percebidos nas interações com as pessoas

consideradas normais, tornando esses momentos em experiências de ansiedade onde o

estigmatizado passa o tempo todo tentando controlar a impressão que está causando. 

“Quando  normais  e  estigmatizados  realmente  se

encontram  na  presença  imediata  uns  dos  outros,

especialmente quando tentam manter uma conversação,

ocorre  uma  das  cenas  fundamentais  da  sociologia

porque,  em  muitos  casos,  esses  momentos  serão

aqueles em que ambos os lados enfrentarão diretamente

as  causas  e  efeitos  do  estigma.  [...]  O  indivíduo

estigmatizado pode descobrir que se sente inseguro em

relação à maneira como os normais o identificarão e o

receberão.  [...]  Essa  incerteza  é  ocasionada  não  só

porque  o  indivíduo  não  sabe  em  qual  das  várias

categorias  ele  será  colocado,  mas também, quando a

colocação é favorável, pelo fato de que, intimamente, os

outros possam defini-lo em termos de seu estigma [...]

Assim surge no estigmatizado a sensação de não saber

aquilo que os outros estão ‘realmente’ pensando dele.]

(GOFFMAN, 2012, p.23)

O  julgamento  sofrido  pelos  pacientes  psiquiátricos  é  baseado  em  crenças

amplamente aceitas de que eles são inferiores devido a sua condição. Esse julgamento

pode inclusive ser introjetado pelos indivíduos portadores do estigma, dessa forma eles

corroboram  com  as  noções  associadas  ao  sofrimento  mental  como  numa  profecia

autorrealizada. 

 “O  processo  de  produção  (...)  de  etiquetagem,  definição,

identificação, segregação, descrição, ênfase, conscientização e

condução ao inconsciente;  torna-se uma forma de estimular,

sugerir,  enfatizar  e  evocar  as  próprias  ameaças  de  que

reclama. (...) A pessoa se torna a coisa que é descrita como

sendo” (Tannenbaum apud Werneck: 2014, p. 3).

Esses  estereótipos  e  preconceitos  são  resultado  de  crenças  equivocadas  e/ou



parco  entendimento  sobre  as  doenças  mentais  negando  assim  oportunidades  de

qualidade de vida a esses indivíduos. Um melhor entendimento² das barreiras sociais e

psicológicas  dos  pacientes  poderia  representar  uma  melhor  adesão,  participação  e

continuidade dos tratamentos. Muitos pacientes escolhem não aderir e, em alguns casos,

nem  iniciar  a  busca  de  serviços  de  saúde  mental,  pois  não  desejam  ser

considerados/rotulados  pacientes  psiquiátricos  e  nem desejam sofrer  o  preconceito  e

discriminação que acompanham o rótulo.

No seguinte trecho da música “Sufoco da Vida” podemos enxergar um pouco da

realidade da vida do portador de sofrimento mental e do seu impacto nas suas relações

sociais:

“Estou vivendo

No mundo do hospital

Tomando remédios

De psiquiatria mental

Haldol, Diazepam

Rohypnol, Prometazina

Meu médico não sabe

Como me tornar

Um cara normal

Me amarram, me aplicam

Me sufocam

Num quarto trancado

Socorro

Sou um cara normal

Asfixiado

Minha mãe, meu irmão

Minha tia, minha tia

Me encheram de drogas

De levomepromazina

Ai, ai, ai.

Que sufoco da vida



Sufoco louco

Tô cansado

De tanta

Levomepromazina”

(Harmonia  Enlouquece,  Sufoco  da

Vida)

Tendo em vista esse panorama, podemos observar como esses pacientes usam o

recurso musical para manipular suas identidades de forma que o estigma da loucura seja

amenizado.
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