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RESUMO 

 

A alucinação auditiva é considerada pelo horizonte biomédico ocidental moderno como 

sintoma de doença mental. Essa noção contribui para o aumento de diagnósticos e 

medicalização, além da dependência do sistema manicomial/institucional de tratamento. O 

objetivo deste estudo foi problematizar o enfoque biomédico tradicional, através da 

contribuição de filósofos e teóricos ligados à fenomenologia e ao existencialismo, bem como 

por meio de experiências de ouvidores de vozes que frequentavam um grupo destinado ao 

cuidado desse fenômeno, em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de uma capital 

brasileira. Para isso, foi feita uma revisão de literatura, abarcando diferentes períodos 

históricos e correntes filosóficas, bem como a análise de algumas experiências de uma 

ouvidora de vozes que frequentava o referido grupo. A filosofia antiga considerava a audição 

de vozes como mensagens de guias espirituais ou uma forma de comunicação com os deuses. 

Na Idade Média, a escolástica influenciou a Igreja Católica a julgar experiências sobrenaturais 

segundo quatro modos: possessão, bruxaria, heresia ou canonização. Na Modernidade, a 

audição de vozes recebeu um sentido patológico, que restringiu as possibilidades de ser. As 

experiências relatadas pela ouvidora de vozes analisada mostraram ser possível a adoção de 

uma metodologia com base na fenomenologia existencialista, como possibilidade de 

promoção do processo de cura. Conclui-se que a audição de vozes é um fenômeno complexo, 

que deve ser compreendido e analisado a partir da valorização das experiências dos ouvidores 

de vozes, como possibilidade de transformação da tradição que restringe os caminhos de 

liberdade. 

Palavras-chave: alucinação auditiva, audição de vozes, sofrimento psíquico grave, Centro de 

Atenção Psicossocial, fenomenologia existencialista. 

 



ABSTRACT 

 

 

Auditory hallucination is considered by the modern western biomedical horizon as a symptom 

of mental illness. This notion contributes to the increase of diagnoses and medicalization, 

besides the dependence to the institutional system of treatment. The objective of this study 

was to problematize the traditional biomedical approach, through the contribution of 

philosophers and theorists linked to phenomenology and existentialism, as well as through the 

experiences of voice listeners who attended a group destined to care this phenomenon, in a 

Psychosocial Care Center of a Brazilian capital. For this, a review of the literature was made, 

covering different historical periods and philosophical currents, as well as the analysis of 

some experiences of a voice listener who attended the group. Ancient philosophy regarded the 

hearing of voices as messages of spiritual guides or a form of communication with the gods. 

In the Middle Ages, scholasticism influenced the Catholic Church to judge supernatural 

experiences in four ways: possession, witchcraft, heresy, or canonization. In the Modernity 

the hearing of voices received a pathological sense, which restricted the possibilities of being. 

The experiences reported by the voice hearer analyzed showed that it is possible to adopt a 

methodology based on the existentialist phenomenology as a possibility to promote the 

healing process. It is concluded that the hearing of voices is a complex phenomenon, which 

must be understood and analyzed based on the value of the experiences of voice hearers, as a 

possibility of transformation of the tradition that restricts the paths of freedom. 

Keywords: auditory hallucination, hearing voices, severe psychic suffering, Psychosocial 

Care Center, existentialist phenomenology. 
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Introdução 

“Elas estão vindo! Elas estão vindo me pegar! Socorro! Me ajuda! Eu não aguento 

mais!” 

Fala de frequentadora do CAPS 

 

O ano era 2012 e eu tinha aproximadamente dois meses como pesquisador em um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) destinado ao cuidado de pessoas em sofrimento 

psíquico grave
1
. Ciomara

2
, tomada pelas vozes, retirou-se do local onde o grupo 

psicoterapêutico era realizado e correu em direção à rua. Se não fosse o esforço feito por uma 

funcionária da limpeza e por mim, Ciomara teria se jogado na frente dos carros que 

circulavam na via. Essa situação me levou a uma grande inquietação, já que ela estava 

tomando muitos remédios e continuava tendo aquele tipo de vivência. O tratamento oferecido 

pelo CAPS não teria que contribuir para que ela não ouvisse mais essas vozes? 

O tratamento de Ciomara e de muitas outras pessoas que frequentavam o local estava 

alinhado com a lógica biomédica ocidental moderna, a qual trabalha com a noção de que a 

experiência de ouvir vozes
3
 é sintoma de doença mental, como prescrevem os manuais 

estatísticos “Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamentos da CID-10” e 

“Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5”. Nessa lógica, a atuação 

da psiquiatria tem papel central e o tratamento tem como foco a administração de medicações 

para suprimir as vozes. Além disso, em caso de crises graves – em

                                                           
1
Segundo Costa (2013), diz respeito a “toda manifestação aguda da angústia humana (seja pela linguagem, seja 

pelo comportamento) que não é – ou não tem sido – bem compreendida” (p. 40). O termo “grave” é utilizado 

tendo em vista a dificuldade de seu manejo (não usual a pessoas que não possuem familiaridade com essa área).  
2
Todos os nomes utilizados neste trabalho são fictícios, para resguardar o sigilo das pessoas. 

3
Nomeada como alucinação auditiva – percepção que ocorre na ausência de estímulo externo e que é diferente de 

pensamentos (American Psychiatric Association, 2014). Neste trabalho, preferiu-se utilizar o termo “audição de 

vozes” com mais frequência que “alucinação auditiva”, em razão de o segundo ter sido apropriado pela ciência 

médica e contribuir para colonizar e desempoderar a experiência da pessoa, conforme Corstens, Longden, 

McCarthy-Jones, Waddingham e Thomas (2014) apontaram. Ainda assim, a palavra “alucinação” aparecerá 

diversas vezes, por se tratar de um termo que descreve o fenômeno da forma como ele acontece. 
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 que a pessoa tenta cometer suicídio ou comete heteroagressão –, procede-se com a internação 

no manicômio/hospital psiquiátrico ou em um hospital geral. 

Esse cenário tem sido muito recorrente no Distrito Federal, que, de acordo com dados 

do Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2015), é uma das regiões mais precárias do 

Brasil em rede pública de assistência à saúde mental. Isso porque contava apenas com 12 

CAPS em 2014, o que significava um índice de cobertura de 0,46 para cada 100.000 

habitantes – índice baixo em comparação ao restante do país, que era de 0,86. Atualmente o 

Distrito Federal possui 17 CAPS, mas esse número ainda é insuficiente para atender a 

demanda de forma satisfatória. 

Considerando-se a problemática envolvida em torno da lógica tradicional de 

tratamento adotada por muitas sociedades ocidentais (Bauer et al., 2011), ao final dos anos 

1980 surgem na Holanda alguns grupos de ouvidores de vozes. Eles possibilitaram o 

compartilhamento e o suporte das experiências, dando origem ao Movimento Internacional de 

Audição de Vozes (HVM), que foi fundado por Marius Romme e Sandra Escher e é 

coordenado por uma rede de suporte internacional, chamada Intervoice – “Rede Internacional 

para Treinamento, Educação e Pesquisa em Audição de Vozes” (Longden, Corstens, & 

Dillon, 2013, p. 162, tradução nossa). 

Quando se proporciona um ambiente de troca de experiências, inclusão e valorização 

das vivências dos ouvidores de vozes e se entende que tal fenômeno deve ser problematizado 

a partir das várias possibilidades dos seus modos de expressão, e não como um processo de 

doença, é possível que as pessoas consigam estabelecer uma melhor convivência com as 

vozes – o que, segundo Muñoz (2009), é uma das principais dificuldades de quem escuta 

vozes. No Brasil, esse tipo de trabalho ainda é muito incipiente e, no Distrito Federal, há 

apenas um grupo de ajuda mútua que trabalha na perspectiva do HVM, coordenado por este 
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pesquisador e realizado em uma comunidade (fora de instituições de tratamento), que foi 

fundado em 2015 no CAPS. 

Considerando essas questões, o objetivo deste estudo foi problematizar o enfoque 

biomédico tradicional da alucinação auditiva. Para isso, foram utilizadas algumas 

contribuições de filósofos e outros autores ligados à fenomenologia e ao existencialismo, além 

de relatos de experiências de ouvidores de vozes que frequentavam um grupo destinado ao 

cuidado desse fenômeno, em um CAPS de uma capital brasileira. 

No intuito de alcançar o objetivo proposto, este estudo foi organizado em duas partes. 

A primeira parte traz a fundamentação teórica e a metodologia. A fundamentação teórica foi 

dividida em dois capítulos, sendo que o primeiro apresenta como a audição de vozes foi 

compreendida e tratada na Antiguidade e na Idade Média. O segundo se propõe a discutir a 

alucinação auditiva a partir do horizonte moderno e conta com algumas noções 

heideggerianas sobre o sentido do ser e a técnica, além de autores ligados à psicopatologia 

fenomenológica – Jaspers, Minkowsky, Binswanger e Boss. A metodologia descreve o 

método e os procedimentos de análise. 

A segunda parte é composta de um capítulo, com análise de um caso clínico. Para isso, 

foram analisados documentos e relatos de uma ouvidora de vozes que participava de um 

grupo destinado ao cuidado desse fenômeno no CAPS e procurou-se articulá-los com as 

teorias apresentadas na fundamentação teórica (entre outras). 

Desse modo, espera-se que o presente trabalho possa contribuir não só para 

meditações acerca de novas formas de cuidar do fenômeno como também para despertar o 

interesse de ouvidores de vozes, pesquisadores, profissionais e familiares sobre a importância 

e a necessidade de proporcionar um espaço de acolhimento e diálogo com as vozes e, acima 

de tudo, enxergar a audição de vozes como “possibilidade existenciária de ser” (Heidegger, 

2012, p. 178). 
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1. Пρολεγομενα (Prolegômenos) 

Para iniciar a problematização do enfoque tradicional acerca da alucinação auditiva, 

decidiu-se fazer uma contextualização do fenômeno nos períodos históricos do Ocidente, 

considerando-se que: 

a) em razão de a lógica biomédica tradicional ter ganhado terreno também em muitas 

sociedades que geograficamente pertencem ao Oriente
4
, faz-se necessário um movimento de 

“enraizamento” e “desenraizamento”, destruindo
5
 suas bases desde o Ocidente. Dessa forma, 

será possível compreender algumas das razões pelas quais a ciência médico-psiquiátrica 

chegou à compreensão e ao cuidado do ser com foco na medicalização e institucionalização, 

seguindo a premissa de Heidegger: “Caso a questão do ser deva adquirir a transparência de 

sua própria história, é necessário, então, que se abale a rigidez e o enrijecimento de uma 

tradição petrificada e se removam os entulhos acumulados” (Heidegger, 2012, pp. 60-61); 

b) o pensar reflexivo-meditativo, que será exercitado neste trabalho e que foi proposto 

através do verbo “problematizar”, corresponde a um apelo (“o ser das vozes”), o qual só pode 

ser feito por uma disposição à filosofia – já que é ela que “está a caminho do ser do ente” 

(Heidegger, 1999a, p. 33). Isso significa permanecer “no diálogo com aquilo para onde a 

tradição da filosofia nos remete, isto é, nos libera” (Heidegger, 1999a, p. 35). Nesse sentido, 

buscou-se como ponto de partida a Grécia arcaica dos pensadores pré-socráticos, para então 

percorrer-se um caminho estruturado por outros filósofos e pela ciência. Por estar orientado 

conforme as prescrições de mundo, talvez o presente texto não consiga estimular ou 

permanecer no caminho do filosofar, questão que se constitui como limitação deste estudo; 

                                                           
4
Tanto influenciou que antropólogos como Bastos (2011) consideram como parte do mundo ocidental o tipo de 

sociedade que tem como fio condutor a razão. Assim sendo, o Ocidente não possui um lócus territorial, o que 

significa dizer que Seul e Tóquio, apesar de estarem localizadas no Oriente, são sociedades ocidentais.  
5
 Destruição aqui em um sentido heideggeriano, conforme consta na obra Ser e Tempo, no §6 – “A tarefa de uma 

destruição da história da ontologia” (Heidegger, 2012, p. 57). 
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c) só faz sentido discutir se a audição de vozes é sintoma ou não de patologia no 

mundo do Ocidente, já que algumas tradições sequer consideram essa possibilidade, conforme 

vários autores, pesquisadores e etnógrafos destacaram (Clément & Kakar, 1997; Martínez-

Hernáez, 2000; Lagrou, 2002; Suhail & Cochrane, 2002; Santos-Granero, 2006; Bastos, 2011; 

Bauer, 2011; Luhrman, Padmavati, Tharoor & Osei, 2015 – só para citar alguns). 

Comecemos então nossa caminhada. 
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2. Capítulo 1 – Audição de vozes: possibilidade existenciária de ser? 

De repente ele parou, nos fez fazer o mesmo, e ponderou por algum tempo. Então, 

virando-se, seguiu por outra rua, chamando de volta os amigos que estavam à frente; 

afirmou que isso se deu em razão de seu daimon. Muitos voltaram, [...] mas alguns dos 

jovens mantiveram-se no caminho, no intuito de desacreditar o daimon de Sócrates 

[...] Enquanto andavam pela Rua dos Escultores, perto das casas do tribunal, um 

rebanho de porcos, cobertos de lama, os encontrou; e, sendo muitos, [...], se 

incomodaram por não poderem sair do caminho, e por terem se sujado. De modo que 

frequentemente, com alegria, eles se lembrariam do daimon de Sócrates, perguntando-

se sobre seu constante cuidado para com esse homem, e como o Céu manteve tamanha 

proteção sobre ele. (Edward, 1872, p. 14, tradução nossa) 

 

Esse clássico fragmento foi escrito por Plutarco, em sua obra “O daemon de Sócrates". 

Nela, vê-se o caráter da voz que o pai da filosofia ouvia: ela viabilizava algumas realizações e 

impedia a ocorrência de outras; era uma espécie de guia. Essa questão fica ainda mais 

evidente na seguinte passagem: “Ouço uma voz, e toda vez que isso acontece ela me desvia 

do que estou a pique de fazer, mas nunca me leva à ação” (Platão, 2002) – referindo-se a 

ações que poderiam levá-lo a consequências ruins. 

Uma das razões que levou Sócrates à morte se deu em função dessa voz, já que, ao 

tomá-la como guia, ele não precisava se submeter a questões religiosas do Estado, tampouco 

ser governado por ele (Kierkegaard, 1991). Assim, o δαίμων (daímon) foi um elemento 

importante para a estruturação do mundo grego, como veremos a seguir. 

2.1 Audição de vozes na Antiguidade 

Na Grécia antiga, a audição de vozes era uma experiência comum às pessoas. Dois 

poetas gregos deixaram esse dado claro: Homero e Hesíodo, que viveram entre os séculos 

VIII e VII a.C. e procuraram contar em suas obras diversos acontecimentos que envolveram 

não só as origens e a estruturação da sociedade grega, como também seus modos de vida. Na 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
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obra “Ilíada”, Homero (2009) apresentou diversas passagens em que os homens se 

comunicavam com os deuses, como no recorte a seguir: 

 

Mas o deus: “Sus, mandou-me do Ida o Padre 

Ajudar-te: sou Febo de áureo alfanje, 

Teu patrono e de Pérgamo: não tardes, 

Compele contra as naus teus cavaleiros; 

Diante, abro-te a via e espanco os Dânaos.” (p. 289) 
 

Nessa passagem, Apolo, deus do sol, líder das Musas e patrono do oráculo
6
 de Delfos 

(Bulfinch, 2002), orienta e encoraja Heitor a lançar-se contra os dânaos – ou aqueus, como 

eram chamados os gregos antigos – e é correspondido pelo troiano. Hesíodo, assim como 

Homero, apresentou na obra “Os trabalhos e os dias” diversos elementos míticos, além de 

tecer uma crítica à sociedade e traçar considerações sobre aspectos da natureza, do cotidiano e 

da religiosidade da Grécia arcaica (Moura, 2012). No texto desse poeta, cabe destacar uma 

passagem que fala sobre os δαίμονές (daímones): 

 

Mas desde que a terra encobriu essa raça, eles são divindades pela vontade de Zeus 

grande, nobres, terrestres, guardiões dos humanos perecíveis; {eles vigiam as 

sentenças e as cruéis ações, vestidos de bruma, vagando por toda a terra,} 

distribuidores de riquezas: obtiveram esse privilégio de reis
7
. (Hesíodo, 2012, p. 75) 

 

Segundo o dicionário Perseus
8
, a palavra δαίμων (daímon) vem do radical δαίω (daío) 

e tem diversos significados: dividir ou distribuir destinos; deus ou deusa; divindade ou poder 

divino – mas difere-se de θεός (theós), em razão de esta denotar uma divindade individual e o 

δαίμων ser considerado uma divindade de ordem mais baixa (Edward, 1872); o gênio da 

pessoa, sua sorte ou sua fortuna; um espírito maligno ou demônio. E o δαιμόνιον (daimónion, 

                                                           
6
Os oráculos eram pessoas que faziam a comunicação entre os deuses e os homens, ou locais onde os gregos iam 

se consultar sobre seu destino. As vozes eram elementos centrais para suas atividades (Smith, 2008).   
7
No texto original: “αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα κάλυψεν, τοὶ μὲν δαίμονές εἰσι Διὸς μεγάλου διὰ 

βουλάς ἐσθλοί, ἐπιχθόνιοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων, {οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα ἠέρα 

ἑσσάμενοι, πάντῃ φοιτῶντες ἐπ' αἶαν,}πλουτοδόται· καὶ τοῦτο γέρας βασιλήιον ἔσχον” (Hesíodo, 2012, p. 74). 
8
Ferramenta digital que, além de ser dicionário, é biblioteca, e se dedica à cultura greco-romana. É a versão 

eletrônica do dicionário Lidell-Scott-Jones. Mais informações em: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fw&la=greek&can=dai%2Fw0&prior=dai/mwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
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demônio), de acordo com o politeísmo antigo, designava gênio mal ou bom (Ramiz Galvão, 

1994). 

O Perseus fornece uma consideração específica em Hesíodo, sobre os δαίμονές 

(daímones): a de que eram as almas dos homens que viviam na Era de Ouro e faziam a 

ligação entre os homens e os deuses. No trecho em destaque (na página anterior), Hesíodo 

mostra que esses homens foram transformados em δαίμονές por vontade de Zeus; vagavam 

pela terra e eram guardiões da justiça – vigiavam decisões de juízes, julgavam atos humanos 

e, em alguns casos, distribuíam riquezas. 

Além disso, para Hesíodo, os δαίμονές representavam a φρόνησις (phrônesis) do 

homem, a qual, por sua vez, significava qualidades da alma, como o juízo sábio, a sagacidade 

e a prudência, ou seja, uma espécie de sabedoria prática, própria do exercício meditativo. Por 

meio dele, o homem formularia um juízo, que o auxiliaria a tomar decisões – que teriam 

resultados positivos ou negativos. Quando resultava em um mal, os δαίμονές eram utilizados 

para o homem se desculpabilizar – a responsabilidade era atribuída a eles (Spinelli, 2006). 

Vernant e Vidal-Naquet (2011) destacaram outro caráter que o δαίμων recebeu a partir 

de pensadores ligados à tragédia, como Eurípedes: 

 

(...) todos esses nomes recobrem afinal uma única realidade mítica, um númen sinistro 

que se manifesta sob múltiplas formas, em momentos diferentes, na alma do homem e 

fora dele (...) Em grego, um termo designa esse tipo de potência divina, pouco 

individualizada, que, sob uma variedade de formas, age de uma maneira que, no mais 

das vezes, é nefasta ao coração da vida humana: o daímon. (Vernant & Vidal-Naquet, 

2011, p. 14) 
 

E mesmo as falas, sentimentos e atos dos heróis nas tragédias, que dependem de seu 

ἦθος (éthos), eram entendidos como expressão de um poder divino – o δαίμων (que Eurípedes 

entendia como um gênio maligno). Assim, segundo Vernant e Vidal-Naquet (2011), o homem 

trágico era estruturado pela fórmula heraclitiana ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων, e, sem um desses 

elementos, ele desapareceria. Em outras palavras, a tragédia era constituída, necessariamente, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
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pelo caráter (ἦθος) e seu “atravessamento” pelo δαίμων, significando, ao mesmo tempo, que o 

que se chama δαίμων no homem é o seu ἦθος e o que se chama ἦθος “é realmente um 

demônio” (Vernant & Vidal-Naquet, 2011, p. 15). Em outra obra, Vernant (1990) afirmou que 

o δαίμων poderia ser entendido também como ψυχή (psyché, alma). 

Discorrendo sobre a sentença ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων, Heidegger (2005) refutou o 

sentido dado pela tradução moderna ‘o caráter próprio do homem é o seu 

demônio’(Heidegger, 2005, p. 71) – a qual, diga-se de passagem, é a mesma de Vernant e 

Vidal-Naquet (2011) –, já que ela não seguiu o pensamento grego original (e sim o moderno). 

Isso porque: 

 

Hθος significa “morada”, lugar da habitação. A palavra nomeia o âmbito aberto onde 

o homem habita. O aberto de sua morada torna manifesto aquilo que vem ao encontro 

da essência do homem e assim, aproximando-se, demora-se em sua proximidade. A 

morada do homem contém e conserva o advento daquilo a que o homem pertence em 

sua essência. Isto é, segundo a palavra de Heráclito, o δαίμων, o Deus. A sentença diz: 

o homem habita, na medida em que é homem, na proximidade de Deus. 

 

Heidegger complementou tal afirmação com base na explicação do próprio Heráclito 

sobre sua sentença (ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων): “A habitação (familiar) é para o homem a 

abertura para a presentificação do Deus (o in-sólito)” (Heidegger, 2005, p. 74). Assim, o 

δαίμων recebe um outro significado: o de extraordinário. Heidegger (2005) se utilizou dessa 

sentença principalmente para trabalhar a questão ontológica – da verdade do ser. O pensar 

edifica a casa do ser, mas seria somente a partir do pensar rigoroso (que busca o fundamento 

ou a essência do ser), e não do conceitual ou filosófico (do horizonte estabelecido pela 

tradição), que seria possível chegarmos ao entendimento do ἦθος e do δαίμων. 

Daí vemos a grande complexidade desse conceito que, segundo Spinelli (2006), foi 

tematizado principalmente por Heráclito, Parmênides e Demócrito. Em Heráclito, os δαίμονές 

saíram de uma esfera racional para a imaginativa, migrando da razão para a esfera do mito, 

transformando-se, dessa maneira, em “entidades religiosas do culto popular” (Spinelli, 2006, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
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p. 37). Diferentemente de Hesíodo, Heráclito levou a compreensão dos δαίμονές para uma 

outra dimensão: a de que, por não poderem interceder e barganhar, os resultados das ações 

humanas deveriam ser imputados unicamente aos homens. 

O δαίμων, então, seria uma qualidade da δυναμις (dynamis, poder) da intelecção, “pela 

qual a todo homem é facultado edificar soberanamente o dever ser de sua humanidade” 

(Spinelli, 2006, p. 40), ou seja, o destino da humanidade dependeria das decisões humanas. 

Assim, Heráclito promove uma quebra na ideia da soberania do cosmos no pensamento grego: 

a phýsis deixa de reger a destinação do homem, passando este a ser o responsável por 

gerenciar e conduzir sua existência pessoal (Spinelli, 2006). 

Em Parmênides, segundo Spinelli (2006), δαίμων significava uma realização que tinha 

como sentido a expressão de um governo diretivo, que reunia a ideia de um domínio 

espontâneo e natural, com um domínio de iniciativa que visava a geração, enquanto δαίμονές 

designava tanto uma disposição para aprender e ensinar quanto uma qualidade do ensino. 

Essas noções “tomaram corpo” tempos depois por meio do movimento sofista. 

Demócrito tinha outras formas de compreender o δαίμων. Afirmou que na alma residia 

o δαιμόνιον, não no sentido de uma possessão, mas de uma disposição para o mal (infortúnio), 

ou para o bem (felicidade). O δαιμόνιον, portanto, possuía mobilidade na alma e era entendido 

por esse pensador como natural, mas seus efeitos tinham relação de dependência com as ações 

do homem. Para tal, o sujeito deveria ter intenção, empenho e educação. Caso buscasse o mal, 

isso não seria algo da ordem da divindade, mas por ignorância e cegueira do intelecto 

(Spinelli, 2006). 

O δαίμων, a partir desses três pensadores, representava, portanto, um poder que 

poderia impelir para o mal ou para o bem. Quando assumia uma conotação negativa, referia-

se ao fato de que o homem não tinha capacidade para gerir de maneira racional suas emoções, 

vontades, paixões e desejos, ou seja, designava a loucura (Spinelli, 2006), que no cenário 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
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grego era tomada como ὕβρις (hýbris): ultrapassagem do métron, perda da medida, 

“desatenção do homem às limitações e às fragilidades próprias ao ser humano” (Feijoo, 2016, 

p. 7), o que indicava uma incapacidade de governar a si mesmo. 

Spinelli (2006) apontou ainda outra importante dimensão do δαίμων: seu caráter de 

facticidade (no sentido de contingência), “um imponderável que desvia o ser de sua trajetória 

de humana edificação” (p. 49). Isso porque, por mais que haja boa intenção, vontade e 

preparação para certa realização, há sempre um risco de que o bem não se realize e o mal 

surja como resultado. O δαίμων, assim, representa esse imponderável – um intruso, que 

interfere e coage, não na qualidade de um ser, mas de “um acontecer (por um vigor) inerente à 

alma (sede da vontade e do arbítrio deliberativo do humano), à qual se interpõe – sobrepondo-

se, inclusive, aos ditames da razão” (Spinelli, 2006, p. 49). 

Ao analisar o caráter do δαίμων de Sócrates, Kierkegaard (1991) afirmou que tal 

palavra não tinha uma função adjetiva, tampouco substantiva, mas que: “com esta palavra se 

designa algo abstrato, algo divino, que, porém, justamente em sua abstração, se eleva acima 

de qualquer determinação, é inexprimível e livre de predicados, pois não admite nenhuma 

vocalização” (p. 105). Ela era uma voz audível e tinha similaridade com algo da ordem do 

instinto. Hegel afirmou que o δαίμων de Sócrates lhe permitiu tomar decisões sem a ajuda dos 

oráculos, o que, naquela época, era algo improvável (Kierkegaard, 1991) – considerando que 

o povo não tinha liberdade para tomar decisões, fato esse que levou Hegel a considerar tal 

época como pré-reflexiva (não havia ainda o “eu” como fundador do mundo). 

Platão entendia o δαίμων como μῦθος
9
 (mythós). Na obra “O banquete”, Diotima, ao 

ser interpelada por Sócrates sobre o que achava do amor, respondeu: “Um grande gênio
10

, ó 

                                                           
9
“Época em que as coisas falavam aos homens”, segundo o Prof Dr. Marcos Aurélio Fernandes, em aula da 

disciplina de “Filosofia Contemporânea”, proferida no dia 21 de agosto de 2017, no curso de Filosofia, na 

Universidade de Brasília. Caberia em torno dessa ideia um pequeno complemento, que será retomado mais à 

frente neste trabalho. A assertiva então ficaria assim: “Época em que as coisas falavam aos homens, e eles as 

escutavam” (grifo nosso).   
10

 Em grego, δαίμων μέγαϛ (daímon mégas). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmwn&la=greek&can=dai%2Fmwn0
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Sócrates; e com efeito, tudo o que é gênio está entre um deus e um mortal” (202 d-e). E sobre 

sua δυναμις, ela afirmou: 

 

O de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, e aos homens o que 

vem dos deuses, de uns as súplicas e os sacrifícios, e dos outros as ordens e as 

recompensas pelos sacrifícios; e como está no meio de ambos ele os completa, de 

modo que o todo fica ligado todo ele a si mesmo. Por seu intermédio é que procede 

não só toda arte divinatória, como também a dos sacerdotes que se ocupam dos 

sacrifícios, das iniciações e dos encantamentos, e enfim de toda adivinhação e magia. 

Um deus com um homem não se mistura, mas é através desse ser que se faz todo o 

convívio e diálogo dos deuses com os homens, tanto quando despertos, como quando 

dormindo; e aquele que em tais questões é sábio é um homem de gênio. (202 e, 203 a) 
 

Cabe ressaltar que a expressão “homem de gênio” foi escrita no texto grego original 

como δαιμόνιος ἀνήρ (daimónios anér), que, segundo notas do tradutor, é um “homem 

marcado pelo gênio, pela divindade (δαίμον). Nossos correspondentes ‘genial’ ou de ‘gênio’ 

derivam para a ideia de talento” (Platão, 2016, p. 121). Conforme a passagem em destaque, 

Platão compreendia o δαίμον do mesmo modo que Hesíodo, ou seja, era um mensageiro que 

fazia a “ponte comunicacional” dos homens com os deuses e vice-versa. Além disso, eram 

seres que inspiravam ou influenciavam homens a desempenharem as artes divinatórias 

(oráculos, sacerdotes e/ou homens envolvidos na arte da adivinhação, premonições ou 

pressentimentos). 

No “Fédon”, Platão (2011) fala de outra dinâmica do δαίμον: a de guia de almas. 

Nessa obra, os diálogos giram em torno da questão da imortalidade da alma e provocam 

reflexões sobre o seu destino, depois da vida. 

 

Ao chegar a alma ao Hades, nada mais leva consigo a não ser a instrução e a educação, 

justamente, ao que se diz, o que mais favorece ou prejudica o morto desde o início de 

sua viagem para lá. O que contam é o seguinte: ao morrer alguém, o demônio que em 

vida lhe tocou por sorte se encarrega de levá-lo a um lugar em que se reúnem os 

mortos para serem julgados e de onde são conduzidos para o Hades com guias 

incumbidos de indicar-lhes o caminho. (107 d-e). 
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As almas que compreendiam o estado do pós-vida e que haviam conduzido suas vidas 

da melhor forma que poderiam ter feito, seguiam seus guias de forma obediente; as que não 

haviam seguido esse caminho e apresentavam resistência eram conduzidas de forma 

coercitiva pelo δαίμον. 

 Aristóteles não utilizou o conceito de δαίμον com tanta frequência quanto seus 

predecessores, apesar de ter compartilhado algumas das noções de Heráclito e Demócrito, de 

que fazer o bem ou o mal seria uma responsabilidade do homem – ele rompeu, portanto, com 

o caráter de “passividade” presente em alguns pensamentos (Vanier, 2016). A palavra δαίμον 

foi utilizada pelo filósofo dentro de outra concepção: de εὐδαιμονία (eudaimonía), ou 

felicidade. 

Mas há outro ponto a ser destacado no pensamento de Aristóteles. Segundo Zanello e 

Martins (2010), o estagirita foi o responsável por firmar a separação entre μῦθος e λόγος. Se 

antes a palavra era entendida como verdade – dizia-se a coisa ela mesma –, em Aristóteles há 

a necessidade de se provar no discurso o que não é verdadeiro – dada a preocupação que ele 

tinha com o uso inadequado da palavra pelos sofistas. Com isso, há uma grande perda para o 

pensamento filosófico: “A metáfora perde a partir daqui sua inscrição em um programa 

filosófico e passa a ser considerada mera figura estilística de linguagem, um adorno fútil e 

extremamente perigoso para um discurso que busque a verdade” (Zanello & Martins, 2010, p. 

191). Essa noção será retomada mais à frente neste estudo, quando se falar da audição de 

vozes na Modernidade. 

Apesar de ter tematizado pouco o δαίμον, Aristóteles foi o primeiro a escrever sobre o 

“mecanismo” da alucinação (Feinberg, 1970). Afirmou que “a faculdade que produz nossa 

ilusão quando doentes durante a vigília é a mesma que produz esse estado passivo – (ou seja, 

os efeitos ilusórios) – durante o sono” (428 b-25), ou seja, a audição de vozes é uma 

possibilidade do humano e faz parte da faculdade de senso-percepção. Ele trouxe ainda a ideia 



23 
 

 
 

de que nossos sentidos podem estar enganados e que a realidade depende do horizonte
11

 em 

que nos encontramos, com a seguinte passagem: “mesmo quando os indivíduos gozam de 

ótima saúde e conhecem as reais medidas do sol, este lhes parece medir somente um pé” (428 

b-25). Assim, qualquer pessoa poderia alucinar, independentemente de estar acometido por 

alguma doença ou não. 

Outro filósofo a discorrer sobre a audição de vozes foi Santo Agostinho. Na obra 

“Confissões”, ele relatou uma experiência de audição de vozes: 

 

Mas eis que, de repente, ouço da casa vizinha uma voz, de menino ou menina, não sei, 

que cantava e repetia muitas vezes: “Toma e lê, toma e lê”. E logo, mudando de 

semblante, comecei a buscar, com toda a atenção em minhas lembranças se porventura 

esta cantiga fazia parte de um jogo que as crianças costumassem cantarolar; mas não 

me lembrava de tê-la ouvido antes. (Agostinho, 2007, p. 78) 
 

Nessa ocasião, Agostinho passava por um momento de crise. Não sabia se continuava 

a investir na vida espiritual – caminho de Deus –, ou se seria melhor mudar os rumos, 

seguindo os “ditames” da vida carnal; essa indecisão lhe trazia muita angústia. Após escutar a 

voz dessa criança, ele logo entendeu como mensagem divina e decidiu abrir a Bíblia e ler a 

primeira passagem que visse. Foi o capítulo 5, versículo 21, da Epístola de Paulo aos Gálatas: 

“Não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em 

leviandades, não em contendas e rixas; mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não 

cuideis de satisfazer os desejos da carne” (Agostinho, 2007, p. 79). Então o místico afirmou: 

“Não quis ler mais, nem era necessário. Quando cheguei ao fim da frase, uma espécie de luz 

de certeza se insinuou em meu coração, dissipando todas as trevas de dúvida” (Agostinho, 

2007, p. 79), ou seja, a experiência alucinatória o auxiliou a tomar uma decisão e sair da crise. 

Agostinho teceu algumas considerações sobre as alucinações, analisando as visões 

místicas de Paulo e o mandamento “Amarás a teu próximo como a ti mesmo” (Sarbin, & 

                                                           
11

Do grego ὁρισμός (horismós), que é o que limita o campo de visão, e define o que se vê, segundo o Prof Dr. 

Marcos Aurélio Fernandes, em encontro do grupo de estudos heideggerianos (obra “Ser e Tempo”), na 

Universidade de Brasília, no dia 22 de maio de 2017. 
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Juhasz, 1967). Sobre as visões místicas, constam na Segunda Epístola de São Paulo aos 

Coríntios, no capítulo 12: “Paulo é arrebatado ao terceiro céu — O Senhor dá fraquezas aos 

homens para que eles possam triunfar sobre elas — Paulo manifesta os sinais de um 

Apóstolo” (Bíblia, 2015, p. 1.791). O apóstolo começa o capítulo da seguinte forma: “Em 

verdade, não convém gloriar-me; mas passarei às visões e revelações do Senhor” (2 Cor. 

12:1). Nos versículos 7 e 8 ele escreveu: 

 

E para que não me enaltecesse pelas excelências das revelações, foi-me dado um 

espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que não 

me enalteça. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 

(Bíblia, 2 Cor. 12: 7-8) 
 

A partir dessa e de outras experiências relatadas pelo apóstolo, Agostinho (1973) 

afirmou: 

 

Existem várias formas de ver, e com a ajuda de Deus eu devo tentar explicá-las e 

mostrar como elas se diferenciam. Quando lemos o mandamento: “Amarás a teu 

próximo como a ti mesmo”, experienciamos três tipos de visão: uma através dos olhos, 

por meio dos quais nós vemos as cartas (escritas); uma segunda por meio do espírito, 

pela qual nós pensamos no próximo mesmo quando ele está ausente; e terceiro, através 

da intuição da mente, pela qual nós vemos e entendemos o amor por ele mesmo. (pp. 

93-94, tradução nossa) 

 

Sobre a primeira, Agostinho (1973) sublinhou que é a mais clara a todas as pessoas, 

pois depende do órgão da visão (nível físico, ou “corporal”, como ele nomeou) e é 

responsável por tudo o que enxergamos no nosso horizonte. A segunda, que se refere a coisas 

que pensamos e que não estão no nosso campo de visão, como, por exemplo, a terra ou o céu, 

que não conseguimos enxergar quando está tudo escuro, no período da noite; ela envolve 

certo nível de abstração no sentido de imaginação e pode ser evocada pela memória e 

pensamento. Agostinho a chamou de “espiritual” (p. 94, tradução nossa). 

Já o terceiro nível de visão, que corresponde a uma ideia de representação, refere-se a 

conceitos que não possuem imagens para defini-los e que ao mesmo tempo se diferem delas – 
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ou seja, exige um plano elevado de abstração. Esse nível foi nomeado como “intelectual” 

(1973, p. 94, tradução nossa) pelo teólogo. Os três planos devem ser analisados de forma 

separada e se refeririam à razão, em uma escala de importância (o corporal sendo o mais 

baixo). Assim, Agostinho (1973) afirmou que o corporal é a mensagem escrita que lemos; o 

espiritual, quando pensamos no próximo; e o intelectual, se refere ao amor – que não pode ser 

visto nem representado através do pensamento, mas sentido e conhecido. 

Então ele formulou a seguinte ideia: “no curso normal da nossa vida diária existem 

outros objetos que surgem de diferentes formas do nosso espírito mesmo, ou que são, depois 

de alguma maneira, sugeridas ao espírito pelo corpo, conforme tenhamos sofrido influência da 

carne ou da mente” (Agostinho, 1973, p. 96, tradução nossa). Ao discorrer sobre essa 

afirmação, ele citou as revelações dos anjos, que podem ser colocadas no plano corporal – já 

que são vistos. Já a aproximação e a experiência com Deus, em razão de ser o “ser” supremo, 

não corpóreo, se daria por meio do plano intelectual. 

Portanto, conforme a sentença agostiniana, a experiência de audição de vozes envolve 

os três níveis de visão, se considerarmos que elas poderiam ser também manifestações 

divinas
12

. Além de Agostinho considerar que as vozes poderiam ser provenientes de Deus, em 

outra obra, “Cidade de Deus”, ele escreveu algumas passagens que mostram que elas também 

poderiam ser provenientes de demônios, como a que se segue (em que ele afirmou que a 

felicidade deveria ser buscada somente em um único Deus): “Afirmo, sem dúvidas, que eles 

acreditavam que a felicidade era concedida por certo deus que ignoravam. Pois então que o 

procurem, que o venerem, e isso bastará. Repudiem o alarido dos inúmeros demônios” (Santo 

Agostinho, 1996, p. 433). 

                                                           
12

Cabe ressaltar que o pensamento de Agostinho contribuiu para que os místicos não fizessem uma diferenciação 

rígida entre fenômenos sobrenaturais e naturais, e avaliassem casos de pessoas que ouviam vozes e tinham visões 

independentemente do tema (Sarbin & Juhasz, 1967) - como por exemplo se eram da ordem de Deus ou do 

Diabo. Esse ponto em particular sofre uma modificação, conforme veremos mais à frente, quando discorrermos 

sobre os medievais e escolásticos. 
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Cabe destacar que Agostinho foi quem consolidou a mitologia demoníaca, que surgiu 

com os padres apostólicos, e gerou graves problemas morais e políticos. O bispo reformulou a 

doutrina cristã demonológica, que, devido ao seu valor e rigor teológico, foi adotada pelo 

cristianismo por vários séculos que se seguiram. A ação demoníaca era o que permitia aos 

homens o aperfeiçoamento para chegarem a Deus e teria como produto dores físicas – mas 

que dependeriam da fraqueza do homem. Talvez a questão mais marcante em sua obra tenha 

sido de que ele instrumentalizou os tribunais da Inquisição dos medievais, ao associar 

acidentes naturais (tempestades, perda da colheita, aborto) à ação demoníaca (Pessoti, 1994). 

Assim como a do apóstolo Paulo, existem diversas outras passagens na Bíblia que 

fazem referência a experiências de audição de vozes e visões. Baker (2009) destacou que 

fundadores de religiões, como Maomé, Jesus, Joseph Smith (mórmons) e George Fox 

(quakers) também ouviam vozes. Há também o clássico episódio de Moisés, que escutou a 

voz de Deus vindo atrás de um arbusto queimando, que o orientou a guiar os hebreus para 

fora do Egito. 

No caso de Maomé, a primeira experiência foi perto de Meca, quando estava 

meditando ao caminhar e escutou uma voz falando: “Saudações a você, ó mensageiro de 

Deus” (Baker, 2009, p. 40, tradução nossa). Ele olhou para os lados para ver de onde a voz 

vinha, mas não localizou ninguém. Dias depois o anjo Gabriel apareceu para Maomé e disse 

que Deus o havia escolhido para ser profeta. Ele chegou a pensar em se matar, de tão 

assustado e angustiado que ficou, mas após esses primeiros momentos de crise, decidiu 

dedicar-se ao caminho religioso e escreveu seus textos segundo orientações de vozes e visões. 

Um último personagem a ser destacado na Antiguidade foi Cícero, já que foi ele quem 

utilizou pela primeira vez na história o termo “alucinação”, segundo Lewis e Short (1891). Na 

obra “De Natura Deorum” (“Sobre a natureza dos deuses”, tradução nossa), o imperador 

procurou apresentar um diálogo entre três personagens – Balbo, que representava os estóicos; 



27 
 

 
 

Veleio, que argumentava a favor de Epicuro; e Cota, que defendia os ensinos da Academia 

Nova. A palavra utilizada para designar uma alucinação foi halucinatus, quando Cota 

criticava os ensinos de Epicuro, na seguinte passagem: “O fato é que vocês, pessoas, se 

limitam a repetir mecanicamente essas afirmações que Epicuro pronunciou em suas visões 

alucinatórias em sonho
13
” (Cícero, 1967, p. 69). Essa colocação nos remete à ideia de 

Aristóteles mencionada anteriormente, quando o filósofo deixou “em um mesmo plano” as 

experiências alucinatórias e os efeitos ilusórios dos sonhos. 

Considerando o percurso apresentado, podemos constatar que a audição de vozes, e 

outras experiências “místicas” e/ou sobrenaturais na Antiguidade, não eram consideradas 

sintoma de adoecimento mental (muito pelo contrário, já que serviam para abrir caminhos, 

entre outros sentidos). Porém, a partir do século V – período em que a Igreja se apropriou das 

produções intelectuais na Europa – se inicia a Era Medieval (Le Goff, 2013) e as bases de 

uma ciência que poderia ser chamada de psicopatológica começaram a ser fundadas. 

2.2 Audição de vozes na Idade Média 

As noções medievais de psicopatologia foram marcadas por uma forte relação entre 

loucura e possessão demoníaca. Com a consolidação do cristianismo, duas correntes se 

apresentavam: uma que pregava que toda e qualquer divindade pagã (entre elas o δααίμον) 

deveriam ser entendidas como de ordem demoníaca e adorá-las seria o mesmo que cultuar o 

demônio; e uma outra que nomeava como hereges (ou pagãs) as pessoas que não seguiam a 

doutrina cristã – portanto seriam partidárias ou obreiras do demônio (Pessoti, 1994). 

Quanto à audição de vozes em especial, dois personagens contribuíram para mudanças 

na forma de compreendê-las (não só elas, mas também fenômenos de ordens similares): 

                                                           
13
No texto original: “Ista enim a vobis quase dictata redduntur quæ Epicurus oscitans halucinatus” (Cícero, 

1967, p. 68). 
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Tomás de Aquino e Teresa de Ávila. Tomás, no século XIII, escreveu uma obra muito 

importante para a filosofia medieval, a “Suma Teológica”, que contém boa parte de seu saber 

filosófico, teológico, psicológico e sociológico (Kraft, 2001). Essa obra teve não só um papel 

central para a Escolástica – corrente de pensamento crítico predominante no ensino das 

universidades medievais, cujo maior expoente foi Tomás de Aquino –, como também 

contribuiu para o pensamento dos tempos iniciais da Modernidade (Wolkmer, 2001). Para 

compreender como o teólogo entendia fenômenos como a audição de vozes e suas ideias no 

campo da psicopatologia, é necessário primeiro discorrermos acerca de sua biologia e 

psicologia. 

Segundo Echavarría (2008), Tomás baseou seu pensamento biológico nos tratados de 

Aristóteles que discorreram acerca da natureza. Além do estagirita, referenciado como “O 

filósofo” nas obras de Aquino, podemos considerar também a influência de Galeno e 

Hipócrates – os quais contribuíram para a configuração da biologia e da medicina medievais, 

como Nemésio de Emesa e Avicena. Tomás entendia a enfermidade por meio das palavras 

morbus e aegritudo, em preferência a infirmitas. Isso porque, segundo o dicionário Perseus, 

morbus significa doença ou desordem, enquanto aegritudo pode ser utilizado para designar 

doença, tristeza, aflição ou melancolia. Já a palavra infirmitas era empregada no sentido de 

falta de força ou fraqueza. 

O teólogo entendeu a enfermidade como um hábito entitativo
14

, enquanto o ficar 

doente seria da ordem da paixão – em que ocorre uma destituição do organismo referente à 

sua disposição natural (Echavarría, 2008). Assim, o ficar doente se referia a alguns dos 

                                                           
14

Segundo Nicolas (2003), o habitus pode ser operativo ou entitativo. O operativo se refere a uma disposição das 

faculdades para uma ação específica, que se dá conforme os entes. O entitativo é “uma disposição do mesmo ser, 

da natureza enquanto tal” (p. 84). Exemplos de hábitos entitativos são a saúde e a beleza - agrupamentos de 

disposições que tornam mais perfeitas as subordinações do corpo à alma. No entanto, essas noções agem tão 

somente para atingir a graça que santifica, e participa ontologicamente na natureza de Deus. Em outras palavras, 

o hábito entitativo é um conceito metafísico, transcendente e relacionado ao ser de Deus, e não existe como ente 

objeto – é impalpável. Echavarría (2008) afirmou que a escola tomista utilizava esse conceito com mais 

frequência, enquanto que Tomás preferia entendê-lo como “disposição”.       
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sentidos originais da palavra no grego (πάθος, páthos): padecer, ser afetado por (ou seja, em 

um sentido passivo). A paixão, no entendimento de Santo Tomás de Aquino (1936), implica 

“uma deficiência, pois é própria do ser potencial. Logo, os seres que se aproximam da 

perfeição primeira – Deus –, pouco tem de potencialidade e de paixão
15
” (p. 1078). Sobre o 

ficar doente, Di Maio (2007) afirmou: 

 

Em todas as alterações há a transmutação da qualidade. Mas somente se a qualidade 

expulsa é aquela contradição (como já foi dito), e o introduzido é estranho, será dito de 

sofrimento (paixão). Assim, as doenças (entendidas como ficar doente), dizem respeito 

à cura. Isso nos permite distinguir entre doença e cura à maneira dos dias atuais, sem 

fazer referência direta ao sofrimento (eles nos são de fato patologias não dolorosas ou 

dores não patológicas). (p. 229) 

 

Com essa passagem, Di Maio (2007) quis dizer que o padecimento não se dá somente 

porque a enfermidade provoca sofrimento – porque existe enfermidade sem sofrimento –, mas 

principalmente porque o agente patogênico desloca o doente para fora de seu plano natural,
16

 

ou seja, ela altera seu estado anterior. A ação curativa do médico, que provoca também (assim 

como o agente patogênico) uma alteração, é comparável a uma paixão, já que restituiria a 

disposição natural perdida em função do processo de padecimento (transmutação de 

qualidade). Mas o agente patogênico, por sua vez, produz uma alteração que Tomás chamou 

de paixão com propriedade (Echavarría, 2008). 

Echavarría (2008) afirmou também que Tomás se utilizou da teoria dos humores 

(sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra) para explicar o processo de adoecimento do corpo 

e da alma. Quando os humores se esfriavam ou esquentavam demais, ou ficavam secos ou 

úmidos demais, funcionando de forma indevida (desequilíbrio orgânico), o sujeito seria 

                                                           
15

O leitor pode estar se perguntando do motivo pelo qual se está discorrendo sobre a paixão. Mas ressaltamos 

que esse conceito em Tomás é extremamente importante, já que o teólogo deu várias contribuições para o campo 

da psicopatologia medieval e moderna (Kraft, 2001), que o termo “psicopatologia” contém a palavra páthos, e 

considerando também os pontos que foram elencados no tópico referente aos prolegômenos.  
16

Essa consideração também será retomada mais adiante, quando formos discorrer sobre algumas teorizações de 

psicopatólogos fenomenológicos. Por ora, cabe destacar que Tomás entendia a enfermidade como um mal, mais 

no sentido de privação do hábito da saúde, que acaba afetando a existência do homem de forma dramática.  
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acometido por uma enfermidade. E os transtornos mentais seriam consequências de alterações 

do organismo – ou seja, as paixões do corpo afetariam a alma: “a dor sensível do corpo 

impede-nos a alma de sentir o prazer da virtude” (Santo Tomás de Aquino, 1936, p. 2.490). 

Por exemplo, a enfermidade poderia produzir mal-estar, dor e cansaço, e então causaria uma 

dor psíquica, como a tristeza – que foi considerada pelo teólogo como uma paixão danosa ao 

corpo, a qual, por tirar a pessoa de sua disposição natural e privá-la do uso da razão, é a 

emoção que representava a paixão com mais propriedade. 

Assim, “sendo-nos a dor corporal mais sensível e a apreensão sensitiva mais 

manifesta, resulta que a intensidade da dor corpórea faz quase desvanecer-se o prazer 

espiritual, relativo ao fim da virtude” (Santo Tomás de Aquino, 1936, p. 2.490). Há aí, 

portanto, uma ideia de psicossomática, que faz parte da noção que Tomás trouxe da doutrina 

aristotélica, da unidade psicofísica do homem (Kraft, 2001). Da mesma forma a psique 

(alma), que está inteira no corpo e constitui o seu ato: “Os membros corpóreos obedecem às 

concepções da alma, quanto ao movimento local, por terem em si mesmos um princípio vital” 

(Santo Tomás de Aquino, 1936, p. 867). 

Passando ao tema da loucura, Tomás (1936) a referenciou como falta de razão: “Pois, 

quem vai ser batizado deve ter a intenção de receber o batismo, como se disse. Ora, os loucos 

e os dementes, não tendo o uso da razão, não podem ter senão uma intenção desordenada” 

(Santo Tomás de Aquino, 1936, p. 3.425). O santo afirmou ainda que “a enfermidade da alma 

é mais grave que a do corpo” (Santo Tomás de Aquino, 1936, p. 1.429). A insanidade mental, 

como deficiência do uso da razão, poderia ser provocada de duas formas: um mal 

funcionamento do corpo, a ponto de a razão não poder intervir, ou uma elevada intensidade 

(excesso) das paixões. A tristeza profunda também poderia ser causa da loucura, bem como a 

ira e o amor. 
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Sobre as manifestações do mundo espiritual, Tomás (1936) afirmou que começavam 

por meio de “visões sensíveis” (p. 3.188). Quanto à audição de vozes, as manifestações 

poderiam ser provenientes: 

– De Deus: “Ora, pelo batismo que recebeu Cristo se manifestou suficientemente; quer 

também pelo testemunho de João; quer pela descida da pomba; quer também pelo testemunho 

da voz paterna” (p. 3.178); 

– De anjos: “Os anjos, propriamente, não falam pelos corpos assumidos, mas por um 

símile de locução, enquanto formam, no ar, sons semelhantes às vozes humanas” (p. 487); 

– Do diabo: “Pois, Cristo venceu eficacissimamente o seu tentador. Mas este depois 

atacou-o de novo, incitando os Judeus a que o matassem. Logo, não é verdade que o diabo 

vencido cessa de atacar” (p. 891); 

– De demônios: “Quando expressamente invocados, os demônios costumam predizer o 

futuro de muitos modos. – Ora, por meio de aparições prestigiosas, manifestando-se aos olhos 

e aos ouvidos dos homens, para prenunciar o futuro” (p. 2.336). 

A partir de uma análise cuidadosa da Suma Teológica, a qual, como Kraft (2001) 

afirmou, foi referência para a psicopatologia medieval, podemos afirmar que Tomás de 

Aquino não considerava a audição de vozes (e também visões) como sinal de loucura – mas 

sim as paixões que tinham enorme intensidade (“desenfreadas”). Nesse ponto, há certa 

concordância de Tomás com os gregos antigos, os quais, como vimos, entendiam que as 

paixões levavam à ὕβρις (hýbris, perda da medida). 

No entanto, há uma consideração importante a se destacar: que os escolásticos 

analisavam as experiências sobrenaturais conforme sua fonte e conteúdo, ou seja, se as 

manifestações se refeririam ao reino dos céus ou ao inferno (Sarbin & Juhasz, 1967). Nesse 

ponto, os escolásticos se diferenciaram dos místicos (como vimos anteriormente), em razão de 

alguns fatores como: o crescente consenso entre a realidade e a influência do poder do mal no 
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mundo; a falha em se suprimir o paganismo; e o crescente envolvimento da Igreja e o 

secularismo (que teve como efeito algumas legalizações na doutrina cristã) (Huizinga, 1922). 

Caso as experiências sobrenaturais fossem da ordem do demônio e tivessem temas 

relacionados a esse universo, a pessoa era primeiramente considerada herege (por ser contra a 

doutrina da Igreja Católica) e acusada de bruxaria pela Inquisição. Assim, o sujeito que tinha 

experiências sobrenaturais demoníacas era humilhado, sofria escárnio publicamente, e depois 

era queimado vivo nas estacas (Sarbin & Juhasz, 1967). Assim, é possível concluir que 

Tomás de Aquino influenciou a Igreja Católica a compreender esses fenômenos como 

bruxaria ou feitiçaria (Pessoti, 1994), possessão demoníaca ou mesmo canonização (Baker, 

2009) – já que, sendo a fonte e o conteúdo da ordem dos reinos celestiais, o indivíduo estaria 

mais próximo do bem supremo (Deus). Com isso, afirmamos que havia duas possibilidades 

(como destinação) para os ouvidores de vozes: a salvação ou a condenação. 

As questões do Tractatus de Angelis (50-64), da Suma Teológica de Tomás, acabaram 

influenciando a estruturação de obras de inquisidores como Sprenger, Institor e Fra Eliseo 

Masini, e também de exorcistas famosos à época, como Menghius. Três delas sobre os 

demônios, em especial, foram fatais: a de que eles possuíam o saber sobre como as coisas 

naturais funcionavam; a de que todo e qualquer demônio, por ter feito mau uso de sua vontade 

livre, mesmo com a permissão divina, optou por ser perverso; e a de que eles habitavam o 

éter, de onde desceriam para despertar o mal nos seres humanos (Pessoti, 1994). 

Dessas noções do tratado, descenderam obras como “Sobre os feitiços”, de Nider, 

Demonolatriae libri três, de Remigius, e a pior delas, “Malleus Maleficarum” (“O Martelo 

das Bruxas”) – por ter contribuído para sistematizar e operacionalizar procedimentos para o 

tribunal da Inquisição (Sarbin & Juhasz, 1967). Nessa obra, existem várias passagens sobre as 

formas pelas quais o diabo e os demônios se utilizam para influenciar os indivíduos a praticar 

o mal ou a padecer de alguma doença, como a que se segue: 
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Certos homens os quais são chamados Lunáticos são molestados por demônios mais 

durante um certo tempo do que outro; e os demônios não apenas se comportariam 

dessa forma, mas prefeririam molestá-los todo o tempo, a menos que eles mesmos 

fossem afetados profundamente por certas fases da Lua. (...) E isso também é aduzido 

como uma prova; de acordo com Santo Agostinho (Cidade de Deus, v. 10), os 

demônios empregam certos corpos inferiores, como ervas, pedras, animais, e certos 

sons e vozes, e figuras. (Kramer & Sprenger, 1971, p. 31, tradução nossa) 

 

Com esse trecho é possível afirmar que se acreditava que os considerados loucos, 

àquela época, recebiam influência direta dos demônios e padeciam em função deles, por meio 

de manifestações diversas, entre elas as vozes. Muitos hereges foram tidos como loucos 

endemoniados (Esquinsani & Dametto, 2012) e, por serem dissidentes da Igreja Católica, 

foram perseguidos pela Inquisição de forma severa e condenados (O´Brien, 1950). 

Surge em meio a esse cenário uma personagem que se dedicou a lutar contra a 

existência da Santa Inquisição: Teresa de Ávila. Em 1577, ela lançou uma obra que contribuiu 

para que os fenômenos sobrenaturais passassem a ser julgados não mais pelas instituições 

religiosas, e sim como doenças: “O Castelo Interior”. A intenção de Teresa era de proteger as 

freiras que experienciavam esses fenômenos do crivo da Igreja Católica, e para isso ela 

apresentou uma série de argumentos. Tinha a atitude da oração como mote e baseou-se 

inclusive em suas próprias vivências, que justificavam a necessidade da ciência médica para o 

trato das manifestações (Sarbin & Juhasz, 1967). 

Teresa (1577/1921) dedicou seu texto às suas “filhas” e “irmãs” freiras, da ordem que 

ajudou a estruturar – das Carmelitas Descalças. Ela começou a obra dizendo que, em razão de 

uma grande fraqueza na cabeça e de ruídos que a faziam sofrer nos três meses que 

antecederam sua escrita, essa tarefa estava sendo dolorosa, mas que, em obediência e gratidão 

a Deus, por toda a ajuda que tinha dado para seus problemas, ela cumpriria a vontade divina. 

Conforme Teresa declarou também no começo, as vozes a auxiliavam a evocar conteúdos 

para a construção das ideias e ela implorava que Deus falasse com ela para tal. 
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Teresa de Ávila (1577/1921) descreveu algumas das manifestações que se lhe 

apresentavam
17

. Uma delas se referia aos fortes ruídos que ouvia: 

 

Isto soa como se tivesse uma série de quedas d´água se precipitando dentro do meu 

cérebro, enquanto em outras partes, afogadas pelo som das águas, são as vozes de 

pássaros cantando e assobiando. Este tumulto não está em meus ouvidos, mas na parte 

superior da minha cabeça, onde, dizem eles, se localiza a parte superior da alma. (pp. 

52-53, tradução nossa) 

 

Ao discorrer sobre as formas como Deus se comunicaria com os humanos, ela disse: 

 

Ele faz isso por meio de palavras dirigidas à alma de muitas maneiras diferentes; às 

vezes parecem vir de fora; outras vezes, das profundidades internas da alma; ou 

novamente, de sua parte superior; enquanto outros discursos são tão externos para 

serem ouvidos pelos ouvidos como uma voz real. (p. 77, tradução nossa) 

 

Então ela afirmou que com frequência essas vozes poderiam ser algo da ordem da 

fantasia, principalmente por parte de pessoas acometidas por melancolia, ou que tinham uma 

imaginação muito ativa. Assim, não se deveria dar atenção a classes de pessoas que relatavam 

ter ouvido, visto ou aprendido algo com o sobrenatural. Além disso, não seria adequado dizer 

que essas manifestações seriam decorrentes do demônio, mas ouvi-las como pessoas doentes. 

O mesmo cuidado deveria ser tomado quanto a falar a elas que isso deveria ser da ordem da 

melancolia, já que, desse modo, a conversa poderia se prolongar demais, dada a insistência da 

pessoa em afirmar que as manifestações foram muito reais. 

Teresa (1577/1921) orientou suas leitoras a se “acomodarem” ao humor do 

enunciador, acolhendo o relato; elas deveriam, ainda, cuidar para que não rezassem demais e 

aconselhá-las a esquecer essas fantasias, já que o diabo acabava usando essas almas para 

causar mal a outras pessoas. De qualquer forma, essas vozes poderiam ser provenientes da 

imaginação, de Deus ou do diabo e ocorreriam inclusive em muitas pessoas que se dedicavam 

                                                           
17

 Apresentaremos essas manifestações no intuito de oferecer possibilidades de interpretação das vozes – questão 

fundamental no sentido de encontrar formas de conviver com elas, sem cair em desespero. 
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às orações. Em outro momento da obra, ela novamente salientou às Carmelitas que não 

haveria nenhum mal em acreditar ou desacreditar nessas vozes e que, sendo criticadas sobre 

suas falhas por elas, ou recebendo algum consolo, não importava muito se elas eram da ordem 

de uma fantasia ou quem as enunciou. 

Dessa forma, a santa procurou mostrar às suas leitoras que as vozes não deveriam ser 

motivo de angústia e que poderiam ocorrer com qualquer pessoa. No entanto, Sarbin e Juhasz 

(1967) apontaram algumas repercussões negativas da obra de Teresa – principalmente no 

argumento de que os ouvidores de vozes poderiam estar doentes. Uma delas foi o aumento da 

quantidade de pessoas que passaram a buscar médicos para serem tratadas, já que passou-se a 

avaliar as doenças do espírito em relação às doenças do corpo – ao mesmo modo que Tomás 

de Aquino, quando se baseou em pressupostos hipocratianos e galênicos. 

Assim, a realidade e a compreensão desses casos passaram a ser explicadas de outra 

forma, considerando que termos que antes eram utilizados conforme os ditames da Santa 

Inquisição – como endemoniado, divino, regido pelo plano inferior ou pelo reino dos céus – 

foram substituídos por palavras ligadas à ciência (médica) – como enfermidade, doença, falha, 

ineficiência (Sarbin & Juhasz, 1967). Conclui-se, portanto, que Santa Teresa, a partir de 

fundamentos herdados da filosofia de Tomás de Aquino, acabou por firmar o caminho que o 

teólogo havia iniciado, no campo da psicopatologia medieval. 

No período histórico que se sucedeu, esses conhecimentos foram utilizados para dar 

sustentação para a práxis de muitos alienistas e para o advento da psiquiatria, a qual, como 

veremos a seguir, acabou se tornando a ciência por excelência no Ocidente, quanto à análise e 

tratamento do que viria a ser chamado de “alucinação auditiva”. 
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3. Capítulo 2 – Alucinação auditiva e o horizonte biomédico moderno 

Antes de apresentar os acontecimentos e personagens que contribuíram para que as 

alucinações fossem entendidas como sintoma de doença mental, é necessário enxergarmos o 

cenário (contexto histórico) que abriu possibilidade para que isso acontecesse. A 

Modernidade teve início com uma crise no pensamento medieval europeu, a qual se deu em 

virtude de três grandes acontecimentos históricos: a Reforma Protestante, o Movimento 

Iluminista e a Revolução Francesa. Ela se situa em um período que vai do século XVIII ao 

XX, no mundo ocidental (Freitag, 1995). 

Os métodos de averiguação da realidade se modificaram através da nova ciência 

emergente, estruturada a partir de teóricos como Bacon, Galilei, e Kepler, Newton e Descartes 

– com o seu racionalismo idealista (Calloni, 2006). As duas correntes dominantes, o 

racionalismo e o empirismo, especialmente no campo da percepção e das 

imagens/imaginação, vão contribuir para uma redução dos fenômenos que não se interpõe no 

campo do visível (como as alucinações) (Chauí, 2000). 

Segundo Heidegger (1999b), 

 

(...) o ser do ente mostrou-se, desde o começo da Filosofia, e neste próprio começo, 

como o fundamento (Arché, aítion, princípio). Fundamento é aquilo de onde o ente 

como tal, em seu tornar-se, passar e permanecer, é aquilo como é e como é, enquanto 

cognoscível, manipulável e transformável. O ser como fundamento leva o ente a seu 

presentar-se adequado. O fundamento manifesta-se como sendo presença. Seu 

presente consiste em produzir para a presença cada ente que se presenta a seu modo 

particular. O fundamento, dependendo do tipo de presença, possui o caráter do fundar 

como causação ôntica do real, como possibilitação transcendental da objetividade dos 

objetos, como mediação dialética do movimento do espírito absoluto, do processo 

histórico de produção, como vontade de poder que põe valores. (pp. 95-96) 

 

Nessa passagem, Heidegger fez um panorama da história da Metafísica – o 

pensamento que pensa o ser do ente, aquilo que perdura, mesmo sofrendo transformações 

(essência). Desde os gregos pré-socráticos, que entendiam o fundamento como arché, 
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passando por Platão e Aristóteles (αιτία, causa), pelos medievais (Deus como fundamento do 

universo) e modernos (categorias enquanto predicados ontológicos), chegando a Hegel 

(espírito absoluto), Marx (relações históricas de produção) e Nietzsche (vontade de poder 

como traço fundamental da vida). 

Dois pensadores modernos, Descartes e Kant, entenderam o fundamento a partir da 

possibilitação transcendental da objetualidade dos objetos, ou seja, o que aparece como 

fundamento é a subjetividade e as subjetivações
18

. Segundo Henry (2009), Descartes 

inaugurou “a metafísica dos Tempos modernos” (p. 110), com o cogito, quando o homem 

passou a ser entendido como sujeito e fundamento de todas as verdades possíveis: “erige-se 

em cada domínio como centro e medida de tudo o que é” (Henry, 2009, p. 110). As outras 

formas de compreender as realidades, que foram estruturadas nos períodos antecedentes, 

acabam sendo descartadas. O racionalismo cartesiano foi adotado como método para se 

chegar à verdade, por meio de etapas lógicas, a partir daí construiu-se toda uma tradição 

científica que entende a natureza e o homem por meio de mensuração e cálculo. 

Até então, a Metafísica havia dado ênfase na imaginação reprodutora
19

. Porém, 

segundo Hebeche (2005), com Descartes, que considerou a imaginação como a contemplação 

de uma imagem vinculada ao corpo, como erro do juízo de ideias distintas e claras – as quais 

só poderiam existir em uma consciência certificadora do pensar (fundador da existência) –, 

isso acaba se perdendo. “A imaginação seria, pois, diretamente reprodutora da percepção, no 

campo do conhecimento, e indiretamente reprodutora da percepção, no campo da fantasia” 

(Chauí, 2000, p. 166). 

Quanto a Kant, apresentamos uma outra passagem: 

 

                                                           
18

Informação oral transmitida pelo professor Marcos Aurélio Fernandes, na aula do dia 30 de agosto de 2017, na 

disciplina de Filosofia Contemporânea, no curso de Filosofia da Universidade de Brasília.  
19

 Imagem, segundo Chauí (2000), seria um “rastro ou vestígio deixado pela percepção” ( p. 166). Por sua vez, 

ainda segundo tal autora, imaginação reprodutora é a que “toma suas imagens da percepção e da memória” (p. 

170). 
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A ciência natural só pode observar o homem como algo simplesmente na natureza. 

Surge a questão: seria possível atingir desta forma o ser-homem? Dentro deste projeto 

científico-natural só podemos vê-lo como ente natural, quer dizer, temos a pretensão 

de determinar o ser-homem por meio de um método que absolutamente não foi 

projetado em relação à sua essência peculiar. (Heidegger, 2001, p. 52) 

 

Heidegger (2001) procurou chamar a atenção para o fato de que, na modernidade, a 

forma como o homem vem sendo compreendido acabou assumindo um caráter similar ao das 

ciências naturais – as quais tiveram seu projeto fundado por Newton e Galilei. Tal projeto 

tinha como suposição determinar a legitimidade dos movimentos de corpos/objetos de massa 

dentro de uma lógica espaço-temporal – corpos esses que não faziam referência ao ser 

humano. Foi Kant quem, pela primeira vez, procurou explicar a natureza por meio de leis e, 

portanto, a partir do projeto científico-natural (Heidegger, 2001). 

Segundo Heidegger (2001), Kant trouxe a noção de causalidade para explicar os 

fenômenos e, com isso, estabeleceu condições gerais para suas manifestações. Assim, 

enquanto Descartes é o “descobridor” do cogito, Kant pode ser considerado seu 

“colonizador”
20
. Isso ficou evidente na obra “Crítica da Razão Pura”, quando Kant expõe um 

pensamento que torna o ser um objeto e, para conhecê-lo, há necessidade de tomá-lo a partir 

das estruturas de sua objetualidade (categorias como espaço e tempo). Heidegger (2001) 

criticou Kant e o modo de conceber a verdade pelo projeto científico-natural, que procura, 

através de seus métodos/teorias, provar um efeito – quando o que acontece é que a chamada 

verdade é como tal apenas sob um determinado horizonte (ὁρισμός, como foi apresentado 

quando discorremos sobre Aristóteles, no capítulo anterior). 

O autor então sublinhou que na medicina moderna há uma tentativa (utilizando-se do 

método científico-natural) de alcançar a cura
21

 do corpo e que muitos métodos eficientes são 
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Informação oral transmitida pelo professor Marcos Aurélio Fernandes, na aula do dia 30 de agosto de 2017, na 

disciplina de Filosofia Contemporânea, no curso de Filosofia da Universidade de Brasília. 
21

No sentido moderno da palavra, que significa remissão de sintomas ou ausência de doença. Cabe ressaltar que 

a palavra cura é latina e foi traduzida da língua grega – a qual a designava através do termo θεραπεύω 

(therapeuo), que significava “cuidar”, segundo o dicionário Perseus.  
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provenientes dos resultados desses estudos; “mas a maioria admite que não é possível atingir 

de modo científico natural o que é central no homem” (Heidegger, 2001, p. 54). O que é 

central é o sentido do ser, questão que, segundo Heidegger (2012), perdeu sua originalidade a 

partir de Platão. 

A ciência moderna biomédica encaminha seus processos na descoberta do signo 

patognomônico
22

 para alcançar a cura das doenças, no entanto acaba “fragmentando” o ser em 

uma busca questionável, já que, ao longo desse caminho, alimenta a indústria farmacêutica (e 

outras), o consumo e o lucro, sem nem mesmo chegar perto do que é central. O sentido do ser 

acaba sendo reduzido a experiências e experimentos cerebrais, em uma lógica “cérebro-

centrista”, como se esse órgão fosse o próprio ser (Azize, 2011) e a explicação para todos os 

seus mistérios. Cabe ressaltar que “o sintoma é estritamente ligado ao ser do paciente, mesmo 

que este entenda que não faz parte dele e deseje urgentemente se ver livre do mesmo” 

(Martins, 2003, p. 30). 

Assim, no campo da saúde mental, em que se deve trabalhar a questão do sentido do 

ser, não há como estabelecer um signo patognomônico (Martins, 2003), ou seja, uma relação 

direta entre um sintoma e um diagnóstico, na maior parte dos quadros clínicos – a 

esquizofrenia entre eles. Mas esse tem sido um dos objetivos da ciência psiquiátrica que, 

desde seus primórdios, se dedicou a procurar as causas das doenças mentais, como veremos a 

seguir. 

3.1 Alucinação auditiva e loucura 

Além da obra de Teresa de Ávila, nos séculos XVI e XVII foram escritos outros textos 

sobre experiências sobrenaturais, ainda sob a influência do cristianismo. Cabe destacar nesse 

período a descrição de um clérigo, chamado Lavater, de que a audição de vozes seria uma 

                                                           
22

 Segundo Martins (2003), são signos que possibilitam indicar com precisão o mal a ser tratado, como por 

exemplo, quando alguém sente dor ao descomprimir o abdome, que é um sintoma típico de irritação peritoneal.   
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falha na percepção de estímulos existentes – o qual foi nomeado como ilusão pelo DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2014) – e também uma percepção na ausência de algum 

estímulo externo (Hunter & Macalpine, 1963) – noção esta que foi utilizada por outros 

teóricos do século XIX para nomear o fenômeno como alucinação auditiva. 

Berrios (1996) apontou alguns alienistas do século XVIII que se dedicaram à temática, 

os quais deixaram de lado a perspectiva fenomenológica descritiva – utilizada por Teresa e 

Lavater – e se utilizaram de um aporte científico, em especial a neurofisiologia. Alguns deles, 

através do contato e de relatos de pacientes, acabaram por entender o fenômeno como algo da 

ordem da insanidade. Nesse mesmo século, passa-se à adoção de novos métodos para o 

manejo com os doentes/loucos, com a internação asilar, procedimento este que permitiu aos 

médicos traçarem parâmetros sobre a insanitas (loucura) (Smith, 2008). 

Assim, o tratamento da alucinação como doença é uma questão recente dentro do 

percurso da História Ocidental, considerando que a legitimação do asilo como instituição de 

tratamento se deu no século XIX, segundo Foucault (2010). Esse fato foi apontado por 

Foucault (1991) como a condição que tornou possível o surgimento da psiquiatria como 

especialidade médica, e colocou o psiquiatra como profissional de referência no trato das 

doenças mentais. Além disso, a “loucura” passou a ser entendida mais como uma “desordem 

na maneira de agir, de querer, de sentir paixões, de tomar decisões e de ser livre” (Foucault, 

2010, p. 121). Essa nova forma de compreensão contribuiu para estigmatizar os “loucos” e 

excluí-los da sociedade, já que, até então, a loucura pertencia às quimeras do mundo, e eles 

eram privados de liberdade apenas quando cometiam atos perigosos ou extremados. 

Foucault (2006) afirmou que a cena instituidora da Psiquiatria aconteceu no final do 

século XVIII, mais precisamente em 1792, quando Pinel, no Hospital de Bicêtre, tirou as 

correntes dos “loucos furiosos” (p. 25) que ficavam trancafiados nas masmorras. Nesse ato de 

libertação, estabeleceu-se uma “dívida de reconhecimento” (p. 25), que era paga por meio de 
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duas formas: obediência à autoridade (sujeição à vontade de outrem) – ou seja, a violência no 

corpo foi substituída pela violência na relação; e submissão ao poder disciplinar do médico 

(mais nada além disso), como condição para a cura da doença – ou seja, a cura pela libertação 

(Foucault, 2006). 

Segundo Machado (2010a, p. XVIII), 

 

(...) quando a medicina, com o nascimento da psiquiatria, inicia um controle do louco, 

ela cria o hospício, ou hospital psiquiátrico, como um espaço próprio para dar conta de 

sua especificidade; institui a utilização ordenada e controlada do tempo, que deve ser 

empregado sobretudo no trabalho, desde o século XIX considerado o meio terapêutico 

fundamental. 

 

O hospital psiquiátrico produzia a doença mental do interno, a partir de relações de 

poder que funcionavam e eram mantidas por uma estrutura disciplinar, constituída por uma 

equipe técnica de médicos, enfermeiros, vigilantes e serventes – que sabiam o que era melhor 

para o doente. Foucault (2010) comparou a psiquiatria à botânica, ao afirmar que o hospital 

psiquiátrico acabava sendo um local de classificação e diagnóstico, onde as espécies das 

doenças eram divididas de forma compartimentada, e que tinha o médico como grande mestre 

da loucura – o “produtor da verdade” (Foucault, 2010, p. 122). 

Esse então era o cenário estruturado pela ciência biomédica no século XIX, tendo de 

um lado técnicas necessárias para se chegar a uma verdade e de outro pessoas em sofrimento 

que não tinham possibilidade de viver conforme suas próprias determinações. Observamos no 

recorte destacado acima que, entre as técnicas, o trabalho figurava como uma importante 

medida, pois não havia espaço para a não produção. O interno tinha que ser útil de alguma 

forma, ter uma função, características essas de uma época que Heidegger (2007) chamou de 

“era da técnica” (p. 386). Segundo Camasmie (2014, p. 71), 

 

(...) a chamada era da técnica moderna é regida por um específico modo de ser do 

homem junto ao mundo, no qual a relação que ele estabelece com este adquire o 
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sentido único de exploração, no qual ele próprio e o mundo se transformam em fundo 

de reserva. 

 

Heidegger (2007) sublinhou que o homem moderno se apropriou da natureza através 

de um sistema calculável e operativo de forças. Mais do que isso, esse mesmo olhar acerca da 

natureza acontece na lida com os outros homens e consigo mesmo: “seu corpo, sua vida, os 

outros também são tomados como fundo de reserva, em um projeto de sentido em que a vida 

se transforma em bem de consumo e isso se estende por todo o seu agir cotidiano” 

(Camasmie, 2014, p. 72). Assim, seu modo de ser e relacionar-se com as coisas da vida passa 

a ter um critério de utilidade, funcionalidade, de modo que qualquer coisa que não lhe seja útil 

acaba sendo descartado, ou seja, vive-se ao modo do descarte – como ficou claro com o tema 

da loucura a partir do século XIX, com a internação asilar. 

3.2 Alucinação auditiva como sintoma de doença mental 

Apresentaremos neste tópico quatro personagens que contribuíram para que a audição 

de vozes fosse considerada sintoma de doença mental, desde sua nomeação como alucinação 

auditiva: Esquirol, Kraepelin, Bleuler e Schneider. Além disso, serão feitas breves 

considerações sobre o percurso do fenômeno ao longo dos séculos XIX e XX. 

Apesar de Cícero ter sido registrado como o primeiro autor a ter usado a palavra 

alucinação na história do Ocidente, foi Esquirol quem a popularizou no meio científico, a 

partir de 1838 (Paim, 1993). Na obra “Doenças mentais: um tratado sobre a insanidade” 

(1838/1965, tradução nossa), ele utilizou uma das definições do clérigo Lavater (citado no 

início do tópico anterior), de que pessoas poderiam ser ditas enganadas por alucinações, ou 

também visionárias, quando tivessem fortes convicções sobre percepções de sensações, sem 

que algum ente externo estivesse presente para provocá-las. 
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Até meados do século XIX, pesquisadores e profissionais da França (que era o país de 

referência da psiquiatria) tiveram diferentes posicionamentos acerca das alucinações, entre 

eles uma corrente que insistia em afirmar que elas eram decorrentes de insanidade e outra que 

procurava analisar o contexto de vida e o caráter da experiência (Smith, 2008). Da segunda 

metade do referido século em diante, a “escola francesa” foi perdendo terreno, em função de 

trabalhos produzidos por teóricos de outros países, principalmente da Alemanha (Louzã Neto 

& Elkis, 2007). 

O que mais se destacou foi Kraepelin, personagem que fixou a noção da alucinação 

como sintoma de doença mental, através de seu manual de psiquiatria de 1893, o qual foi 

adotado como referência internacional. Nessa obra, ele apresentou o conceito de demência 

precoce e associou os delírios e as alucinações a esse quadro patológico (Louzã Neto & Elkis, 

2007). Kraepelin (1907) entendeu as alucinações como falsificações e utilizou-se de 

conhecimentos da neurofisiologia para embasar suas argumentações. A forma das alucinações 

possuía relação com o tipo de patologia, e as auditivas deveriam demandar uma maior 

atenção, já que tinham influência direta nas emoções e nos sentimentos das pessoas. 

Depois de Kraepelin, Bleuler, a partir de 1911, exerceu uma grande influência no meio 

psiquiátrico, ao preferir o termo esquizofrenia em vez de demência precoce. Tal escolha se 

deu em razão de que nem todos os pacientes poderiam ser enquadrados ao que o conceito 

kraepeliano se referia (Bleuler, 1969). Mas concordou com o alemão não só quanto aos 

sintomas característicos da doença – alucinações e delírios –, como também com o fato de que 

elas afetariam os estados emocionais dos pacientes. O conteúdo das manifestações estaria 

relacionado com o páthos
23

 do indivíduo. Assim, para compreender as alucinações, o 

profissional deveria procurar explorar o contexto de vida dos pacientes (Bleuler, 1969). 

                                                           
23

No sentido de disposição afetiva fundamental (Heidegger, 1999a). 
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Para finalizarmos esse percurso, destacamos um aluno de Karl Jaspers: Kurt 

Schneider, que, assim como os três psiquiatras citados, apresentou em uma de suas obras um 

conceito que foi adotado pela ciência psiquiátrica: os sintomas de primeira ordem da 

esquizofrenia (Schneider, 1976) – que tinham a qualidade de signos patognomônicos desse 

quadro clínico, em especial as alucinações auditivas. Com isso, Schneider reduziu ainda mais 

as possibilidades de compreensão acerca desse fenômeno e contribuiu para universalizar a 

esquizofrenia como um transtorno, já que suas teorizações foram adotadas pelos manuais 

psiquiátricos (principalmente a CID e o DSM) (Warner & Girolamo, 1995). 

Dessa forma, constatamos que esses quatro personagens (entre tantos outros) 

contribuíram para a fundação de uma tradição científica que, tendo sua πρᾶξις (práxis) 

ancorada no zeitgeist moderno (a era da técnica), contribuiu não só para obscurecer o 

fenômeno da audição de vozes – reduziu suas possibilidades de compreensão e fixou-o em 

uma posição apenas –, mas também para transformá-lo em um signo que deve ser extirpado a 

qualquer custo (por meio de medicações), dada sua associação com a loucura. 

Será que a psicopatologia fenomenológica, que teve como expoentes Jaspers, 

Minkowsky, Binswanger e Boss, ofereceu um horizonte hermenêutico diferenciado, 

considerando que baseou seus pressupostos na experiência vivida dos ouvidores de vozes e 

nos aportes teóricos que orientavam a direção da “contracultura”? É o que tentaremos 

responder nos dois tópicos a seguir. 

3.3 Alucinação auditiva sob o ὁρισμός (horizonte) da psicopatologia fenomenológica 

Ao final do século XIX, além da ciência psiquiátrica, teóricos ligados à clínica 

psicoterápica procuraram explicar a questão da loucura por meio da valorização de aspectos 

instintivos ou afetivos, segundo Pessoti (2006), mas ainda dentro de uma lógica científico-

orgânico-natural. No entanto, um movimento diferente começava a tomar espaço, buscando 
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na psicologia existencialista de Kierkegaard e na fenomenologia de Husserl e Heidegger uma 

outra compreensão (Gemino, 2014) sobre enquadramentos patológicos, psicoterapia e 

psicanálise. 

Isso foi feito por psicopatólogos como Jaspers, Minkowski, Von Gebsattel, Straus, 

Kuhn, Biswanger e Boss (Cardinalli, 2012). Pairava no ar uma questão inquietante, acerca da 

validez de processos que seriam subjetivos e não sujeitos à observação (Pessoti, 2006) – que 

Jaspers procurou responder por meio de alguns conceitos, como veremos a seguir. 

3.3.1 Karl Jaspers 

A partir de 1913, por meio da obra “Psicopatologia Geral”, Jaspers procurou trazer 

reflexões que contribuíssem para o desenvolvimento do campo da psicopatologia, mas através 

de percursos diferentes dos que já vinham sendo tomados pela psiquiatria tradicional – 

principalmente no tocante à lógica científico-natural. Para isso, dividiu o texto em três partes: 

os fatos particulares da vida psíquica; as conexões compreensíveis da vida psíquica 

(psicologia compreensiva); e as conexões causais da vida psíquica (psicologia explicativa) 

(Jaspers, 1913/1973). 

Quanto à primeira parte, ele afirmou: “Os fatos são o terreno de nosso conhecimento. 

Procurá-los em toda sua extensão é a atitude fundamental da investigação empírica. Só neles é 

que se verificam nossos pensamentos” (p. 69). Segundo o autor, a apreensão de fatos é 

realizada sempre de uma perspectiva particular e, para se ter clareza quanto a isso, deveríamos 

buscar a análise de materiais externos – documentos, como dados de prontuários, fotos, 

registros, atas de autoridades, estatísticas, entre outros. 

Mais importante que isso seria uma disposição para apreender os “princípios básicos 

da perceptibilidade” (Jaspers, 1913/1973, p. 69), por meio de um agrupamento de quatro 

conjuntos de fatos: fenômenos somáticos concomitantes, rendimentos objetivos, fenômenos 
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vividos e objetividades de sentido. Jaspers deixou claro que procurou destacar possibilidades 

de apreensão objetiva de sintomas de ordem somática da psique e também realidades de 

ordem subjetiva – vivenciadas e relatadas pelos pacientes. Ou seja, ele teorizou sobre como 

apreender e descrever os fatos da vida psíquica. 

Por essas ideias, já podemos constatar o caráter da fenomenologia de Jaspers 

(1913/1973): descritivo e pautado nas narrativas dos pacientes sobre suas experiências, sem 

interesse, no entanto, em compreender a essência dos fenômenos. Assim como ele próprio 

descreveu em sua definição de fenomenologia: “à fenomenologia compete apresentar de 

maneira viva, analisar em suas relações de parentesco, delimitar, distinguir da forma mais 

precisa possível e designar com termos fixos os estados psíquicos que os pacientes realmente 

vivenciam” (p. 71). 

Sobre a segunda parte da obra (“As conexões compreensíveis da vida psíquica”), 

interessou a ele apresentar uma relação entre os fatos descritos e suas conexões com o 

psiquismo. Algumas dessas conexões seriam passíveis de compreensão e poderiam ser 

intuídas, apesar de que não provariam a realidade de determinado fato. Por exemplo, uma 

perda poderia gerar depressão, mas o “como” isso acontece não seria possível explicar, ou 

seja, a conexão dos fatos por meio da dedução não nos levaria a provar um resultado, mas tão 

somente o deixaria na condição de abertura – como possibilidade (Jaspers, 1913/1973). 

E com relação às conexões causais da vida psíquica (terceira parte da obra), Jaspers 

afirmou: “um mesmo fenômeno tem muitas causas, quer simultânea, quer alternativamente” 

(p. 535), ideia que rompe com a relação unilinear entre causa e efeito estabelecida pela lógica 

biomédica tradicional/ciências naturais. Como exemplo, ele afirmou que uma mesma causa 

tem a possibilidade de provocar diferentes tipos de psicose – esquizofrenia ou depressão. 

Jaspers trouxe à luz, portanto, a necessidade de se levar em consideração a individualidade de 

cada pessoa. 
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No entanto, ele sublinhou que deveríamos tomar cuidado para que desse modo o 

fenômeno não se tornasse ainda mais obscuro e para que certos acontecimentos que marcaram 

as trajetórias biográficas não perdessem a devida importância. O pensamento, para tal, deveria 

ter precisão e ser discriminativo, a fim de esclarecer “o conhecimento de causas reais, mas 

não evidentes em absoluto” (Jaspers, 1913/1973, p. 537). Esse procedimento evitaria 

generalizações e deixaria o campo aberto para reflexões sobre o caráter 

multitívoco/polissêmico dos fenômenos. 

Sobre as alucinações, Jaspers (1913/1973) classificou-as como falsas percepções, que 

não teriam origem por meio de estímulos reais, apesar de possuírem um caráter de realidade. 

Ele destacou alguns elementos que serviam para caracterizar esse tipo de percepção, como: a 

corporeidade/materialidade (caráter objetivo); aparição no espaço objetivo externo; possuir 

um contorno delimitado e ser completa em detalhes; vividez dos diversos componentes da 

sensação; que ela ocorre independentemente da volição, não pode ser evocada nem 

modificada de forma arbitrária; e se tem a sensação de que ela se dá de forma passiva. 

As alucinações auditivas, segundo o psiquiatra, estariam presentes nas psicoses 

agudas. Os pacientes costumavam ouvir “melodias, ruídos confusos, assovios e batida de 

máquina, estrondo que lhes parece mais forte que o tiro de canhão” (Jaspers, 1913/1973, p. 

93). As vozes (“os invisíveis” – p. 93) eram a forma mais frequente, e davam sugestões e 

ordens aos doentes, faziam interrogações e xingamentos. O conteúdo enunciado por elas 

poderia se dar por meio de frases completas ou apenas palavras esporádicas, por uma 

conversa organizada com os pacientes ou entre elas mesmas, ou como uma multidão falando 

ao mesmo tempo. Elas poderiam ser de qualquer gênero, faixa etária ou mesmo não emitirem 

sons de vozes humanas. 
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3.3.2 Eugène Minkowski 

 

O sofrimento não é certamente um bem, mas não é também um mal no sentido banal 

do termo. Não é nem um e nem outro, ou os dois de uma vez. Dói, e como!, mas a 

partir dele, o homem depara-se com problemas que sua existência coloca diante de si e 

o reconhece. Em si mesmo, o sofrimento não tem nenhum sentido – também, como 

teria ele um sentido? –, mas por meio dele coloca-se o problema do sentido da vida. 

(Minkowski, 2000, p. 157) 

 

Esse recorte é proveniente do “Tratado de Psicopatologia”, publicado em 1966. 

Minkowski nos chama a atenção quanto à importância de se refletir sobre que caminhos 

seguir diante de determinados acontecimentos que provocam sofrimento. Seu pensamento 

contribuiu para a reflexão sobre a necessidade de enxergar os fenômenos e atuar de forma 

diferente, em comparação ao que vinha sendo realizado tradicionalmente. Uma de suas mais 

notórias contribuições esteve relacionada à alteração da vivência de tempo e espaço: 

 

O problema do tempo e do espaço é o problema central da psicologia, da filosofia, e 

diria mesmo, de toda a cultura contemporânea. Responsável por profundos conflitos 

em nossa existência, ele deve necessariamente ser examinado de perto por cada um de 

nós. A técnica, por meio de suas descobertas, busca vencer o tempo e o espaço. 

(Minkowski, 2007, p. 265) 

 

Minkowski, em suas teorizações, foi influenciado em grande medida por Husserl e 

Bergson e seu pensamento girou em torno do pensar sobre a dinâmica espacial e temporal de 

seus pacientes – havia uma alteração nessas duas dimensões em pessoas que se encontravam 

em um estado mórbido de consciência (Minkowski, 2007). As síndromes mentais não seriam 

somente uma associação de sintomas, mas a expressão de uma profunda modificação em toda 

a personalidade. 

Em uma conferência de 1929, Minkowski (2002) supôs haver dois grupos de 

distúrbios mentais: “um deles caracterizado, antes de tudo, por uma falência da intuição e do 

tempo e por uma hipertrofia consecutiva da inteligência e dos critérios de ordem espacial, o 
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outro no qual encontraríamos (...) um estado de coisas diametralmente oposto ao primeiro” (p. 

116). O primeiro representaria um “pensamento espacial e racionalismo mórbido no campo da 

esquizofrenia” (p. 116), enquanto o segundo seria mais difícil de definir, sendo entendido 

como característico da psicose maníaco-depressiva. 

Na obra “O tempo vivido”, publicada em 1933, Minkowski (1970) trabalhou 

importantes noções, como o conceito de impulso vital – o qual foi nomeado como élan vital 

por Bergson – que, segundo o primeiro, seria o elemento mais essencial que daria direção à 

vida. O élan faz “o ego se afirmar a se tornar uma personalidade viva” (Minkowski, 1970, p. 

44), ou seja, é uma força ou princípio individual e transcendente que permite integrar alma e 

corpo e que dá ao homem a possibilidade de alcançar suas realizações, não importando o tipo 

de obstáculo que se interponha no caminho. Além do élan vital, ele trabalhou a noção de 

contato vital, que é a presença de objetivos reais, contato afetivo e ideias orientadoras para a 

vida, em comunhão com o ambiente. 

Essas duas noções estão diretamente relacionadas com a “loucura”, a qual, segundo 

Minkowski (2004), se daria por uma alteração do contato vital com a realidade. No primeiro 

grande grupo (composto por esquizofrênicos), essa alteração se daria por meio da perda do 

contato
24

, enquanto que na psicose maníaco-depressiva haveria um excesso de contato vital. 

Sintomas como delírios e alucinações seriam tentativas de reestabelecer esse contato com a 

realidade (Minkowski, 1970). Segundo Pessoti (2006), com essas noções, o autor “impõe, em 

qualquer tentativa válida de diagnóstico, a importância da pessoa, entendida como um sujeito 

(um ser no devir da vida). Desse modo, é reduzida consideravelmente a importância 

sintomática meramente descritiva à maneira de Kraepelin” (p. 120). 

Quanto às alucinações, Minkowski (1970) sublinhou que utilizou o termo em um 

sentido amplo. Afirmou que a escuta de vozes diretamente na cabeça ou pelos ouvidos era 

                                                           
24

 Cabe destacar que não é uma perda em absoluto, já que o paciente continua em contato com o ambiente em 

que vive; ela seria da ordem de uma anestesia e/ou perda de afetos. 
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algo de pouco interesse de um sintoma característico de patologia – por ser um traço 

contingente, e não essencial. A alucinação era apenas uma das expressões que indicava que a 

pessoa estava passando por profundas modificações em sua vida psíquica. Isso porque elas 

eram “acompanhadas por uma série de outras manifestações mórbidas, com as quais parecem 

estar em perfeita harmonia, e formam, não um grupo contingente de sintomas, mas, ao 

contrário, um todo indivisível” (p. 422). Além disso, diferentes tipos de alucinações tinham 

diferentes bases e estruturas. 

A experiência clínica permitia afirmar que as alucinações auditivas se diferiam das 

visuais em razão de serem características de estados esquizofrênicos, enquanto as visuais 

eram decorrentes de síndromes confusionais. Mas ainda assim, o mais importante não seria a 

questão diagnóstica, e sim o que na personalidade vivida faria a diferença entre ver alguma 

coisa e ouvir vozes, e se essa diferença estaria relacionada ao caráter dissociativo do processo 

esquizofrênico ou a características globais de uma confusão mental. Além disso, o conteúdo 

da alucinação é o que deveria importar ao terapeuta. 

3.3.3 Ludwig Binswanger 

Binswanger procurou aproximar a filosofia de Husserl e Heidegger ao seu pensamento 

e prática clínica, criando assim a Daseinsanalyse (Gemino, 2014). Esse método foi baseado 

na analítica do Dasein de Heidegger, com a diferença de que ele se propunha a ser aplicado na 

clínica, e não era um projeto ontológico e filosófico. Binswanger tinha a intenção de 

problematizar a lógica científico-natural, a qual se firmou com a teoria freudiana. Para isso, 

procurou manter a cientificidade em seu método, por meio da “ciência empírica-

fenomenológica” (Binswanger, 2013, p. 100) – o que daria nova fundamentação à psiquiatria. 

Binswanger, assim como Minkowski, considerou importante para o campo da psicopatologia 
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trabalhar a noção de espacialidade – “espaço afinado” (Binswanger, 2013, p. 252). Sobre essa 

questão: 

 

Se nos perguntarmos então, com que categorias precisamos nos aproximar hoje em dia 

na psicopatologia da investigação das perturbações do espaço orientado ou da 

desorientação espacial, o que vem à tona a partir de nossas próprias exposições é o 

fato de que não podemos nos satisfazer mais com suposição de funções de sistemas 

funcionais imutáveis, que funcionariam por assim dizer de tal modo em qualquer 

tempo com um absoluto autocontrole, mas precisamos perguntar antes como o 

organismo interpela uma determinada tarefa em uma determinada situação e como ele 

a resolve. Portanto, não estamos investigando funções “gerais”, mas o respectivo 

funcionamento em uma determinada situação junto a uma determinada tarefa. 

(Binswanger, 2013, p. 247) 

 

O filósofo nos chamou a atenção para a importância de voltarmos o nosso pensar para 

o fato de que, no contato com o que vem até nós – e isso inclui o que nos faz sofrer –, há uma 

mudança na estrutura do organismo como um todo, o que implicaria um modo novo de 

existir. Para a análise dos sintomas, Binswanger procurou salientar que uma psicopatologia 

fenomenológica deveria buscar a experiência vivida, a significação da palavra, o sentido. 

“Busca-se introduzir “dentro” em lugar de julgar “sobre” a significação da palavra” (Moreira, 

2011, p. 176). 

As alucinações e outros fenômenos fariam parte de um poder estranho ao si-mesmo, 

que se originaria da escuridão do Dasein, ou seja, de “um modo de ser do poder impalpável, 

sinistro e escuro, que aqui traz à tona todos os acontecimentos e dirige toda experiência” 

(Binswanger, 2012, p. 254). De modo mais específico, Binswanger (2012) sublinhou que as 

alucinações ocorreriam por meio de uma limitação do Dasein, em receber somente 

impressões, considerando que seu ser perdeu a medida e atingiu o limite de possibilidades 

existenciárias. 
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Como exemplo, temos as situações de crise
25

, que tomam a pessoa como um todo, 

transformam a estrutura do ser-no-mundo por completo. No caso das alucinações, elas se 

afinariam ao πάθος (como disposição afetiva fundamental) do ouvidor de vozes: “Se essa 

receptividade estiver sob a supremacia do pavoroso e obtiver instruções dele, trata-se 

necessariamente de alucinações “pavorosas” (Binswanger, 2012, p. 268). 

Nesse sentido, as alucinações pavorosas, segundo Binswanger (2012), seriam 

expressões particulares de ações hostis que pressionam o Dasein, episódios transitórios delas, 

que se consumariam por meio de confirmações e ameaças que os sofrimentos representam. 

“As alucinações pavorosas são na verdade "episódios" do drama do Dasein "inspirado" pelo 

poder do pavoroso isolado. As alucinações são a expressão mais "impressionante", isto é, 

mais "pronunciada", "visível" e "sensível" da aflição da proximidade” (Binswanger, 2012, p. 

335). 

Com isso, o autor quis nos mostrar que, no processo de análise das manifestações, não 

é a alucinação que nos levará a pensar o problema do espaço afinado e orientado, mas o 

contrário: “estamos lidando aqui com uma espécie de animação demoníaca “do espaço”, a 

qual é atestada já pelo medo diante da entrada em cena nessa região do espaço e ser dominado 

por essa vivência terrível do espaço” (Binswanger, 2012, p. 279). Por haver uma afinação 

“intensa” do ser-aí com o espaço, qualquer teoria que se proponha a considerar o ser como 

entidade, como Binswanger falou ao se referir à práxis e ao olhar do neurologista (que pensa 

o cérebro e as funções cerebrais como o sentido do ser), estaria fadada à redução dos 

fenômenos e ao empobrecimento na relação com o campo da psicopatologia. 

 

                                                           
25

Segundo Caplan (1966), crise é um estado caracterizado por um grande desequilíbrio psicológico, causado por 

um problema/situação que assinala um grande perigo. A desorganização é tamanha que a pessoa não consegue 

encontrar estratégias para solucionar o conflito ou seus recursos habituais são ineficazes. Cada pessoa tem 

formas específicas de manifestá-la. 
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3.3.4 Medard Boss 

Boss seguiu um percurso semelhante ao de Binswanger em suas teorizações. O 

psiquiatra procurou ser fiel à analítica do Dasein e afirmou que o terapeuta deveria pautar 

suas compreensões a partir da compreensão do existir como Dasein, “segundo os modos de 

ser do ser-no-mundo junto com outros em um mundo compartilhado” (Cardinalli, 2012, p. 

72). Dessa forma, seria possível ao terapeuta guiar sua compreensão por meio de sentidos 

originados com os modos de existir de seus pacientes, tanto com relação àqueles que 

possibilitariam viver, quanto aos que o impediriam de se lançar às possibilidades. 

Apesar de ter procurado compreender o homem por meio de seus modos de existir e 

de ter tentado deslocar conceitos da tradição – como força, razão, impulso e outros –, Boss 

dividiu os estados em sadios e patológicos, dentro de uma noção de “natureza existencial” 

(Cardinalli, 2012, p. 76). Eles seriam sempre privações ou reduções de possibilidades de 

entendimento das coisas de uma forma rica e ampla de conteúdos – noção que recebeu críticas 

de Heidegger (2001, p. 206): “A Daseinsanalyse psiquiátrica trabalha com um Dasein 

podado, do qual o traço fundamental foi cortado, retirado”. 

Essa dicotomia saúde-doença e o aspecto da privação (em especial) foram utilizados 

para pensar os esquizofrênicos. Boss afirmou que a esquizofrenia não poderia ser considerada 

uma entidade em si mesma e que nenhum homem deveria ser considerado esquizofrênico. O 

que definiria o estado desses doentes como patológico seria não só a falta de possibilidades 

para existirem em relação aos seres saudáveis, como também “a capacidade de assumir as 

possibilidades constitutivas do seu ser-aí para tornar-se si-mesmo livre e autônomo cuja 

abertura para o mundo possa se manter firme em face de tudo que a eles se oferece” (Boss & 

Condrau, 1997, p. 32). Diante da quase incapacidade de assumirem-se em um ser-si-mesmo, 

acabariam compreendendo com estranheza as coisas do mundo que se apresentavam a eles. 
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Assim, as alucinações representariam, em casos de esquizofrenia, uma incapacidade em ser si 

mesmo autônomo (Moreira, 2011). 

Boss teorizou sobre as alucinações partindo de um estado psicopatológico 

(esquizofrenia), mas discordou da descrição clássica de alucinação construída pela tradição 

(percepção sem objeto/estímulo externo), já que ela não contribuía para esclarecer o 

fenômeno. A alucinação, portanto, pertenceria à condição existencial do homem e de sua 

compreensão e seria um modo peculiar de entender as pessoas e as coisas, por meio de uma 

entrega intensa a determinada relação e em dado momento. A presença sensorial 

(manifestações como vozes ou visões) surgiria em razão da grande proximidade entre o 

esquizofrênico e o que é percebido (Cardinalli, 2012). 

A forma mais frequente de alucinação nos esquizofrênicos seria a auditiva, que, 

segundo Boss, era experienciada pelos pacientes através da escuta de vozes de comando, de 

ameaça ou de críticas. A audição de vozes estaria relacionada à distância da pessoa dela 

mesma, em um mecanismo projetivo (como Freud elaborou em suas teorias): “Não 

conseguindo assumir as suas possibilidades como efetivamente suas, ele percebe o que é 

vivenciado como algo estranho e imposto de fora” (Cardinalli, 2012, p. 140). 

Assim como Minkowski, Boss procurou apontar a importância de considerar a forma 

pela qual o analisando se relacionava e se encontrava com as coisas do mundo que a ele se 

apresentavam – se tinha relação com a falta de liberdade ou pela intensidade desse 

envolvimento. Segundo Cardinalli (2012), Boss procurou apontar para a necessidade de se 

buscar os significados e sentidos que estariam por trás das manifestações, a fim de se 

encontrar uma possibilidade de compreensão do paciente sobre si mesmo e sobre os entes 

mundanos – considerando que essa compreensão não depende da presença materializada de 

estímulos externos. 
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3.3.5 Psicopatologia fenomenológica? Não! Psicopatologia com contribuições 

fenomenológicas! 

Este tópico foi elaborado tendo em vista a resposta à questão que precedeu a 

apresentação dos quatro autores do campo da psicopatologia fenomenológica. Mas a primeira 

pergunta que temos é: o por que do emprego do termo psicopatologia, já que ela indica 

previamente o campo de estudo com o qual teremos contato. Isso, por si só, já não é 

fenomenologia. Mas considerando que devemos partir de certo horizonte de conhecimento, 

para podermos realizar o exercício que Heidegger propôs – qual seja, o da destruição da 

metafísica –, não haveria problema em nomear esse campo de fenomenológico. Uma outra 

razão seria a de que, para estabelecermos um diálogo com a tradição – e os profissionais que 

trabalham dentro dessa perspectiva – e realizarmos em nosso pensamento o referido exercício, 

teríamos que utilizar esses conceitos, já que a condição de facticidade não nos permite sair 

desse mundo que é o nosso. 

No entanto, cabe ressaltar que a psicopatologia fenomenológica se refere a um campo 

específico de estudos e de pensamento, que se propôs a pensar os sofrimentos psíquicos 

graves de forma diferente – no sentido de não organicista/natural. Então a resposta à referida 

pergunta é “sim”. Mas então surge uma outra pergunta: estariam os autores sobre os quais 

discorremos aqui, fazendo e pensando fenomenologia na prática clínica? Tentaremos 

responder essa pergunta a partir da apresentação de alguns pontos de tensão, existentes na 

teoria de cada autor citado. 

O primeiro deles foi Jaspers. O médico teve uma postura de escuta atenta e 

qualificação da experiência vivida de seus pacientes que lhe serviram para pensar em 

possibilidades de compreensão dos fenômenos e valorizá-los em seu caráter de abertura, 

indeterminação e incerteza. No entanto, apesar de ter procurado seguir alguns pressupostos 

fenomenológicos e afastar-se da lógica das ciências naturais, Jaspers acabou trabalhando com 
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as mesmas bases da psiquiatria moderna, principalmente por não ter deixado de lado as 

classificações nosológicas – o grande “equívoco” dos quatro autores, na verdade. Assim, ele 

se ateve a pensar e analisar os fenômenos de forma descritiva, o que lhe tirou potência para 

meditações sobre o sofrimento e, principalmente, de realmente contribuir para transformar os 

pressupostos tradicionais que tanto aprisionam pessoas que estão em situação de sofrimento 

psíquico grave. 

Em Minkowski, pôde-se constatar que o pensamento sobre o espaço e o tempo serviu 

de pilar para suas obras, as quais mostraram o caráter reflexivo e crítico que o autor tinha 

consigo mesmo – inclusive na forma de escrever. Ou seja, a questão do tempo influenciou 

sobremaneira suas próprias ideias, já que suas obras mais recentes possuem um cuidado maior 

com as noções empregadas. Juntamente com outros teóricos (como Binswanger), Minkowski 

contribuiu para estruturar uma psicopatologia fenomenológica que serviu de ponto de partida 

para o movimento europeu da ‘anti-psiquiatria’ (Pessoti, 2006). 

Apesar disso, cabe destacar uma outra passagem que ele mencionou na conferência de 

1929, a qual deixa evidente a conservação da função de ortopedia moral que caracterizou a 

práxis psiquiátrica desde sua fundação (Foucault, 2011). Isso porque, ao afirmar que seria 

importante ter conhecimento da modificação do espaço e do tempo na vida dos pacientes, 

Minkowski (2002) sublinhou: 

 

Na vida prática, é importante conhecer essas coisas, porque se pode dar uma certa 

direção a esses pacientes; não estou dizendo que se lhe consegue devolver a 

espontaneidade e a intuição que lhes faltam, mas ainda assim se pode corrigir muita 

coisa e impedi-los de afundar num racionalismo e num geocentrismo mórbidos. 

(Minkowski, 2002, p. 118) 

 

As palavras utilizadas pelo autor, “corrigir”, “dar uma certa direção”, “impedi-los”, 

“faltam”, têm a mesma função das práticas adaptativas e corretivas da psiquiatria moderna, e 

para além disso: da psicopatologia medieval, na época em que o médico assumiu o 
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protagonismo no tratamento das enfermidades mentais. Com isso, fica evidente o caráter de 

facticidade presente na vida de Minkowski, que teve que partir de seu mundo e adequar sua 

escrita, para se fazer reconhecido no meio científico – como aconteceu com Freud e diversos 

outros teóricos que apresentaram inovações quanto ao modo de trabalhar a questão do sentido 

do ser, mas ao mesmo tempo permaneceram atados ao espírito do tempo. 

Minkowski (1970) afirmou que seria possível ir além das fronteiras da patologia para 

uma investigação mais profunda sobre o lugar que as alucinações visuais, auditivas e outros 

sintomas ocupam na vida. Apesar de ter lançado ideias inovadoras para a ciência psiquiátrica, 

o autor parecia estar “em cima do muro”, já que, ao mesmo tempo em que procurava seguir 

uma atitude fenomenológica, conforme princípios enunciados por Husserl, relacionava esses 

princípios a pressupostos utilizados pela tradição. Suas teorizações contêm ideias 

universalizantes e trazem uma noção de categorização para o campo da psicopatologia – que 

era o mesmo movimento que a psiquiatria vinha realizando. 

Apesar de ter fundado a Daseinsanalyse e seguido muitas concepções heideggerianas, 

Binswanger continuou se utilizando da dimensão ôntica quando se apropriou das noções de 

transcendência e de ser-no-mundo: 

 

Para Binswanger, a primeira possibilitava sair da dicotomia “sujeito-objeto” que era 

uma característica da ciência moderna. Quanto à segunda, ela serviu para Binswanger 

inferir que os problemas psicopatológicos poderiam ser compreendidos como 

“problemas da transcendência” do ser-no-mundo. Essas interpretações, somadas ao 

objetivo de investigar as consequências “reais” do conteúdo da experiência individual, 

se trouxeram de fato uma luz ao campo da clínica, inspirando inúmeros teóricos, 

deixaram a desejar no que se refere à apropriação dos conceitos da fenomenologia e do 

pensamento do próprio Heidegger. (Gemino, 2014, p. 101) 

 

Assim, Binswanger seguiu o mesmo caminho de Minkowski, ao “ontificar” e 

universalizar algumas questões relativas ao sofrimento psíquico grave. Com isso, Heidegger 

(2001) o criticou, por meio da exposição das diferenças entre a sua analítica e a 

Daseinsanalyse formulada pelo psiquiatra e apresentada por Boss. Isso foi feito com a 
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retomada da noção freudiana de análise (Heidegger, 2001, pp. 139-140): “uma recondução 

aos elementos no sentido de que os dados, os sintomas são decompostos em elementos na 

intenção de explicar os sintomas pelos elementos assim obtidos (...) a serviço da explicação 

causal (...)”. Heidegger (2001) afirmou que o termo foi utilizado pela primeira vez na obra 

Odisséia, de Homero, com o sentido de “libertar alguém da prisão” (p. 140) – significado que 

não corresponde ao conceito de Dasein, pela própria definição do termo, a qual nos leva a 

pensar no estar em abertura no mundo. 

Outra crítica foi com relação ao sentido do existencial “cuidado”. Heidegger (2001) 

afirmou que Binswanger o entendeu de forma equivocada, por ter empregado o termo “amor”. 

Ou seja, Binswanger não compreendeu o termo em um sentido ontológico, existencial, e ateu-

se, tão somente, a descrever os “fenômenos ônticos do Dasein” (Heidegger, 2001, p. 142). 

Sobre o conceito de “ser-no-mundo”, Heidegger (2001) afirmou que foi mal empregado por 

Binswanger, por ele não ter apontado o caráter de que ser-no-mundo serve tão somente para a 

compreensão do ser, que “é a única preocupação de Ser e Tempo” (p. 205). Além disso, não 

havia como superar a dicotomia sujeito-objeto com a proposta de Binswanger, já que não 

havia essa representação do Dasein como ser ek-stático projetivo “(estar dentro que lança para 

fora da clareira do aí [Da])” (Heidegger, 2001, p. 205). 

Quanto a Medard Boss, temos a questão da privação de liberdade. Se viver privado, 

sem muitas possibilidades (considerando esse sentido dado por Boss) é uma possibilidade, por 

que considerá-la como patológica? Lembremos que só é patológico considerando que nosso 

horizonte da técnica requer produção, funcionalidade, utilidade. Outro problema são os 

termos “amplitude e riqueza”, que ele utilizou em suas obras (Cardinalli, 2012), pois 

pertencem à mesma lógica utilizada por Minkowski (do contato vital). É como se houvesse 

algo de transcendente nisso, um ideal a ser alcançado – quando o homem deve transcender-se 

a si mesmo, em sua liberdade, ou “em-ser” (Heidegger, 2001, p. 209). 
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Se formos considerar mesmo dentro de sua noção de estados patológicos, existem 

pessoas que, em sua qualidade excessiva de abertura – como em quadros “maníacos” –, 

acabam por ampliar ainda mais suas possibilidades. Isso porque, em algumas profissões, essa 

é uma qualidade necessária para alcançar reconhecimento – meio artístico, militar e dos 

esportes radicais, só para citar alguns. 

Se formos mais a fundo ainda, onde está o problema então: em nós enquanto mundo, 

que fechamos as possibilidades de sermos próprios, seguindo padrões impessoais e 

automatizados do ser da era da técnica? Ou por não enxergarmos que a loucura é uma questão 

ontológica, presente em todos nós e necessária (em algum momento da vida) para existir? O 

próprio Boss responde a primeira delas (Cardinalli, 2012, pp. 91-92): 

 

Pesquisas no interior das fronteiras historicamente dadas que limitam as possibilidades 

do estar-no-mundo formam a base de todos os tipos de sociologia e psiquiatria social. 

Essas disciplinas têm descoberto que algumas situações do mundo parecem estar 

muito mais em harmonia com o ser humano do que outras, que em algumas épocas é 

permitido às pessoas em geral a realização mais livre e mais completa de suas 

possibilidades para existir e para permanecer saudável do que em outras. 

 

Sobre a segunda questão, podemos pensá-la a partir da apresentação do caso clínico. 
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4. Мέθοδος (Método) 

Neste tópico, procurou-se apresentar os elementos que abriram possibilidade para a 

estruturação do caso clínico. A metodologia adotada para a interpretação e análise dos dados 

teve como base a fenomenologia hermenêutica de Martin Heidegger, dentro da ideia de “ato 

fenomenológico” (Feijoo, 2011). Segundo Camasmie (2014), ele se refere à suspensão de 

percepções, considerações, juízos e conceitos comuns sobre a existência – que nos atrapalham 

a enxergar novos caminhos, nos fecham para rearticularmos sentidos diferentes. 

Segundo essas duas autoras, para que essa atitude se dê, é necessário carregarmos 

conosco a tonalidade afetiva da angústia e procurarmos trazê-la à tona no trabalho analítico, 

pois ela “coloca o ser-aí em contato com o seu ser mais próprio, abrindo a possibilidade de 

singularização” (Feijoo, 2011, p. 134). Além disso, nos mantém atentos para que os 

fenômenos que surgirem durante as sessões possam ser tematizados para que os sentidos 

percebidos venham à luz (Camasmie, 2014). 

O objetivo não foi de tomar o caso como objeto, tampouco aplicar-lhe teorias 

filosóficas ou psicológicas. Procurou-se apresentar alguns sentidos que surgiram dentro de seu 

contexto de desvelamento, a partir da atitude fenomenológica adotada pelo pesquisador 

(Camasmie, 2014) – que está também embarcado nesse contexto –, compartilhando das 

dificuldades impostas pelo órgão no qual os dados foram coletados. Assim, o olhar, a escuta e 

a fala estiveram sempre situados, mas com atenção para que os sentidos pudessem aparecer. 

4.1 Local 

Os dados foram coletados em um Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) de uma 

capital brasileira. Essa escolha se deu tendo em vista o objetivo proposto por este trabalho, ou 

seja, problematizar o modo como a audição de vozes vinha sendo compreendido no nosso 
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horizonte histórico, partindo de dentro de uma instituição que privilegiava o enfoque 

biomédico tradicional para o trato do fenômeno. O CAPS é um serviço substitutivo ao 

manicômio e faz parte da política de saúde mental brasileira, entre outros dispositivos de 

cuidado que compõem a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS (Portaria nº 3.088, 2011). 

Tal instituição é destinada a acolher e tratar pessoas em situação de sofrimento 

psíquico grave e/ou que tenham dependência de álcool e outras drogas, seu objetivo é 

possibilitar ao usuário a integração familiar e social, bem como maior autonomia e qualidade 

de vida, através de apoio de equipe de saúde multiprofissional. Apesar de procurar se alinhar 

com os pressupostos da Lei n° 10.216 (2001) – lei de reforma psiquiátrica brasileira –, não 

havia ainda disponibilizado nenhum dispositivo específico para o cuidado do fenômeno da 

audição de vozes e procurava seguir o tratamento tradicional – centrado em medicalização, 

consulta psiquiátrica e grupos terapêuticos. 

4.2 Participante(s) 

Em função do problema encontrado no CAPS, isto é, de não haver um dispositivo 

específico para o cuidado do fenômeno da alucinação auditiva, este pesquisador apresentou 

um projeto primeiramente à gerência, e depois, em reunião, à equipe técnica do serviço, para 

que fosse criado um grupo de ouvidores de vozes – que funcionaria alinhado com 

pressupostos estabelecidos pelo HVM/Intervoice. Tal proposta foi aceita e a atividade recebeu 

um horário específico no cronograma semanal de atividades. 

Inicialmente foi estipulado um limite máximo de sete participantes, considerando que 

cada um ouvia pelo menos uma voz – o que implicaria não somente sete, mas catorze 

participantes, sem contar aqueles que ouviam “multidões” (número incontável de vozes 

falando ao mesmo tempo). No entanto, no decorrer da atividade – que durou cerca de 18 
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meses, de fevereiro de 2015 a setembro de 2016 – e em função da demanda, o grupo passou a 

funcionar de forma aberta, sem limite de integrantes. 

Entre os participantes, foi escolhido um caso em particular, para a análise da situação 

clínica: Marta, que à época tinha 40 anos de idade, branca, casada, uma filha, desempregada. 

Em 2013 foi acolhida no CAPS. Estava muito chorosa e disse que não aguentava mais ouvir 

vozes e ver vultos. Não tinha planos para o futuro. No registro do primeiro atendimento do 

profissional de psiquiatria do serviço, constam as seguintes queixas: vozes “fora da cabeça” 

(sic) que mandavam quebrar as coisas (frangofilia) e se jogar na frente de carros; escutava 

passos; via a sombra de uma pessoa; crises de tristeza, raiva, vontade de agredir as pessoas; 

sensação de vazio; e sono ruim. Mesmo com o uso de medicações, de um tratamento 

psiquiátrico que fazia em nível ambulatorial, ela reclamava que não sentia melhoras. 

A psiquiatra que a acompanhava fora do CAPS não havia fechado nenhum quadro 

clínico (diagnóstico definido), mas tinha apenas hipóteses diagnósticas, de acordo com a CID-

10 (Organização Mundial da Saúde, 1993), que eram: G40 – “epilepsia”; F06.8 – “outros 

transtornos mentais especificados, decorrentes de lesão e disfunções cerebrais e de doença 

física”; F29 – “psicose orgânica não especificada”; e F60 – “transtornos específicos de 

personalidade” (sendo que não houve uma delimitação dentro dessa categoria, que é composta 

por 10 tipos diferentes de códigos). 

Nessa primeira consulta com a psiquiatra do CAPS, foi registrado ainda que ela era 

tabagista há 19 anos e que havia perdido um tio em função de problemas psiquiátricos 

(suicídio). Não tinha problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, problemas de tireóide, 

desmaios ou convulsão, mas apenas um pequeno cálculo renal. Não usava drogas ilícitas e, no 

campo “exame psíquico”, constava que estava “atenta, orientada, discurso coerente, crítica 

preservada, afeto preservado”. As hipóteses diagnósticas aventadas pela psiquiatra nessa 

avaliação foram: F06 – “outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais 
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e de doença física” e F60 – “transtornos específicos de personalidade” (Organização Mundial 

da Saúde, 1993). Então foram prescritas as seguintes medicações: carbamazepina, 

venlafaxina, lítio, haldol e clonazepam
26

. 

Foi solicitado um eletroencefalograma e uma ressonância magnética de crânio, e 

recomendado o acompanhamento psicoterápico individualizado (para além das psicoterapias 

em grupo do CAPS). Essa caracterização serve como ponto de partida para a análise do 

percurso que Marta seguiu desde a entrada no grupo de ouvidores de vozes até a alta do 

CAPS. 

4.3 Instrumentos e procedimentos para a coleta dos dados 

Os dados de Marta foram coletados em três fontes: prontuário (que continha registros 

da psiquiatria e de profissionais de outras áreas que a acompanhavam em grupos 

psicoterapêuticos); entrevista individual; e diários de campo das sessões do grupo de 

ouvidores de vozes – nos quais foram registrados dados sobre percepções, diálogos e trocas de 

experiências, e relatos dos integrantes do grupo. 

Os dados do prontuário foram digitalizados por meio do escâner portátil Fujitsu 

ScanSnap S1300i e armazenados diretamente em um Pendrive ScanDisk, dentro de uma pasta 

protegida por senha e por criptografia AES de 128 bits – que ficou sob a guarda do 

pesquisador. Além disso, os dados foram acessados em um microcomputador que não tinha 

acesso à internet. A entrevista com Marta foi gravada em áudio, um ano depois de ela ter 

saído do acompanhamento do CAPS, e depois transcrita. Com relação aos diários de campo, 

foram confeccionados pelo analista após o término de cada sessão do grupo.

                                                           
26

Cabe destacar que alguns deles foram trocados ou tiveram suas doses aumentadas no decorrer do tratamento, 

conforme a metablética (Van Den Berg, 1965), que diz respeito à patoplastia dos sintomas. 
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5. Análise de caso clínico 

A seguir serão apresentadas as nove sessões do grupo de ouvidores de vozes que 

contaram com a presença de Marta. Procurou-se apresentar não só recortes dos diários de 

campo – que continham as situações clínicas, relatos da analisanda e intervenções realizadas 

pelo analista e por outros ouvidores de vozes – como também trechos da entrevista gravada 

com Marta. Para isso, optou-se por apresentá-los de formas distintas de tal modo que os 

relatos que estiverem destacados em parágrafos à parte, se referem à entrevista. 

Cabe ressaltar que, apesar de algumas situações clínicas de Marta não terem relação 

direta com o fenômeno da audição de vozes, foi necessário apresentar as nove sessões, as 

quais serviram como cenário para que ela tomasse algumas decisões importantes e refletiram 

sobre a forma como atualmente ela conduz sua existência e lida com as vozes. 

5.1 Resultados 

- Sessão 1 

 

Marta participou de nove sessões do grupo de ouvidores de vozes, entre os meses de 

março e agosto de 2015. Na primeira sessão, ela contou parte de sua história de vida e as 

razões pelas quais estava em tratamento no CAPS. Além dela, Daniel esteve presente. Marta 

escuta vozes desde 2008, época em que teve a primeira tentativa de suicídio, que ocorreu da 

seguinte forma: 

 

Eu ouvi uma voz me mandando eu subir, me matar. Aí eu subi em cima da passarela 

né, tentei pular de cima da passarela, e as vozes me mandando, mandando, e aí em 

seguida né chegou meu irmão, e me chamou: “não faça isso”. Aí quando eu olhei ele 

abriu os braços, aí eu fui e abracei. Mas foi assim, foi muito horrível sabe aquelas 
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vozes, que eu ouvi. E aquilo me tirava assim, me colocava no chão, eu ficava sem 

chão, porque eu não conseguia me controlar. 

 

Ela ficou muito triste com episódio e sem saber os motivos pelos quais não conseguiu 

resistir às vozes. Com isso, buscou tratamento em uma instituição particular de saúde mental. 

Segundo o relatório médico, seus sintomas eram anedonia, tristeza, isolamento, alucinações 

auditivas de comando, e ela era “refratária ao tratamento” (sic). Recebeu em razão de seu 

quadro clínico o diagnóstico de F32.3 – “episódio depressivo grave com sintomas psicóticos” 

(Organização Mundial da Saúde, 1993). Após alguns meses, passou a se sentir bem e recebeu 

alta. Porém, em 2012: 

Na segunda vez que eu ouvi, eu ia cozinhar, tinha acabado de ligar o fogão. Aí a voz 

veio, ordenou pra eu tacar fogo no meu corpo com álcool, pra me incendiar. Como eu 

não tinha álcool em casa, fui lá na mercearia, na rua da minha casa, peguei o álcool, 

voltei pra cozinha. Aí liguei o fogão, só que a voz disse que não era pra tacar fogo 

com fósforo, e sim com isqueiro. Joguei álcool no meu corpo, e acendi o isqueiro. 

Depois disso não lembro de mais nada, e quando dei por mim estava me debatendo no 

chão em frente à mercearia, e algumas pessoas me ajudaram a apagar, outras 

estavam em volta me olhando, me julgando. 

 

Com essa segunda tentativa de suicídio, ela foi internada em um hospital geral e 

medicada. Assim como na primeira vez, após alguns meses fazendo tratamento psiquiátrico, 

recebeu alta do local e permaneceu somente com acompanhamento psiquiátrico regular (para 

a prescrição e troca de remédios). Ela morava com o marido e relatou que ele não acreditava 

nas coisas que ela escutava ou via. Em ambiente aberto, com muitas pessoas, Marta tinha 

visões de mãos, e a impressão de que elas queriam enforcá-la. Esse foi o principal motivo de 

ter deixado de trabalhar – quando se dava conta estava em cima de alguém, tentando pegar as 

mãos. 

Marta relatou que não conseguia lutar contra as vozes; ficava “tomada” (sic) de uma 

forma que parecia entrar em transe. O analista então perguntou: 
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- Você pode dar um exemplo de uma situação que aconteceu, que te deixou tomada 

pelas vozes? 

- Ah, eu estava fazendo café, e aí coloquei açúcar. A voz veio e me deu uma ordem: 

“coloque sal!” Aí eu coloquei. Só que quando meu marido bebeu o café, reclamou comigo e a 

voz começou a rir”. 

- E você sabe quem é essa voz que te dá ordens e ri?– perguntou o analista. 

- Eu não sei quem é, é uma voz rouca, não é de homem e nem de mulher, parece 

aquela do Fantástico, rouca, grossa. No começo do grupo ela estava rindo na minha cabeça. 

- Ela estava rindo na sua cabeça, é? Eu também de vez em quando escuto umas vozes 

rindo – falou Daniel. 

- Sim, estava rindo e falando para eu não acreditar naquelas coisas que você e o 

Daniel estavam falando (sobre a proposta do grupo). 

- Elas disseram para você não acreditar. Mas e você: acredita no que estamos 

falando? – perguntou o analista. 

Hesitante, Marta demorou a responder. Não disse que sim, e nem que não. Depois de 

um tempo, ela afirmou: 

- Olha no CAPS eu me sinto bem, confortável, aliviada, segura. Na rua não, o olhar 

das pessoas acabam fazendo com que eu me sinta desconfortável, principalmente quando eu 

corro, que eu corro porque as vozes mandam, não consigo deixar de obedecer, porque me 

alivia depois que eu faço o que elas mandam. 

- O olhar das pessoas te incomoda – analista. 

- É tão desconfortável que tem vezes que eu pego o ônibus numa parada, e já desço na 

próxima, porque além das vozes tem as mãos, que eu vejo quando tem muita gente num lugar. 

- Então a forma que você tem de lidar com as vozes e visões é de fazer o que elas 

mandam – analista. 
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- Sim, porque eu me sinto aliviada quando eu faço. 

- E o que mais te deixa aliviada? – analista. 

- Olha, eu evito dirigir, eu não consigo mais direito, evito ir na rua. Prefiro ficar em 

casa deitada na cama. Quando as vozes vêm, ou as imagens, eu me cubro com a coberta e 

vou pra debaixo da cama, porque elas não podem me pegar. E isso tudo alivia também. 

Então Daniel relatou o que fazia para lidar com as vozes e com o olhar das pessoas. A 

sessão estava próxima do término. Marta disse ao final que gostaria de deixar de ouvir vozes e 

ver coisas e que não entendia o porquê de estar tomando tanto remédio, já que não fazia efeito 

nenhum. 

 

- Sessões 2 e 3 

 

Marta preferiu interagir apenas “pelo silêncio”, ou seja, escutar atentamente o que os 

integrantes do grupo falavam. 

 

- Sessão 4 

 

O grupo contou com a participação de oito pessoas: Renata, Marta, Daniel, Fernando, 

Joana, Mariluce, Larissa e Valter. Começamos com a apresentação de cada um, já que 

tínhamos a presença de novos participantes. Além do nome, alguns contaram um pouco da 

história de vida e do motivo de estarem no grupo. Ao chegar a vez de Marta, ela relatou que 

as vozes tinham piorado muito e as visões estavam vindo com mais intensidade. 

- As vozes estão falando para eu me matar. Eu, esses dias pra trás, vi umas mãos fora 

da minha casa, depois do portão. Fui lá ver o que era, e quando vi estava pegando em um 

homem. Aí assustei e saí correndo pra dentro de casa, e me tranquei. Mas o homem pulou o 
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muro e tentou arrombar a porta, e quebrou algumas coisas. Os vizinhos viram e me 

ajudaram, amarraram o rapaz, chamaram a polícia, que foi lá e deu confusão. Eu fiquei me 

tremendo, não conseguia ficar de pé direito. Não estou conseguindo lutar contra as vozes. 

Marta começou a chorar, mas continuou: 

- Está muito difícil sabe, eu preciso fazer alguma coisa, preciso de atendimento 

separado. Não sei nem o que eu tenho, nem a dotora sabe, que na última consulta eu 

perguntei do meu diagnóstico, e ela disse que não havia como fechar um diagnóstico. Mas 

Henrique, por que será que ela não sabe o meu diagnóstico, hein? 

E aí Valter tomou a palavra: 

- Os médicos não sabem o que a gente tem não. Teve uma vez que eu fui consultar, aí 

eu perguntei pra ele: doutô, o quê que eu tenho? Sabe o que ele me disse? Eu não sei, quem 

sabe melhor é você. 

E após essa fala, Valter deu uma risada. Alguns riram com ele, enquanto outros 

olharam para o analista, como que exigindo alguma explicação para minimizar a angústia 

gerada pela fala de Valter. O analista então perguntou ao grupo o que achavam sobre o que 

Valter tinha falado, antes de falar algo para Marta. Ninguém respondeu. Então ele continuou: 

- De fato, quem mais sabe sobre vocês não é o médico, e nem nenhuma outra pessoa a 

não ser vocês mesmos. 

Daniel balançou a cabeça e o corpo positivamente e algumas outras pessoas pareceram 

concordar. Ficamos um tempo em silêncio. O analista perguntou à Marta: 

- Mas Marta, por que você ficou angustiada com essa questão do diagnóstico? 

- Ah, é porque eu ficaria mais tranquila, acho que vai me ajudar no tratamento com os 

remédios. 
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- O diagnóstico pode até orientar, mas há também uma possibilidade de que ele não 

ajude tanto, pois aqui no CAPS temos pessoas com o mesmo diagnóstico, mas que tomam 

medicações diferentes – disse o analista. 

A partir daí, os participantes começaram a conversar sobre diagnósticos e medicações, 

enquanto Marta “recuou” e parecia estar meditando sobre o que havia sido falado. 

 

- Sessão 5 

 

Estiveram presentes nessa sessão apenas duas pessoas, Marta e Fernando. Marta não 

comparecia ao grupo há três semanas. Relatou que ficou difícil de vir porque estava 

trabalhando, que conseguiu um emprego depois de dois meses tentando. Estava trabalhando 

como secretária. Relatou que hoje pela manhã havia tido uma conversa com um senhor, que 

passa lá na frente de onde ela trabalha todos os dias, que falou que ela estava sem luz. Marta 

sentiu-se um pouco mal depois desse comentário: 

- Até dei uma murchada. Perguntei “como assim”, e ele disse que era espírita e que 

estava vendo isso em mim. 

Marta disse que, após isso, se afastou e se dirigiu ao interior do local de trabalho. 

Ficou se perguntando: “será que não estou bem?”. Estendeu essa pergunta a nós que a 

ouvíamos. Fernando respondeu: 

- Acho que você está bem sim. É porque as pessoas que tem esquizofrenia paralisam. 

- Marta, você tem esquizofrenia? – perguntou o analista. 

- Não tenho nenhum diagnóstico ainda – respondeu Marta. Fernando se surpreendeu: 

- Ué, então você não tem esquizofrenia? 

Fernando procurou se explicar. Disse a ela que, como ele paralisa frente a situações e 

tem esquizofrenia, achou que ela também tivesse. Marta reforçou que não, que a psiquiatra 
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ainda não havia dado nenhum parecer claro. Assim como na última sessão em que Marta 

havia comparecido (Sessão 4), esse diálogo abriu possibilidade para que pudéssemos 

conversar sobre a lógica biomédica e foi muito profícuo, já que a analisanda demonstrou ter 

refletido sobre o que havíamos tratado anteriormente – ela inclusive apresentou a Fernando 

parte do que conversamos naquela oportunidade. 

 

- Sessão 6 

 

O grupo contou com a participação de cinco pessoas. Marta chegou na parte final, 

quando faltavam dez minutos para finalizarmos a sessão. Sinalizou que queria conversar com 

o analista e parecia estar fora de si, atônita. Permaneceu em silêncio e aguardou as pessoas se 

despedirem. Então relatou: 

- Eu atrasei porque tava na consulta com a dotora Tamires (psiquiatra) – e começou a 

chorar compulsivamente, em crise. 

O analista aguardou um pouco e, assim que ela se acalmou mais, perguntou a Marta se 

havia acontecido algo durante a consulta que a deixou angustiada. 

- Tem sim. A dotora Tamires disse que o que ela podia fazer da parte psiquiátrica, ela 

já fez, que já tinha passado tudo quanto era medicação e que não estava funcionando, porque 

eu não melhoro. Aí ela disse que ia me encaminhar para um neurologista, porque da parte 

psiquiátrica não tinha mais jeito. E o pior, que ela disse que eu teria que tomar haldol 

injetável, pra ver se eu melhorava, porque agora só desse jeito mesmo. Então eu queria ver 

contigo se eu posso trocar de médico, porque eu não tô gostando mais, achei que ela me 

desrespeitou. Fiquei com muito medo. 

- Deixa eu ver se entendi. Ela disse que a tua questão era neurológica, e que para 

melhorar você teria que tomar medicação injetável. E você ficou com medo – falou o analista. 
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- Sabe qual foi o problema, quando ela falou isso da medicação injetável, as vozes 

começaram a falar na minha cabeça, dizendo que não era pra eu aceitar, que eu ia morrer, 

que a dotora Tamires tava passando pra me matar. Aí eu até cheguei a ir na enfermagem – 

sala onde eram aplicadas as medicações injetáveis –, mas quando eu vi que a Denise já estava 

me esperando, aí que eu tive a sensação que eu poderia morrer mesmo. Voltei lá na dotora 

Tamires e disse que não iria tomar de jeito nenhum. Aí apareceu a Cláudia – psicóloga –, a 

dotora explicou pra ela o que tava acontecendo e a dotora Cláudia disse que gostaria de 

conversar comigo amanhã, às uma e meia, pra ver o que poderia fazer, que sabia que eu tava 

precisando de psicólogo individual. Aí vim pra cá conversar contigo. 

O analista conversou com ela no sentido de esclarecer que tinha o direito de ser 

atendida por outro profissional, de escolher a atividade que mais atendesse suas demandas ali 

no CAPS e que somente ela poderia decidir seu caminho. Além disso, ele a orientou sobre o 

pedido por escrito de troca de profissional. Naquele momento mesmo ela decidiu escrever tal 

solicitação e entregou à equipe administrativa. Havia parado de chorar, e relatou: 

- Ah Henrique, sabe, a vontade que eu tenho é de ir embora daqui e não voltar nunca 

mais. Do jeito que fui tratada, fiquei sem vontade de continuar vindo. Eu gosto do grupo, mas 

o problema é que eu não tenho mais nem vontade de vir, depois dessa. Mas eu vou pensar sim 

em casa e acho que vou vim amanhã pra conversar com a dotora Cláudia, já que ela se 

disponibilizou né. 

E então Marta se despediu e se ausentou do CAPS, pensativa. 

 

- Sessão 7 

 

A sessão contou com quatro participantes. Como havia a presença de um novo 

integrante, começamos com as apresentações, como de costume. Ao chegar a vez de Marta, 
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ela contou novamente sobre o episódio com a psiquiatra (da semana passada), e que no dia 

seguinte veio ao CAPS para conversar com a psicóloga. Na manhã do mesmo dia, a 

enfermeira havia telefonado para Marta, tentando convencê-la de tomar a medicação injetável. 

Ela disse que, ao chegar no CAPS, viu os portões de ferro fechados e dois homens em frente a 

eles, parados – eram o segurança e o motorista do serviço. 

- Fiquei com medo né, tudo fechado, dois cara grande me olhando, mas aí eu 

perguntei se ia ter alguma atividade. Eles falaram que não, que era dia de reunião, mas que 

se eu tinha horário marcado com alguém, que era pra entrar. Aí assim que eu entrei, o 

motorista ficou me acompanhando com o olhar, de repente pra ver onde eu ia, e aí eu 

continuei assustada. Quando eu cheguei na recepção, perguntei pra moça se ia ter 

atendimento, ela disse que sim. Aí a Cláudia chegou pra me atender e me levou praquela 

salinha da injeção da semana passada, aí fiquei desesperada. A voz começou a falar pra eu ir 

embora, e tive vontade de sair correndo. Mas quando eu vi que não tinha ninguém ali pra me 

dar injeção, e quando a dotora começou a conversar comigo, fui ficando mais segura. Aí a 

voz acalmou. Mas eu achei meio estranho, porque parecia que ela tava me testando. 

- Parecia que ela tava te testando? Como assim, você consegue me dar um exemplo de 

como foi isso? – perguntou o analista. 

- É porque foi assim ó, que tudo o que eu falava, ela perguntava de novo, e depois lá 

na frente o assunto já tinha mudado ela voltava no outro de antes meio que querendo 

confirmar. Parecia que o que eu tava falando não era verdade sabe. E não sei se eu vou 

voltar não. Não sei se venho amanhã pra consultar com ela de novo. 

- Pensando agora no que você sempre havia solicitado aqui no CAPS, sobre 

atendimento individual, me parece que tem sido menos amedrontador lidar com as vozes e as 

questões que te fazem sofrer, sozinha – falou o analista. 

Marta parou por um instante, ficou olhando o analista e disse: 
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- Pois é, é porque estou vendo que parece que meu sofrimento aumentou mais, em vez 

de diminuir. Eu sei que preciso vim aqui pra fazer tratamento e também que preciso de 

atendimento individual, mas depois do que aconteceu com a dotora com essa coisa da 

medicação, comecei a não querer vim mais. Eu sinceramente estou pensando em não vim 

mais, como eu te falei aquele dia. 

Todos estavam atentos ao que Marta falava e ninguém quis fazer nenhuma colocação. 

Como o tempo da sessão já havia terminado, o analista transmitiu alguns avisos (por 

solicitação do CAPS) e as pessoas se despediram. 

 

- Sessão 8 

 

O grupo de hoje foi o que mais teve participantes desde que começamos. Ao todo, 

eram onze ouvidores de vozes. Novamente, em função da presença de uma nova participante, 

começamos com as apresentações. Marta falou seu nome e disse que gostaria de conversar 

com o analista ao final da sessão. Permaneceu em silêncio ao longo de toda a sessão, atenta ao 

que era tematizado e discutido no grupo. Em particular, com o analista, após todos terem 

saído da sala, ela disse: 

- Sabe o que é Henrique, eu gostaria que você registrasse no prontuário e que 

conversasse com a Cláudia, que não vou vim no atendimento amanhã com ela. Tô com um 

problema sério, que descompensei na parte sexual, tô querendo ter relação o tempo todo, 

desde a terça passada pra cá, e amanhã vou procurar um ginecologista, pra ver o que tá 

acontecendo, se tem alguma coisa errada no meu corpo, se é hormonal. E aí tô 

descontrolada, não sei o que é isso. Aí queria também que você registrasse que vou viajar na 

semana que vem, e só retorno na outra, então devo ficar duas semanas sem vir ao grupo. 
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- Ok Marta, vou registrar. Você consegue pensar em algo que possa ter te deixado 

assim? – perguntou o analista. 

- Que eu me lembre não. Foi de um dia pro outro. 

- De um dia pro outro? – perguntou o analista. 

- É assim, segunda eu tava normal, e aí na terça de manhã eu já estava com uma coisa 

incontrolável, com aquela vontade. E daí meu marido disse que eu tinha que procurar um 

médico, porque tava demais. 

- Entendi. Então sua maior vontade é de buscar um médico, do que vir aqui conversar 

com a Cláudia. Ele é o único que poderia te ajudar a entender o que está acontecendo. 

- Sabe o que é, eu tô com essa coisa agora, mas também não quero vim amanhã 

conversar com a dotora Cláudia. Da outra vez que eu vim, fiquei com medo, você sabe, com 

tudo fechado, não sabia se ia acontecer alguma coisa ruim. Eu gostei de conversar com ela, 

mas eu realmente prefiro agora resolver essa coisa que ta me incomodando, que eu não sei o 

que é. Acho que é hormonal, porque não tem outra explicação. 

- Vou informar à Cláudia que você não virá e passar a situação a ela. 

Marta agradeceu e se despediu. 

 

- Sessão 9 

 

Última sessão em que Marta compareceu, mas com pouca participação – compartilhou 

um comportamento compulsivo que havia apresentado em uma época da vida, com uma outra 

ouvidora de vozes e depois permaneceu em silêncio. Meses depois, em função de ter 

ultrapassado o quantitativo estipulado de faltas, o caso de Marta foi discutido novamente em 

reunião, e a equipe de saúde do CAPS decidiu pela alta administrativa da analisanda. 
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5.2 Discussão 

Neste tópico procurou-se estabelecer um diálogo com as teorias, tomando como base 

autores citados ao longo deste trabalho, e pesquisadores e ouvidores de vozes ligados ao 

HVM/Intervoice. Isso foi realizado a partir do que aconteceu nas sessões. Procurou-se fazer a 

análise de forma crescente, ou seja, a partir da primeira sessão em diante, mas ressaltamos 

que, em dado momento, essa “ordem” foi quebrada, considerando-se que algumas sessões se 

referiram ao mesmo tema e foram, portanto, descritas de forma conjunta (a sessão 4 foi 

descrita mais à frente, junto com a sessão 8). As sessões 2, 3 e 9, por não terem tido muita 

participação de Marta, não foram analisadas. 

Cabe destacar também que foram expostas análises das intervenções realizadas pelo 

analista, que se deu no intuito de acompanhar Marta e os outros integrantes do grupo de 

ouvidores de vozes nesse caminho de angústia, sem fornecer perspectivas que os 

tranquilizassem em suas questões existenciais. Assim haveria a possibilidade de provocar uma 

rearticulação dos seus modos de cuidado, os quais os afinavam a situações de crise e 

sofrimento. 

A primeira sessão foi a que mais trouxe elementos para analisarmos o fenômeno da 

audição de vozes de Marta. No relato de sua história de vida, Marta destacou que as vozes 

sempre lhe deram ordens e que isso a fazia entrar em uma espécie de transe. O analista fez 

uma fala “exemplificadora” (Feijoo, 2010, p. 141), para que ela pudesse discorrer mais sobre 

o que estava falando, e assim tornar o fenômeno mais claro e passível de compreensão. Em 

seguida, ele perguntou pelas vozes. 

É fundamental explorar quem as vozes representam ou quem seriam as vozes em si 

mesmas, já que através desse manejo é possível que o ouvidor de vozes se aproxime do 

fenômeno como ele é, de modo pessoal – e não fique à mercê dos sentidos dados por um outro 

(em geral a psiquiatria, que entende essas vozes como “a doença”). 
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Além disso, Escher (2009) constatou que saber quem são as vozes é algo que 

proporciona uma abertura em direção a uma melhor convivência com elas e uma compreensão 

sobre o que talvez possa tê-las gerado ou o que ainda possa estar contribuindo para que elas se 

manifestem. Como exemplo, destaca-se uma frequentadora do CAPS que, ao se “aproximar” 

da voz que escutava, lembrou de um episódio de estupro pelo qual havia passado e, após isso, 

passou a não se afetar mais como antes, quando a voz se manifestava. 

Sobre a passagem em que Marta relatou que as vozes estavam rindo e dizendo para 

que ela não acreditasse no que estava sendo falado no grupo, uma possibilidade de 

compreensão por ora se apresenta. Em função dos vários períodos em que Marta fez 

tratamento em instituições de saúde mental (entre elas os manicômios) – durante os quais 

frequentou grupos e atividades (psico)terapêuticas, conheceu diversos profissionais e tomou 

diversas medicações que não a auxiliaram muito na melhora de seus sofrimentos –, não seria 

de se estranhar que as vozes agissem dessa forma, isto é, alertando-a de que talvez essa 

tentativa também pudesse “dar errado”. 

O analista então a levou a buscar o centro de referência (Feijoo, 2010), quando 

perguntou se ela concordou com as vozes. Isso se deu no intuito de tirá-la do modo da 

impessoalidade, para que ela pudesse por si mesma sair do falatório e se expressar de forma 

responsável. Essa questão em particular nos remete à época de Hesíodo, quando os δαίμονές 

(daímones) eram colocados como responsáveis pelas ações dos homens e, desse modo, eles se 

desculpabilizavam por suas ações. Cabe lembrar que tal época foi considerada por Hegel 

(2001) e Kierkegaard (1991), entre tantos outros autores modernos, como pré-reflexiva. Ou 

seja, não estou a cada momento me posicionando como existente ou como projeto; eu 

simplesmente vivo, sem ter consciência das minhas escolhas (Sartre, 2013), “me deixando” 

ser conduzido pela condição fática da vida. 
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Com essa colocação do analista, Marta pôde meditar sobre o que havia falado e sobre 

seus sentimentos. Isso abriu possibilidade para que ela falasse sobre situações que a deixavam 

angustiada – entre elas o olhar do outro. Marta se sentia percebida como que objeto de um 

outro, em uma experiência de escoamento e alienação de si mesma (Sartre, 2013). 

A intervenção do analista, feita ao modo da reiteração (Rogers & Kinget, 1977), deu-

se no intuito de prepará-la para tomar consciência reflexivamente e também para possibilitar 

que ela ampliasse o campo de percepção sobre o que estava dizendo. Com isso, ela relatou o 

episódio da parada de ônibus e afirmou que o olhar fazia com que ela tivesse sua liberdade 

restringida, já que, por vezes, não conseguia prosseguir com projeto ao qual havia se proposto 

a realizar. 

Em seguida, o analista buscou explorar mais o que ela estava falando, intervenção que 

nos leva à seguinte afirmação de Heidegger (2012): “caso a questão do ser deva adquirir a 

transparência de sua própria história, é necessário, então, que se abale a rigidez de uma 

tradição petrificada e se removam os entulhos acumulados” (pp. 60-61). Marta pôde se 

demorar mais no que estava sendo falado – por sinal uma questão fundamental para a 

convivência com as vozes, que são as estratégias de lida (Baker, 2009; Romme, 2009). 

Nas duas semanas seguintes, Marta não compareceu ao grupo. Na ocasião de seu 

retorno (na sessão 5), iniciou o relato com algumas situações que lhe ocorreram nas semanas 

que se passaram, com a família, o marido e a filha, e deu ênfase ao fato ocorrido naquela 

manhã, em seu trabalho. Pode-se tematizar o que Marta sentiu – na conversa com o senhor 

que a descreveu como estando “sem luz” – como “espaçamento” (Feijoo, 2010, p. 139). 

Apesar de ela ter relatado que estava sentindo-se muito bem quando saiu de casa pela manhã, 

passou a se questionar quanto a isso, a partir da chancela do outro. Aí temos, novamente, em 

cena, a questão sartriana do olhar objetificante, que restringiu a liberdade de Marta a partir 

daquele momento. A intervenção do analista se deu justamente para provocar reflexão por 
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parte dela e também de Fernando, e fez com que eles dialogassem mais sobre questões que os 

incomodavam – como as medicações e os atendimentos psiquiátricos. 

Depois dessa sessão, Marta decidiu fazer um tratamento para largar o cigarro. Entrou 

em um grupo de prevenção ao tabagismo, para dar fim a um vício que a acompanhava há 

anos. O grupo teve a duração de aproximadamente 40 dias e, após esse tempo, ela voltou ao 

CAPS. Na sessão 6, Marta passou por um momento que poderíamos nomear como “crise”. 

Antes de tratarmos essa situação em específico, cabe fazermos considerações a respeito dessa 

palavra. 

Segundo Foucault (2010), a crise é um momento propício para se chegar à verdade, 

um movimento natural – em um sentido nietzschiniano, de natureza, como “marca da 

capacidade de encontrar novas possibilidades” (Machado, 2010b, p. 129) –, de todo ser 

humano. Essa palavra vem do verbo grego κρίνω (krínô), que, segundo o Perseus, significa 

“separar”, “picar em pedaços”, “distinguir”. Suas formas verbais significam “decidir”, 

“julgar”, “ser levado a uma decisão”. 

A crise de Marta pode ser compreendida também por meio dos ideogramas chinês e 

japonês dessa palavra, que, ao mesmo tempo, representa “perigo” e “oportunidade” (Goto, 

2014, p. 188): 

 

Figura 1. Crise – WeiJi (ideograma chinês). Wei: perigo; Ji: oportunidade. 

 

 

 

Figura 2. Crise – KIKI (ideograma japonês). Ayaui: perigo; Kikay: oportunidade. 
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Podemos pensar essa situação de Marta justamente a partir do que ela relatou ao 

analista acerca de suas impressões e sentimentos. As vozes que “invadiram” seu espaço 

naquele momento em que recebeu a prescrição da medicação injetável, e se interpuseram 

entre ela e a médica, correspondiam à atmosfera afetiva do medo – como a própria analisanda 

relatou. Elas sinalizaram um possível perigo para Marta e abriram caminhos para que ela 

pudesse pensar (naquele momento) e refletir (depois que saiu do CAPS naquele dia, e nos 

outros que se seguiram) sobre sua permanência em tratamento no local. 

A crise foi o ponto de partida para que ela pudesse se libertar do sistema manicomial 

mental (Pelbart, 1991), ortopédico (Foucault, 2011), que insiste em buscar adaptação, e em 

aprisionar as pessoas em modos impessoais de viver. Nesse sentido, Heidegger (2012) 

afirmou que vivemos a maior parte do tempo ao modo da decadência: “Do ponto de vista 

existenciário, sem dúvida, a propriedade do ser-si-mesmo acha-se na decadência, obstruído e 

fechado” (p. 251). Assim, a crise pode ser entendida como uma experiência de angústia que 

“alerta” o ser-aí sobre a importância de cuidar de si ao modo da presença, saindo do modo da 

decadência, que é fuga de si mesmo (Heidegger, 2012). 

Costa (2013) afirmou que as situações de crise proporcionam mudanças significativas 

em grande parte dos casos, enquanto também podem gerar novos sofrimentos, dificuldades e 

conflitos que são insuperáveis para a pessoa que as vivencia. O senso comum afirma que crise 

é quebra, ruptura, mas o autor postulou que ela é concreta, palpável, universal e real, 

atingindo a qualquer momento e a todos – o que lhe atesta a qualidade de democrática –, 

ainda que seja necessária ou não. Assim, “há crises de crescimento, há crises de mudança, há 

mesmo crises sem nenhuma perspectiva de ser ‘crise’. Muitas vezes, é a crise que revela a 
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dialética do sofrimento humano” (Costa, 2013, p. 13), dialética essa que o autor apresenta 

como uma possibilidade de um modo de ser diferente. 

Podemos então entender “crise” como uma questão ontológica, uma manifestação da 

angústia, que, ao mesmo tempo que provoca sofrimento, abre possibilidades para que o ente 

possa estranhar e questionar sua existência. Assim, segundo Heidegger (2012), o ser pode sair 

da impessoalidade e ir ao encontro do caráter próprio, que lhe “restitui” a liberdade para 

conduzir-se em meio à facticidade da existência, por si mesmo, “por sua própria energia” 

(conforme a noção foucaultiana citada). 

Na sessão 7, Marta trouxe um relato que nos leva a pensar na noção de espaço afinado 

(Binswanger, 2013). Ao estar e entrar no contexto que havia lhe trazido perigo em outra 

oportunidade, nas condições em que ele se encontrava – fechado, de “segurança máxima”, 

vigiado e monitorado –, Marta se afinou com essa atmosfera “sinistra”. As vozes vieram 

novamente para lhe sinalizar perigo. Nesse clima de tensão, ela conseguiu novamente refletir 

sobre sua condição de paciente de uma instituição de saúde mental. O analista fez 

intervenções no sentido de tornar seu relato mais claro; depois, para fazê-la refletir ainda mais 

sobre o conflito que tinha sobre sua continuidade no local e auxiliá-la a tomar uma decisão. 

Nas sessões 4 e 8, Marta mostrou uma atitude natural frente a sua situação existencial. 

Seu sofrimento foi “tomado como previamente dado e com determinações” (Feijoo, 2011, p. 

134) fornecidas por um saber biomédico e popular, sobre doença – como se fosse possível 

detectar o signo patognomônico de seu sofrimento existencial. Exigia um saber sobre si 

mesma que é de fora, dado por um outro, técnico, para que a partir daí seu sofrimento pudesse 

fazer sentido. Para além disso, alegou que ficaria mais “tranquila”. Porém, “esses diagnósticos 

que, por um lado, têm um potencial tranquilizador, por outro obscurecem o fenômeno, na 

medida em que enquadram a questão existencial desde o início em uma categoria” (Feijoo, 

2011, p. 135). 
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Na sessão 4, sem perceber, Valter adotou uma atitude fenomenológica, antinatural, ao 

suspender um juízo sedimentado pelo nosso horizonte biomédico – que se pauta por 

diagnóstico e medicalização. Ele manteve a atmosfera de angústia de Marta, que ficou 

surpresa, em silêncio. O trabalho em grupo tem esse potencial de ampliar as possibilidades de 

cuidado a partir de diferentes horizontes, e de tornar as relações mais igualitárias. 

O analista aproveitou a fala de Valter e tentou estender a questão – ao abrir a reflexão 

ao grupo –, no intuito de fazer ressoar em cada um o que estava sendo dito. Então reforçou a 

colocação feita pelo ouvidor de vozes, do saber sobre eles mesmos. Esse tipo de colocação, 

“antinatural”, visa fazer o ser-aí refletir sobre sua condição de liberdade, considerando que o 

tal “adoecimento” ao qual se referem nada mais é que um modo de existir (Camasmie, 2014). 

Além disso, tal atitude remete à afirmação de que “o ente que temos a tarefa de 

analisar somos nós mesmos” (Heidegger, 2012, p. 85) e que, portanto, não há mais ninguém 

além do ser que seja “sempre e a cada vez meu” (Heidegger, 2012, p. 85). No trabalho clínico 

de caráter fenomenológico, “ao se visar a uma liberação do ser, deve-se, preliminarmente, 

aduzir de modo devido o próprio ente” (Heidegger, 2012, p. 77), ou seja, devolver-lhe o 

caráter mais próprio. 

O que Marta revelou ao responder à pergunta do analista sobre o diagnóstico, foi o 

modo impessoal com que lidava com seu sofrimento, modo esse que poderia ser caracterizado 

como uma “tranquilidade sedutora” (Camasmie, 2014, p. 132), pois 

 

(...) promove uma agitação que o desvia da responsabilidade de ter que se haver com 

seu poder-ser. Assim, tomando-se como alguém que “tem uma doença”, o ser-aí lança 

mão de estratégias de cura, que, longe de aproximá-lo de sua experiência de 

adoecimento, afasta-o para um ponto distante de si, na medida em que favorece o 

interpretar-se como ente destituído de poder-ser. Nesse entendimento, quem tem uma 

doença pode também não ter uma doença. (Camasmie, 2014, p. 132) 

 

Marta tentou se segurar na crença de que esse sentido-outro lhe daria uma certeza, 

uma determinação sobre seu próprio cuidado; abriu mão de ter de fazer isso por si mesma. Em 
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seguida, a atitude que o analista teve foi a de continuar suspendendo sua crença, apresentando 

um dado que tinha como ideia manter sua angústia. Isso promoveu uma nova reflexão por 

parte de Marta, que disse ter entendido a colocação do analista e ficou em silêncio – quebrado 

por uma fala de outra frequentadora. 

Na sessão 8, isso também ocorreu, quando Marta se perdeu no impessoal, ao colocar a 

decisão do marido em primeiro lugar e creditar a responsabilidade da descoberta de sua 

dinâmica desejante em outra pessoa (a médica). O analista intervém no sentido de fazê-la 

enxergar sua postura frente ao sofrimento – que foi a fuga, já que ela teria que se dirigir ao 

CAPS no dia seguinte para conversar sobre si mesma com a psicóloga. 

Consideramos, é claro, que a crise gerada pela consulta com a psiquiatra (Sessão 6) 

tenha influenciado sua decisão de não querer comparecer à sessão individual com Cláudia, 

mas, ainda assim, Marta poderia ter ajustado um outro dia e horário para falar sobre o 

sofrimento gerado pela vontade incontrolável de fazer sexo. No encontro seguinte (Sessão 9), 

Marta dialogou pouco com as pessoas e não relatou nenhuma questão que estivesse 

provocando sofrimento. Depois desse dia, não retornou mais ao CAPS. 

Um ano após sua saída do CAPS, ela foi entrevistada por este analista. Relatou que 

estava trabalhando e que conseguia lidar melhor com as vozes e visões, sem se deixar afetar 

tanto, em comparação à época em que estava em tratamento no referido serviço. O episódio 

ocorrido com a psiquiatra e as reflexões que ela teve no grupo de ouvidores de vozes, segundo 

ela, foram fundamentais, no sentido de fazê-la pensar sobre os caminhos que estava seguindo 

na vida, e para que pudesse estruturar novos projetos, pois assim sairia da situação de 

sofrimento. 

Relatou que as vozes ainda surgiam, sempre que estava sozinha em casa. Mas que não 

ficava mais tão “tomada” e que procurava se movimentar – buscava o contato social, fazia 

uma atividade que colocasse o corpo em movimento (como passear), entre outras. Portanto, 
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na lida com as vozes, a forma que Marta encontrou foi o modo do frisorgen (preocupação) 

(Heidegger, 2012). Desse modo, ou seja, implicada em suas questões e buscando o ser-com, 

abriu possibilidade de chegar à cura de si – no sentido original no latim, que é cuidado. 

Após a análise do caso de Marta, cabe destacar uma passagem de Heidegger (2001) 

acerca de experiências alucinatórias: 

 

Para a compreensão das alucinações não se deve partir da diferenciação entre “real” e 

“irreal”, mas sim do exame do caráter de relação com o mundo em que o paciente se 

encontra no momento. É sua “intensidade”, é seu banimento nela, a falta de liberdade 

na mesma, que empresta à coisa alucinada o caráter de algo perceptível 

sensorialmente, que a deixa aparecer dessa forma? (p. 176) 

 

Heidegger (2001) nos mostra que não importa ao analista se o objeto percebido é irreal 

ou não, mas sim que há um sentido de ser na relação da pessoa com seu mundo. Ou seja, o 

trabalho clínico deve primar pela qualificação da experiência vivida relatada pelo ouvidor de 

vozes. Dessa forma, podemos compreender as alucinações como possibilidade de ser no 

mundo, que revelam a relação do ouvidor de vozes com as coisas que se apresentam a ele – 

conforme vimos ao longo deste capítulo. No trabalho clínico, é a busca do sentido das vozes 

que deve guiar o caminho – para além da audição de vozes como sintoma de doença mental, 

considerando que esse sentido pode contribuir para a restrição de possibilidades existenciárias 

de ser, como aconteceu com Marta. 
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Considerações Finais 

Vimos ao longo deste trabalho que, na história da humanidade, nos diferentes 

períodos, a audição de vozes ou alucinação auditiva recebeu diferentes sentidos. A partir da 

Idade Média, em virtude da estruturação de uma ciência psicopatológica, de inspiração 

tomista, ouvidores de vozes foram condenados pela Santa Inquisição, e passaram a não poder 

existir conforme suas possibilidades. 

Apesar dos esforços de Teresa de Ávila e outros atores no sentido de mudar essa 

situação, o que ocorreu foi apenas uma troca de protagonismo no julgamento dos casos – 

amparada em um conhecimento científico. No transcorrer da Modernidade, diversos 

personagens foram contribuindo para a redução do fenômeno até chegarmos à noção de 

sintoma de patologia mental. Vimos também que a teorização de psicopatólogos embasados 

na fenomenologia de Husserl e Heidegger não contribuiu para mudar os rumos do fenômeno – 

no sentido de retirá-lo do campo da psicopatologia. 

Assim, nos caberiam algumas reflexões. Segundo Heidegger (2012), 

 

Embora nosso tempo se arrogue o progresso de afirmar novamente a “metafísica”, a 

questão aqui evocada caiu no esquecimento. E, não obstante, nós nos consideramos 

dispensados dos esforços para desenvolver novamente uma γιγαντομαχί περ ι τῆς 

οὐσίας. A questão referida não é, na verdade, uma questão qualquer. Foi ela que deu 

fôlego às pesquisas de Platão e Aristóteles para depois emudecer como questão 

temática de uma real investigação. O que ambos conquistaram manteve-se, em muitas 

distorções e “recauchutagens”, até a Lógica de Hegel. E o que outrora se arrancou, 

num supremo esforço de pensamento, ainda que de modo fragmentado e tateante aos 

fenômenos, encontra-se, de há muito, trivializado. (p. 37) 

 

A crise do pensamento nos leva a meditar sobre a crise na compreensão do fenômeno 

da audição de vozes, como se tivéssemos uma multidão falando conosco, sobre que caminhos 

tomar. Ou seja, do δαίμον de Sócrates e da tragédia grega à alucinação auditiva de Schneider, 

vários pensadores se dedicaram a explicar o fenômeno da audição de vozes. Enquanto a 
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questão do sentido do ser, “embutida” aí nesse fenômeno, poderia tê-los conduzido a pensar 

no sentido das vozes. Assim, a assertiva heideggeriana destacada acima é de extrema 

necessidade, pois é por meio dela que podemos pensar em possibilidades de compreensão das 

vozes. 

Uma questão mais simples ainda, que por si só já serviria para destruir a lógica 

moderna de pensar esse fenômeno, é a de que: se algumas pessoas desde muito cedo na 

infância relatam audição de vozes, e não necessariamente passaram por experiências de 

grande sofrimento existencial (Baker, 2009), por que ainda insistimos em dar o sentido 

patológico a essas experiências? Por que não poderíamos deixar de enxergar o ouvidor de 

vozes como doente, mas sim compreendermos que sua experiência é uma possibilidade 

existenciária de ser, é algo do-ente? 

E aí retomamos de uma forma simples a noção de Dasein para Heidegger (2012), que 

é o ser humano atento e aberto ao mundo na qualidade de presença, e que percebe e responde 

a tudo que lhe vem. A todo instante cuidamos de nós mesmos e o que diferencia esse cuidado 

são os diversos modos, como por exemplo, ao modo da impessoalidade ou da liberdade. Na 

liberdade ele se lança aos projetos existenciais, abre caminhos, assim como Heidegger (2012) 

no §8 “O sumário do tratado” colocou através da palavra alemã holzwege (caminhos), e como 

pudemos ver no caso de Marta. 

Na tradição alemã, holzwege eram pistas de madeira ou caminhos da floresta que eram 

abertos por pessoas que sabiam andar na mata densa
27

. Heidegger (2012) faz alusão a esse 

termo para comparar o caminho do filósofo – o qual foi se fazendo em uma “mata densa” de 

pensamento –, que é como o lenhador (que conhece os caminhos da mata). Quem não é da 

mata se perde nesses caminhos, pois eles terminam no intransitável. Se alguém quiser 

                                                           
27

Informação oral transmitida pelo Prof Dr. Marcos Aurélio Fernandes, em encontro do grupo de estudos 

heideggerianos (obra “Ser e Tempo”), realizado no dia 20 de agosto de 2014, na Universidade de Brasília. 
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caminhar adiante, tem que entrar na mata e abrir os seus caminhos. Assim, a angústia, que é 

anunciada pela audição de vozes, pode realizar o trabalho do lenhador, de abrir caminhos. 

Mas também o contrário pode acontecer, caso impeçamos o lenhador de se lançar no 

meio da mata em busca de possibilidades, como vimos através da lógica biomédica 

(internação e medicalização), sem buscar outras pistas de madeira. A pergunta então, que 

caberia a todos nós, é: estaríamos nós dando madeira para que os ouvidores de vozes trilhem 

seus caminhos, ou construindo cercas em torno da mata, impedindo que possam pelo menos 

dar alguns passos dentro dela? 
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