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Resumo  
 

Este artigo investiga a reprodução social do imaginário da loucura na telenovela 
brasileira. Parte, para tanto, da análise do enredo que cerca um personagem que abordou 
a temática sob a perspectiva da humanização dos portadores de transtornos mentais: 
Tarso de Caminho da Índias (2009), que é afetado pela esquizofrenia. Considera-se que 
a telenovela é um produto de extrema relevância sociocultural no país e que cria 
intersecções entre a realidade e a ficção. Sendo assim, as representações da 
teledramaturgia se constroem com base nos imaginários compartilhados pelos 
indivíduos que constituem o tecido social, reforçando algumas visões e, ao mesmo 
tempo, inserindo novas perspectivas de abordagem. Apresenta-se aqui quais são as 
questões exploradas pela telenovela em análise, e de que maneira os discursos presentes 
nos enunciados dialogam com seus contextos e rotinas de produção.  

 
Palavras-chave: comunicação audiovisual; telenovela; imaginário; loucura; transtornos 
mentais. 
 
 
Introdução 
 
 Este artigo trabalha a questão da loucura tendo em vista o conceito de 

imaginário, “uma re-presentação incontornável, a faculdade da simbolização de onde 

todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram continuamente desde 

os cerca de um milhão e meio de anos que o homo erectus ficou em pé na face da Terra” 

(DURAND, 2004, p. 117). O tema da insanidade está presente no imaginário popular 

tanto no sentido de orientar discursos sobre comportamentos desviantes do padrão de 

conduta estabelecido como “normais” pela sociedade, quanto na manifestação de 

questões referentes aos transtornos mentais, no sentido patológico – condição à qual 

todas as pessoas, no inconsciente, estão de alguma maneira sujeitas.  
                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
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No papel de objeto que transita em diferentes meios, institucionalizados ou não, 

a loucura é marcada fortemente em uma variada gama de produtos culturais. Se 

pensarmos que todo produto cultural, seja ele clássico e erudito ou popular e de massa, 

estabelece relações com o imaginário, com as telenovelas não seria diferente. Nesta 

modalidade de programa televisivo de massa, as questões referentes à loucura deveriam 

passar por algum tipo de representação do imaginário por meio dos seus personagens e 

suas tramas. 

A telenovela brasileira se constitui em um dos mais – senão o mais – autêntico 

produto da televisão nacional. Sua capacidade de sintetizar os diferentes imaginários 

que compõem o tecido social faz com que a novela expresse os vários repertórios 

culturais na forma de uma “nação imaginada” (LOPES, 2009). Levando para as telas da 

televisão narrativas sobre a sociedade brasileira – sendo um produto que “consegue 

interligar dimensões temporais, com histórias passadas em várias épocas, contribuindo 

para a construção de uma memória coletiva, constituindo-se em documento histórico 

(...)” (MOGADOURO, 2007, p. 88) 

É importante ressaltar que a temática escolhida para análise se faz um tema 

atual, contemporâneo e indispensável em um país que completou, em 2016, 15 anos da 

aprovação da lei antimanicomial – lei que reflete um movimento político e social no 

qual foram debatidos novos rumos para um modelo de tratamento psiquiátrico que 

trouxe danos para os envolvidos. A realidade dos manicômios nacionais era trágica. A 

lei é de certa maneira recente, especialmente ao se considerar que há um espaço de 

tempo que separa a oficialização de medidas no nível político e a repercussão dos 

debates, e inserção dos seus efeitos no cotidiano da população. Daí a urgência de manter 

essa questão. O estudo da loucura é também uma reflexão sobre a história humana, visto 

que este é “um objeto extremamente importante, que coloca em jogo a própria 

identidade individual do homem” (PESSOTTI, 1994, p. 78). 

O personagem Tarso Cadore, interpretado por Bruno Gagliasso em Caminho das 

Índias (2009), foi selecionado pelo fato de ser um representante de uma nova 

mentalidade que cerca as interpretações sobre os transtornos mentais. Especialmente 

após o processo que envolve a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica no Brasil, o 

portador de transtornos mentais começou a ser visto em uma perspectiva mais ampla, 

sublinhando com maior ênfase o fato de que por trás da doença há sempre a 

subjetividade de um indivíduo – esta é uma questão que circunda a elaboração deste 
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personagem, e que despertou o interesse para a análise. Além disso, o papel foi um 

marco na representação da esquizofrenia, uma vez que esta foi a primeira abordagem 

em que a doença foi nomeada. A produção fugiu da ideia vazia e pejorativa de simples 

“loucura” e fez um esforço em trabalhar a atuação dentro de características nosológicas4 

da doença.   

Ao analisar o tratamento dado às doenças mentais na telenovela brasileira nesse 

período, pretende-se compreender como se constrói a relação dos transtornos mentais 

com a telenovela. Há aqui o objetivo de identificar de que forma esse personagem 

reproduz as concepções presentes no imaginário da loucura construído pela sociedade 

em diferentes períodos históricos, constatando em quais momentos surgem padrões e/ou 

pontos de ruptura entre essas representações, e também qual a ligação desses 

acontecimentos com a realidade externa à obra ficcional. 

 
Retratos da esquizofrenia e o merchandising social na telenovela 
 

 Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), a esquizofrenia 

atinge mais de 21 milhões de pessoas ao redor do mundo. Se essa conta for estendida a 

familiares e profissionais da saúde que de alguma forma se relacionam com a doença 

tem-se um número significativo de pessoas que também são, indiretamente, afetadas por 

ela. Em uma definição simplista, o indivíduo afetado pelo distúrbio vive em realidades 

fragmentadas em que não há ou há pouca distinção entre o real e o imaginário. 

A relação da esquizofrenia com a mídia é instável e rodeada pela reprodução de 

estigmas que reforçam o preconceito que existe em relação a ela, geralmente associada a 

casos extremos de violência, e comportamentos incoerentes em diferentes contextos 

sociais. O estudo conduzido por Guarniero, Bellinghini e Gattaz, que analisou textos 

que falam da esquizofrenia e/ou citam a palavra esquizofrênico (a) publicados “em dois 

períodos – 2008 e 2011 –, sendo o primeiro restrito ao jornal Folha de S. Paulo e o 

segundo ampliado para os portais dos principais veículos impressos brasileiros”, indica 

que 

 
...a maioria dos 229 textos encontrados (a) não dá voz ao portador de 
esquizofrenia e a seu sofrimento, (b) banaliza a doença psiquiátrica ao empregá-
la fora de contexto para caracterizar decisões políticas e econômicas 
contraditórias ou de caráter duvidoso e (c) reforça o estigma que pesa sobre o 

                                                
4 A nosologia se refere à classificação das enfermidades do ponto de vista explicativo, através do conhecimento de 
sua etiopatogenia, isto é, da causalidade e do mecanismo formado dos sintomas da enfermidade. 
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portador de esquizofrenia ao personalizá-lo apenas nos raros casos de violência 
em que se supõe seu diagnóstico (GUARNIERO et AL, 2012, p. 80). 

 
Na telenovela brasileira, a esquizofrenia tem aparecido recentemente com 

diferentes enfoques. Em 2014 foi apresentado o personagem Domingos Salvador (Paulo 

Vilhena) em Império, que era portador do transtorno e inicia a trama preso por ter 

matado a namorada durante um surto psicótico. A pintura aparece como um talento e 

forma de expressão, contudo o “dom” do personagem passa ser explorado por Orville 

(Paulo Rocha) e Carmem (Ana Carolina Dias), que vendem seus quadros sem o seu 

conhecimento devido à sua ingenuidade. Já no ano seguinte o personagem de Marcos 

(Thiago Lacerda) é diagnosticado com a doença no último capítulo da novela Alto 

Astral. Enquanto vilão da trama, a insanidade aparece como forma de punição pelos 

atos de maldade cometidos ao longo do desenvolvimento do folhetim, 

 
...já se tornou clichê em novelas o vilão terminar seus dias em um hospital 
psiquiátrico, ainda que durante toda a trama não tenha apresentado qualquer 
sintoma de transtornos relacionados à esquizofrenia ou a outras psicoses. A 
loucura é representada como punição a atos cruéis e o hospício como local de 
encarceramento. (AZEVEDO, 2012, p. 5) 

 
A telenovela Caminho das Índias, transmitida pela Rede Globo no horário das 21 

horas, foi ao ar pela primeira vez no dia 19 de janeiro de 2009, estendendo-se por 203 

capítulos até o último episódio, exibido no dia 11 de setembro do mesmo ano. O 

sucesso da trama conferiu à equipe da novela o prêmio Emmy Internacional 2009 na 

categoria de melhor telenovela, e entre 2015/2016 ela foi reprisada pela emissora no 

Vale a Pena Ver de Novo. O texto de autoria de Glória Perez é composto por dois 

núcleos centrais, um indiano e um brasileiro, que dialogam e constituem as diferentes 

tramas apresentadas na narrativa. Para além do dilema amoroso central, que envolve os 

personagens Maya (Juliana Paes), Bahuan (Márcio Garcia) e Raj (Rodrigo Lombardi), e 

que apresentou ao país a cultura indiana, seus valores e costumes. Outras questões 

secundárias, entre elas o drama da esquizofrenia, compõem o enredo da novela. 

Em Caminho das Índias, Glória Perez optou por abordar a doença sob o viés do 

merchandising social. Essa ação constitui em inserir nos produtos televisivos 

“mensagens socioeducativas que permitem à audiência extrair ensinamentos e reflexões 

capazes de mudar positivamente seus conhecimentos, valores, atitudes e práticas” 

(LOPES, 2009, p. 153). A autora, famosa pelas ações sociais que emplacou em suas 

obras, desde o incentivo à doação de órgãos em De corpo e alma (1992), até o combate 
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ao tráfico internacional de pessoas em Salve Jorge (2012), já declarou em entrevista que 

vê “a TV como um instrumento de mobilização nacional” (PEREZ In: JACINTHO e 

JIMENEZ, 2003), e ainda que as questões sociais não sejam resolvidas por completo, 

inseri-las nos textos da teledramaturgia permite a sua discussão. Pode-se dizer então que 

no caso do personagem Tarso, interpretado por Bruno Gagliasso, a autora trabalha 

contra o desconhecimento da doença, que leva comumente ao preconceito, e busca uma 

melhora na representação social do esquizofrênico na sociedade, dando voz a um grupo 

socialmente excluído. 
 

Essas questões desenvolvidas, discutidas ao longo dos seis meses de vida da 
personagem (em tempo real), implicam uma incorporação do problema, pela via 
ficcional, ao cotidiano real do telespectador por igual período, o que, se não 
opera mudanças, pelo menos o induz a refletir sobre elas. Não se trata, pois, de 
apenas apontar e denunciar problemas, mas de demonstrar como eles estão 
presentes e afetam a vida das pessoas. (MOTTER, 1998, p. 91-92) 

 
Para conferir verossimilhança e delinear o perfil dos personagens que 

apresentavam algum distúrbio psiquiátrico na trama, a autora contou com a consultoria 

de profissionais da área. A médica psiquiátrica Ana Beatriz Barbosa Silva foi a 

responsável pela orientação da construção da personagem Yvone, que apresentava um 

perfil de psicopatia, já para o núcleo que abordava a questão da esquizofrenia, o 

responsável pela consultoria foi o médico psiquiátrico Edmar Oliveira - diretor do 

Instituto Municipal Nise da Silveira (RJ) – figura que serviu de inspiração para a 

composição do personagem dr. Castanho (Stenio Garcia). 

 
A importância de trazer ao público leigo essas informações é exatamente para 
que possam distinguir a 'loucura' (esquizofrenia) da psicopatia. (...) Glória 
Perez, juntamente com os diretores e o brilhantismo do trabalho dos atores, 
conseguiu mostrar bem essa diferença, utilizando um meio de comunicação que 
atinge a massa populacional. (...) A sociedade só tende a se beneficiar quando 
temas difíceis e polêmicos como estes são expostos na tela com seriedade e em 
conformidade com a realidade. (SILVA In: CAMPOS, 2010) 

 
Para além da abordagem selecionada pela autora, é preciso alinhar o texto da 

novela com o contexto sócio-histórico-cultural no qual ela estava inserida, visto que a 

telenovela é um produto cultural de massa que dialoga com as transformações históricas 

e sociais (CZIZEWSK, 2010) que a circundam. Pode-se levantar a possibilidade de um 

papel desempenhado pelo movimento em defesa à reforma psiquiátrica, também 

conhecido como movimento antimanicomial, para o desenvolvimento do personagem 
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Tarso, no sentido de defender um tratamento mais humanizado ao paciente portador de 

transtornos mentais. 

 

A Luta Antimanicomial 

 

A luta pela reforma antimanicomial no Brasil, baseada nos fundamentos da 

antipsiquiatria e da psiquiatria democrática italiana, teve maior abertura a partir do final 

da década de 1970, com um espaço de cerca de 20 anos entre os movimentos 

instaurados na Europa. O movimento brasileiro questionava a privatização e a 

mercantilização da saúde mental no país, da mesma maneira que criticava a violência 

manicomial e lutava pelo fim do modelo de assistência hospitalocêntrica5.  

O esforço dos profissionais que militavam pela mudança, concentrados em 

criticar e questionar os padrões dos manicômios nacionais, foram aos poucos fazendo 

pressão sobre os sistemas correntes e, dez anos após os primeiros movimentos em favor 

da luta antimanicomial, a insatisfação com o antigo modelo de tratamento dos 

transtornos mentais surtiu efeito em escala nacional. Em 1989, o deputado federal Paulo 

Delgado apresentou o projeto de lei 3657/89, propondo reformas no modelo de 

atendimento psiquiátrico no país, reflexo de debates contínuos sobre o tema que, em 

1987, se desdobraram na I Conferência Nacional de Saúde Mental. 

Durante 12 anos, essa lei tramitou no Congresso, passando por emendas e 

modificações até a sua aprovação, em abril de 2001. A Lei Federal 10.216/2001 

determina a extinção gradual dos hospitais psiquiátricos no Brasil, e estabelece a sua 

substituição através de um novo modelo de assistência: aberta, territorializada e 

comunitária, visando a reintegração social da pessoa que está em sofrimento mental – 

essa demanda política, materializada na lei de 2001, resulta na criação dos CAPs/NAPs 

– Centros e Núcleos de Atenção/Assistência Psicossocial. 

No que diz respeito à relação entre o movimento pela humanização dos 

pacientes portadores de transtornos mentais e a representação da loucura na telenovela 

pode-se considerar que existe uma distância temporal entre o momento de aprovação de 
                                                
5 Para o conhecimento da situação dos manicômios brasileiros, que inspiraram a indignação de profissionais da saúde 
no surgimento da luta antimanicomial no país, recomenda-se a leitura do livro O holocausto brasileiro (2013). Nele, 
a jornalista Daniela Arbex, reconstitui a realidade do maior hospício do país, o Hospital Colônia de Barcena, em 
Minas Gerais. O local, fundado em 1903, contava com condições precárias de instalação, pouca assistência 
profissional especializada e uma população imensa, que na maioria das vezes não sabia por quais razões estava 
internada. A lista de abusos cometidos no Colônia é extensa: uso arbitrário e despreparado do eletrochoque; tráfico de 
corpos dos pacientes mortos destinados a universidades; alimentação precária; condições insalubres de sobrevivência, 
entre outros tipos de torturas físicas e psicológicas são só alguns exemplos de uma tragédia de grande extensão. 
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uma lei e o surgimento dos seus efeitos na sociedade. Sendo assim, podemos inferir que 

a telenovela tenha efeitos positivos na naturalização de conceitos ainda em processo de 

assimilação pela população. A instalação de uma política pública, que nasceu de amplo 

debate, é capaz de criar modelos de pressão sobre o discurso da imprensa, que refletem 

também sobre o entretenimento. 

 

Caminho das Índias (2009): Tarso Cadore6 
 

É por meio da análise do personagem que se torna possível responder o 

problema levantado nesse artigo – compreendendo de que maneira ocorre a abordagem 

da questão da loucura na telenovela e em quais momentos podemos identificar um 

discurso que busca a humanização das pessoas afetadas por distúrbios mentais. Para o 

estudo de Caminho das Índias foram selecionadas um conjunto de cenas que permitem a 

análise dos enredos de uma maneira mais ampla, ao todo foram selecionadas sete (7) 

cenas7 que de alguma maneira trazem à tona a temática em questão. 

 O núcleo de Caminho das Índias em que a esquizofrenia é apresentada ao 

público8 tem constituição prioritariamente familiar, com exceção dos personagens Dr. 

Castanho (Stênio Garcia), médico psiquiatra e Tônia (Marjorie Estiano), par romântico 

de Tarso (Bruno Gagliasso). Todos os outros personagens que se envolvem diretamente 

com a doença de Tarso e seus desdobramentos são familiares, sendo eles apresentados 

diante da seguinte estrutura: seu Cadore (Elias Gleizer), avô de Tarso; Inês (Maria 

Maya), irmã; Melissa (Christiane Torloni), mãe; Ramiro (Humberto Martins), seu pai; e 

finalmente, Sheila (Priscilla Marinho), empregada da família. 

                                                
6 As cenas analisadas nesse estudo foram retiradas do site Globo Play, e são referentes à versão da novela que foi 
exibida entre 2015/2016 no Vale a Pena Ver de Novo, dos dias 27/07/2015 à 01/04/2016, totalizando 180 capítulos. A 
pesquisa partiu inicialmente a partir do filtro Tarso, identificando cenas que constassem esse nome, e posteriormente 
foi feita uma varredura procurando outras cenas próximas a essas que pudessem ser incorporadas à pesquisa. 
7 A análise detalhada das cenas e dos enredos que circundam o personagem apresentado nesse artigo, bem como a 
transcrição dos materiais analisados, se encontram na versão completa deste trabalho – que por razões de espaço e 
enfoque não foram incluídos no estudo aqui apresentado. A monografia intitulada O Espetáculo da Loucura: Uma 
Análise Sobre o Imaginário dos Transtornos Mentais na Telenovela Brasileira se encontra disponível para acesso no 
seguinte endereço eletrônico, https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/43416?show=full. 
8 Uma outra perspectiva sobre a doença também é apresentada na trama, através do núcleo que tem foco no 
personagem Ademir (Sidney Santiago) - que passa períodos internados na clínica do dr. Castanho (Stênio Garcia) – e 
na relação dele com sua mãe, Cema (Neusa Borges) e seu irmão, Maico (Mussunzinho), que são oriundos de uma 
classe social baixa em comparação à condição de Tarso, razão pela qual existe uma comparação entre a aceitação e 
condução do diagnóstico da doença pelos dois grupos. Para os fins desta pesquisa optamos por fazer um estudo 
apenas da representação e dos discursos construídos ao redor do personagem Tarso Cadore, mas se houver interesse 
indica-se a leitura do artigo Corpo Saudável x Corpo Adoecido: A representação da esquizofrenia na telenovela 
Caminho das Índias, de Elaine Christovam de Azevedo (2012), onde é feito um estudo dos dois personagens sob a 
perspectiva dos conceitos de juventude e percepções sobre o corpo. 
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Logo no primeiro capítulo da novela, Tarso aparece em um evento da empresa 

da família, da qual seu pai espera que ele seja o herdeiro e o suceda na administração. 

Contudo, as reações de Tarso quanto às pressões geradas por seus pais aparecem no 

nível do desconforto – tanto em relação ao pai que quer exigir que ele assuma uma 

posição que não deseja, quanto à mãe superprotetora que está a todo momento exibindo 

o filho para as amigas e interferindo nos seus relacionamentos. Neste episódio em 

especial, Tarso tem uma discussão com o pai na qual o jovem tentar resistir às pressões 

para começar a trabalhar na empresa Cadore, durante suas férias. Seu real desejo é 

começar a fazer aulas de violão e, posteriormente, ingressar na faculdade de 

Arquitetura. Após receber a negativa do pai, suas tentativas de pedir apoio à mãe e a 

irmã não rendem nenhum resultado. 

No desenrolar do enredo, a manifestação da doença, focada nos surtos psicóticos 

do jovem9, aparece estreitamente relacionada às pressões familiares sofridas pelo 

personagem. Pode-se dizer que elas funcionam como gatilho para o desencadeamento 

da doença. Segundo Ciro Marcondes Filho (2003), existem modelos familiares cuja 

estrutura é uma abstração do modelo médio da sociedade burguesa, que exerce pressão 

emocional sobre os indivíduos, e que, associado à sociedade capitalista, cria ambientes 

propícios ao desenvolvimento da esquizofrenia. Ainda que a origem de um transtorno 

não possa se resumir a esse aspecto, visto que existe uma predisposição genética ao seu 

desenvolvimento, pode-se dizer que existe aqui o indício da transferência de um 

discurso sobre a loucura presente no seu contexto histórico-social para a trama da 

novela. 

Tarso é um jovem nascido em uma família rica, que mora em uma mansão na 

Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro. Sua mãe, Melissa, é controladora e 

costuma chamar o filho de “meu pequeno príncipe”. Com a manifestação da doença, sua 

dificuldade passa a ser o processo de aceitação da nova condição do filho – o que na 

maior parte do tempo nos é passado como pura negação e abstração, acentuadas por seu 

perfil delineado como fútil e exagerado. Em um ponto mais avançado da trama, após 

surtos do filho, que foram tratados por ela com discrição, pelo medo de que outras 

                                                
9 Conjunto de sintomas apresentados na novela durante os surtos de Tarso: paranoias de perseguição; audição de 
vozes internas; convicção de que há um chip implantado em seu corpo, crença de que isso faz parte de um plano para 
fazer um clone seu, que ele chama de “Tarso mecânico”; crença de que o irmão de Tônia é uma ameaça e que o 
persegue, razão pela qual Tarso é levado a atirar em Murilo (Caco Ciocler) durante um surto; tiques nervosos, físicos 
e linguísticos; surtos onde objetos são quebradas; episódios de agressão buscando a defesa de uma alucinação; 
deformações corporais percebidas em reflexos no espelho; e sumiços onde o personagem passa dias caminhando sem 
rumo atordoado pelas visões e distorções que a doença gera. 
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pessoas falassem que seu filho está louco, Melissa se convence por influência e sugestão 

de outra personagem, Yvone (Letícia Sabatella), de que os problemas do filho não 

passam da expressão de uma excentricidade artística, como ela prefere chamar. Ainda 

que no contexto da novela, no estágio em que a esquizofrenia de Tarso se apresentava, 

essa alegação soasse como descabida, vê-se que não é incomum a ideia de que por trás 

da genialidade, e especialmente da figura do artista, existe a manifestação de traços de 

loucura que o tornam “normalmente anormal”, em referência ao Problema XXX10 

proposto por Aristóteles (SCLIAR, 2003, p. 70), e também à proposição feita por 

Schopenhauer (2003), ao dizer que loucura e genialidade se aproximam devido à 

negação da razão que leva à produção de excessos nas duas situações. 

No que diz respeito à arte, o tratamento proposto pela médica Nise da Silveira é 

mencionado algumas vezes no decorrer da novela e apontado pelo dr. Castanho como 

uma forma eficaz de reorganização do pensamento do doente com transtorno mental. Na 

maior parte das cenas externas em sua clínica, podemos ver diferentes grupos 

praticando atividades manuais, sejam elas ligadas à pintura, à música entre outras 

diferentes formas de expressão artística. O personagem Tarso é mostrado como alguém 

que tem afinidade com as artes – motivo pelo qual sua mãe se convence de que seu 

problema se tratava apenas de uma angústia derivada de “alma artística” – sendo a 

música, a pintura e a escrita destacadas como suas habilidades mais aparentes, e 

ferramentas que foram importantes no seu tratamento. A autora optou por inserir na 

trama toques de interferência do mundo exterior à ficção, no que se relaciona às artes 

como forma de tratamento, destaca-se a participação da banda Harmonia Enlouquece, 

composta por pacientes do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro e que se formou a 

partir de uma oficina de musicoterapia proposta no espaço. 

A interferência de atores da sociedade se amplia por meio de inserções propostas 

no roteiro da novela a partir de depoimentos dados por pessoas que são acometidas por 

algum tipo de transtorno mental, não ficando claro nas cenas analisadas se elas se tratam 

apenas de pacientes esquizofrênicos. A voz é dada a esse grupo em pequenas cenas nas 

quais o dr. Castanho, no papel de psiquiatra responsável pela clínica onde essas pessoas 

supostamente estão sendo tratadas, conduz uma exposição de relatos a respeito de temas 

determinados, que geralmente envolvem a questão do preconceito e os estigmas ao 

redor da loucura. Em geral, os discursos, talvez pela edição do conteúdo, ficam num 
                                                
10 “Por que razão todos os que foram homens de exceção no que concerne à filosofia, à poesia ou às artes, são 
manifestamente melancólicos? ” (SCLIAR, 2003, p. 70) 
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plano raso, do qual não se podem tirar muitas conclusões. Em um momento específico, 

um dos depoentes diz o seguinte: “as pessoas que tem preconceito com essa doença são 

as verdadeiras pessoas doentes” - pode-se aqui estabelecer um paralelo com o discurso 

da normalidade, neste caso contextualizado por alguém que viveu pessoalmente a 

discriminação - que nasce da definição e do desvio de conceitos e padrões do que se 

considera como normal na sociedade. 

No antepenúltimo capítulo da novela, há uma cena em que o personagem Tarso 

vai até os pais comunicar que irá casar com a namorada, Tônia – que ainda não tinha 

conhecimento dessa decisão – e, ao notar um certo receio dos pais, argumenta que 

deseja levar uma vida “normal”, casar, ter filhos e ter a possibilidade de fazer as 

mesmas coisas que todas as outras pessoas comumente fazem. É importante, nesse 

contexto, destacar a questão do envolvimento amoroso de Tarso e Tônia, que teve início 

antes dos primeiros surtos do rapaz, razão pela qual se cogita a possibilidade de que o 

namoro tenha se mantido até o final da novela (AZEVEDO, 2012, p. 10). Tônia é, ao 

longo da trama, desencorajada a manter o relacionamento, seja pelo seu irmão, a mãe de 

Tarso, e até mesmo o dr. Castanho, que a alerta dos perigos de se relacionar com 

alguém que não está sob tratamento, e esclarece que o Tarso que desenvolveu a doença 

não é, e não voltará a ser o mesmo Tarso que ela conheceu inicialmente. Apesar disso, a 

sua imagem aparece como alguém que figura frequentemente como um porto seguro 

nos momentos de crise. No último capítulo da novela, os dois se casam – veiculando o 

discurso de que o amor é capaz de ser uma saída e um apoio para enfrentar o seu 

transtorno. 

Dois outros discursos sobre a loucura merecem destaque no decorrer da novela: 

a relação entre loucura e religião, e entre o conhecimento científico versus o 

esclarecimento sobre os transtornos mentais em oposição ao senso comum. Pode-se 

afirmar que a loucura é entendida como uma manifestação espiritual desde a Idade 

Antiga. Tal discurso está presente também em passagens da Bíblia, como no caso de 

Saul11 e teve relevância no período da Idade Média, quando umas das visões associadas 

à loucura era geralmente a de uma ameaça fruto da possessão demoníaca. Em um 

determinado momento da novela, enquanto Tarso manifestava os primeiros surtos, e não 

havia ainda uma definição do que acontecia com ele, a empregada da família, Sheila, 
                                                
11 Na narrativa do Antigo Testamento, Saul enfrenta dificuldades em seu reinado tendo em vista conflitos gerados 
pela tensão entre seu papel como governante e suas responsabilidades religiosas. O peso das suas decisões e atitudes 
o faz melancólico. No entanto, de acordo com os relatos bíblicos, a melancolia do rei é vista como castigo divino - o 
que  hoje seria visto como uma patologia (SCLIAR, 2003). 
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afirma que as vozes ouvidas pelo personagem só poderiam se tratar de um “encosto”. 

Chega-se mesmo até ser cogitado que as vozes poderiam ser formas que seu Tio Raul – 

que havia simulado sua morte recentemente – estava encontrando para se comunicar 

com os familiares. A sugestão feita por Sheila é clara: levar Tarso até um centro espírita 

para de se “dê um jeito” nas vozes que ele ouve. Discurso menos drástico, mas não 

diferente do que se propunha com os exorcismos para se livrar dos “demônios” que 

atormentavam os doentes mentais da Idade Média. 

Outro discurso presente na trama, que se envolve diretamente com as 

representações da loucura se materializa na figura do dr. Castanho. O médico 

constantemente aparece em inserções intercaladas com cenas de ação da telenovela, nas 

quais ele desempenha a função de esclarecer algumas questões técnicas sobre os 

distúrbios colocados em foco no enredo, a se notar, a esquizofrenia de Tarso e Ademir e 

a psicopatia da personagem Yvone – fazendo distinções entre os dois. Na maior parte do 

tempo o psiquiatra se encontra na posição de mestre que transfere seus conhecimentos 

ao estagiário da clínica. Tem-se aí a figura do médico que detém o conhecimento e o 

controle sobre o que é normal e o que é patológico, enquadrando as manifestações, 

categorias e descrevendo os componentes dos transtornos. 

Ainda que a sua postura seja menos rígida do que os perfis estabelecidos na 

época da criação do tratamento asilar idealizado por Pinel, a característica da 

medicalização continua intrínseca e atual, considerando o papel social e clínico da 

psiquiatria. Contudo, a imagem do dr. Castanho se associa mais aos médicos que 

adotam tratamentos modernos, anti-hospitalares e que contam com o apoio da família 

durante o processo – ele inclusive explica ao personagem Tarso em um determinado 

momento da trama que o rapaz não pode “morar” na clínica, visto que as pessoas que 

permanecem lá ficam apenas por períodos temporários, devido a surtos, etc. A opção de 

tratamento que ele dá para Tarso é a de que este continue morando com a família e vá 

todos os dias até a clínica para participar das atividades oferecidas e fazer um 

acompanhamento com o psiquiatra. 

Tendo apresentado um conjunto de análises das cenas e das formações 

discursivas apresentadas em Caminho das Índias sobre a loucura, pode-se fazer algumas 

inferências sobre os níveis de discurso propostos a serem analisados no artigo. Nesse 

processo de apropriação de discursos historicamente construídos sobre a loucura, vê-se 
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que diferentes representações são recontextualizadas no enredo da trama, constituindo 

diferentes ângulos de leitura sobre o que pode ser entendido como loucura na sociedade. 

Ainda nessa linha de análise, classifica-se o texto como plural, uma vez que o 

discurso sobre a esquizofrenia, neste caso, se forma a partir de um conjunto de vozes 

que trazem referências de textos contemporâneos e também do passado. Cabe fazer uma 

comparação entre as vozes e os discursos emitidos pelos personagens dr. Castanho, 

médico psiquiatra, e Sheila, empregada da família Cadore. Nas duas cenas analisadas 

em que os dois personagens emitem mensagens se pode identificar um embate entre o 

saber mítico versus o conhecimento científico. Enquanto Sheila entende a doença como 

uma ação espiritual, e também em outro momento não analisado aqui, como possível 

desdobramento do uso de substâncias químicas, o papel do dr. Castanho representa o 

acesso ao conhecimento, à desmistificação dos fenômenos. É interessante perceber que 

se socialmente colocados os personagens representam classes distintas, o que leva a crer 

que existe aqui uma representação de que a empregada, representante de uma classe 

social mais baixa, tem uma tendência maior a reproduzir o senso comum (AZEVEDO, 

2012, p. 12). 

A compreensão de como se constrói o discurso na ficção televisa não se resume 

apenas ao que é dito e de que maneira isso acontece, mas passa também pela forma 

como esses conteúdos são exibidos por meio de outras semióticas ao telespectador – 

geralmente envolvendo textos verbais, imagens e sistemas sonoros (PINTO, 1999, p. 

33). Para analisar esses elementos, volta-se o olhar para Tarso Cadore, no nível 

imagético observa-se um recurso visual que indica uma diferenciação entre os 

momentos de controle e os momentos de surto, na primeira situação o personagem usa 

roupas claras e leves em contraste com peças mais escuras e pesadas no segundo caso 

(AZEVEDO, 2012, p. 10). Tiques físicos e expressões faciais também incluem a gama 

de recursos utilizados para representar a loucura do personagem visualmente. Chamam 

a atenção no nível linguístico as construções de frase feitas por Tarso, nas quais há uma 

repetição dos nomes próprios em maior volume do que o comum. Esse traço está 

presente pouco antes da doença se manifestar e se mantêm acentuado no decorrer da 

trama. Outra tendência, que se desenvolve com a evolução da doença, diz respeito à 

construção de frases cada vez mais fragmentadas, mostrando uma dificuldade de 

verbalização de ideias. 
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Considerações Finais 
 
 Iniciamos este artigo com o objetivo de investigar se o personagem da telenovela 

brasileira selecionada para a análise – Tarso de Caminho das Índias (2009) – reproduzia 

o imaginário da loucura, como essas representações apareceriam e qual seria a sua 

relação com os contextos de produção da obra. De fato, percebe-se que o imaginário, no 

sentido de conjunto de imagens universais (DURAND, 2004), se manifesta nos 

discursos identificados no enredo da novela – porém, de diferentes maneiras, refletindo 

características do seu tempo de enunciação. 

Percebe-se então, combinando este referencial com a análise dos discursos dos 

personagens selecionados, que de fato os contextos históricos e sociais moldam os 

discursos que são emitidos nos produtos culturais de massa. No personagem Tarso o 

discurso sobre os transtornos mentais é atualizado, incorporando elementos 

contemporâneos – como por exemplo questões que surgem do debate proposto pelo 

movimento da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial no Brasil, nascidos entre o 

final da década de 1970 e início da década de 1980, materializados com a promulgação 

da Lei Paulo Delgado, também conhecida como lei antimanicomial, em 2001. Nesse 

sentido, imaginário, representação, autoria e agendamento da imprensa formam um 

campo de forças, garantindo, em parte, a assimilação de um novo ideário social. 

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa (identificar de que forma os 

personagens das novelas analisadas reproduzem as concepções presentes no imaginário 

da loucura construído pela sociedade em diferentes períodos históricos) foi cumprido. 

No entanto, não podemos afirmar conclusivamente quais são os impactos destas 

representações no social, ou seja, se as abordagens observadas na novela são de fato 

positivas ou negativas e se têm a capacidade de alterar ou reforçar visões sobre os 

transtornos mentais. 

Na categoria de “obra aberta”, a telenovela também se modifica com o social. É 

importante lembrar que adotamos aqui a ideia da representação como um reflexo da 

realidade. Se nos basearmos no conceito físico de reflexo, teremos um fenômeno que 

inevitavelmente produz distorções, ou seja, transpondo essa ideia para o conjunto de 

imagens televisivas, temos nestes produtos construções imperfeitas que não constituem 

a realidade em si, e que são na verdade, simulacros (SODRÉ, 1990). Sob essa 

perspectiva concluímos que o personagem aqui analisado é uma versão que incorpora 

questões do social, mas que não corresponde integralmente as diferentes realidades que 
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englobam a questão da loucura, devido ao formato das telenovelas, que acima de tudo é 

um produto de entretenimento. 

Em relação à temática escolhida para a análise – a “loucura” –, o 

desenvolvimento do trabalho nos permite reafirmar a importância de levantar reflexões 

sobre aspectos relativos ao campo da saúde mental e à psiquiatria moderna. O transtorno 

mental nas suas diversas possibilidades, em especial no que diz respeito à saúde pública, 

é um tema de interesse nacional que exige reflexão e representatividade nos debates 

públicos, visto que estes são os processos que propiciam transformações em relação a 

um problema que durante séculos foi associado majoritariamente à exclusão do tecido 

social. Se pensarmos que outras questões correlatas ao tema como a drogadição e o 

alcoolismo estão constantemente sob o foco das preocupações midiáticas, se questiona a 

necessidade de trazer também à tona problematizações referentes aos transtornos 

mentais para evitar um apagamento social da temática. 
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