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Resumo:

Esta dissertação, é o resultado do estudo das redes sociais que se mobilizam em torno da doença
mental,  em uma casa de  candomblé,  cujo objetivo  consistiu  em verificar  e  compreender  como
indivíduos que ocupam diferentes posições hierárquicas no terreiro, lidam com a doença, participam
na  definição  da  situação,  nas  decisões  acerca  do  tratamento  e  na  avaliação  dos  resultados.
Centramos a investigação nas redes sociais ,na importância do corpo, em especial a cabeça,além de
traçarmos um esquema das relações hierárquicas no candomblé, visto que, neste segmento religioso,
lida-se com o binômio família de santo / família biológica. O conceito de redes utilizado tem como
referência a definição de mitchell(1969), para quem redes sociais “ é um conjunto específico de
ligações entre um conjunto definido de pessoas com a prioridade adicional de que as características
dessas  ligações  podem  ser  usadas  para  interpretar  os  comportamentos  sociais  das  pessoas
envolvidas”. Enfatizamos as interações, enfocando o caráter eminentemente qualitativo das relações
e não contemplamos o enquadre dos casos estudados em categorias psiquiátricas, por considerarmos
que as formas de classificar e lidar com a doença são culturalmente constituídas e inclui explorar as
redes de relações mobilizadas em torno de experiências conhecidas , e referidas as categorias pelos
próprios  membros  do grupo.,  tais  como:  cabeça  fraca,  transgressor,  doido.  A pesquisa inclui  o
resgate  dos  mitos  e  provérbios,cantos,posto  que  o  candomblé  é  um  segmento  religioso  cujo
conhecimento é transmitido de forma oral , e este resgate reelabora a compreensão de uma força
vital que corresponde a natureza depósito de gerações sucessivas. Conclui –se através dos estudos
de  casos,diferenças  significativas  no  que  tange  a  atuação das  redes  no suporte  a  cada  um dos
sujeitos com problemas relativos a saúde mental, o que sugere a importância do contexto situacional
para análise do processo de adoecimento,além de questionar a idéia corrente nos estudos sobre
redes  sociais  `de que quanto mais  interconectada a rede,  maior  será o acordo existente  no seu
interior”(1969).  As redes  sociais  estudadas  ,não atuam da mesma forma em todos os  casos  de
adoecimento mental entre seus membros , e para ser aceito e apoiado pelo grupo é necessário que
certas normas e segredos sejam respeitados, confirmando o caráter dinâmico das redes que podem
ser  refeitas  e  ressignificadas,  passando  por  transformações,  na  medida  em  que  os  problemas
assumem novas configurações. Número de Páginas: 141

Palavras-chave: redes sociais, saúde mental, hierarquia, transgressor

Banca examinadora: Miriam Cristina Marcilio Rabelo, Jorge Iriart, Andrea Caprara

 


	Redes Sociais e Saúde Mental num Terreiro de Candomblé.

