INTERVEN<;Ao SociAL,

Patrkia ARRIAGA*, Filipa CosTA** e Joao

Atitudes de adolescentes face

28, 2003: 79-98

TABORDA ***

adoen~a mental

Este estudo analisa a eficdcia de uma intervenfilo junto de adolescentes
relativamente as suas atitudes foce a doenfa mental. Foram aplicadas,
em duas foses (pre e pos intervenfilo), duas escalas para avaliar as
atitudes: uma Escala de Distdncia Social e uma Escala de Diferenciadores
Semdnticos. A intervenr;iio ocorreu junto de estudantes que frequentavam
o 3. 0 ciclo do Ensino Bdsico de uma Escola do Concelho de Lis boa.
Para comparar os resultados recorreu-se a uma segunda escola (grupo
de controlo), na qual niio houve intervenfilo, mas em que se procedeu
a aplicafiio das mesmas escalas nos dois momentos de avaliafiio. Na
primeira fose (pre-intervenfilo) as escalas foram aplicadas a 293
participantes de ambas as escolas, e numa segunda fose (pos-intervenfiio)
a uma amostra total de 102 participantes. Os resultados obtidos sugerem
que a intervenfilo produziu efeitos positivos nas atitudes dos adolescentes.
Q grupo de participantes submetido a intervenfaO manifestou atitudes
mais fovordveis foce ao doente mental, comparativamente com o grupo
de controlo.

1. Enquadramento Teorico

Na actualidade perduram opm10es negativas acerca dos indiv1duos
com urn diagn6stico de doen<_;:a mental, subsistindo a cren<_;:a de que sao
perigosos, imprevis1veis e incapacitados (Crisp, Gelder, Rix, Meltzer &
Rowlands, 2000; Hinshaw & Cicchetti, 2000; Mayer & Barry, 1992).
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Estas cren<_;:as negativas sobre a doen<_;:a mental poderao ser compreendidas
se for tido em considera<_;:ao os discursos que sobre a doen<_;:a mental se
teceram ao longo dos tempos.
Durante a idade media, o sagrado atribuiu ao doente mental urn lugar:
ou como fundador de uma ordem religiosa ou como alteridade estranha,
concedendo-lhe o lugar da fogueira. Existia a teoria da possessao decorrente da influencia de maus espiritos que se introduziam no doente mental e que o influenciavam nos seus comportamentos m6rbidos (Foucault,
1995).
A partir de seculo XVII, sob a influencia de Descartes, a sociedade introduziu a concep<_;:ao dualista que opos a loucura a razao. Por esta epoca
apareceram os hospitais gerais
que aprisionavam todos os individuos que nao eram a favor dos novos
interesses da burguesia. E assim que algumas casas passaram a recolher
todo urn conjunto de individuos que se pretendia excluir do contacto
com a sociedade, fossem crian<_;:as, adultos ou idosos. Desde que nao desejados pela sociedade, eram excluidos inclusive os pobres e as pessoas
com doen<_;:as fisicas ou do "espirito". Posteriormente condenou-se o facto
de se misturar "loucos de especies diferentes" e de reunir no mesmo sitio
homens saudaveis (com uso da razao) com os "loucos" (aqueles que a
perderam). Segundo Foucault (1995) , e por este motivo que se desenvolveram asilos apenas destinados aos individuos diagnosticados com alguma
perturba<_;:ao mental. A doen<_;:a mental passou a isolar-se do contacto com
a sociedade e o internamento surgiu com a fun<_;:ao de reprimir os vicios
e incutir os valores sociais dominantes, tentando transformar o doente
mental "num tipo social moralmente reconhecido". Operou a separa<_;:ao
~ e a doen<_;:a menta 1,
entre o "h omem norma1" e o "1ouco ", entre a razao
ampliando-se a concep<_;:ao dualista cartesiana. Retiraram-se as grilhetas
da ldade Classica para entregar o doente mental a solidao de si e dos
outros. Sem os anteriores perseguidores que o puniam att·aves de coac<_;:ao
fisica, o "louco", neste novo internamento, foi convidado a entregar-se ao
constrangimento atraves da interioriza<_;:ao da culpabilidade, da vergonha
e da humilha<_;:ao. Para Foucault (1995) , nem todas as coac<_;:6es fisicas
desapareceram e, em finais do sec. XVII, OS meios de coac<_;:ao passaram a
ser oficializados, com urn fim medico. A procura da diferen<_;:a na loucura
tornou-se urn objectivo fundamental.
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A colocac;:ao do doente mental em hospitais psiquiatricos manteve-se
ate a decada de 60, contribuindo para que, em meados do seculo XX,
a sociedade mantivesse uma representac;:ao da doenc;:a mental bastante
negativa e fosse frequente a rejeic;:ao do doente mental (Phelan, Link,
Stueve, & Pescosolido, 2000). Porem, nos anos 60, surgiu urn novo movimento que pretendia responsabilizar todos os cidadaos pela prevenc;:ao,
tratamento e reabilitac;:ao destes doentes. A transic;:ao do doente mental do
asilo para estruturas comunitarias iniciou-se oficialmente em 1963, nos
Estados Unidos, com a Lei Kennedy acerca da Saude Mental (Ornelas,
1989). Em paralelo a criac;:ao dos Centros de Saude Mental, incentivados
pela nova Lei, iniciou-se a "desinstitucionalizac;:ao psiquiatrica" e surgiu
uma "romantizac;:ao da loucura" (Ornelas, 1989). Durante esta decada
tambem foram efectuadas campanhas educativas acerca da doenc;:a mental (Hinshaw & Cicchetti, 2000) e passou a ser socialmente incorrecto
estigmatizar os individuos com urn diagnostico de doenc;:a mental (Primavera, Knauss, Mulvey, Warner & Herron, s.d.). As referidas campanhas
poderiam ter contribuido para que deixasse de ser aceitavel a manifestac;:ao de atitudes pessoais desfavoraveis face ao doente mental. Contudo, na
opiniao de Primavera e colaboradores (s.d.), nao sucedeu uma verdadeira
mudanc;:a nas atitudes, nos estereotipos ou nos comportamentos da comunidade face a esta populac;:ao minoritaria. Os autores destacam o estudo
classico de Nunnally (1961, citado por Primavera e colaboradores, s.d.),
que com recurso a urn conjunto de diferenciadores semanticos, retirados
da escalade atitudes de Osgood, Suci e Tannenbaum (1957), verificou que
o doente mental era descrito como mau, perigoso, sujo e imprevis{vel.
De acordo com o estudo comparativo sobre os resultados obtidos em
1950 e 1996, efectuado por Phelan e colaboradores (2000), junto de
amostras representativas da populac;:ao americana, verificou-se urn aumenta da percepc;:ao de que o doente mental e urn individuo violento e
assustador, em particular para as pessoas que associavam doenc;:a mental
a perturbac;:6es psicoticas.
0 estigma face ao doente mental e actualmente ainda muito frequente e acompanha-se de discriminac;:ao (Corrigan, 2000; Hinshaw &
Cicchetti, 2000), quer por parte da comunidade em geral (Crisp eta!.,
2000), quer pelos proprios tecnicos e estudantes de saude mental (Penny,
Kasar, & Sinay, 2001; Roth, Antony, Kerr, & Downie, 2000).
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Por atitudes referimo-nos a uma avalia<;:ao, favod.vel ou desfavoravel,
de urn determinado objecto, que se expressa atraves de julgamentos avaliativos do tipo cognitivo, afectivo ou comportamemal (Lima, 2000). De
urn modo geral, os estudos indicam que a forma<;:ao de atitudes dirigida a
grupos minorirarios esta relacionada com a presen<;:a de estere6tipos negativos e como estigma (Corrigan, 2000). Para Primavera e colaboradores
(s.d), 0 estigma desenvolve-se fundamentalmente devido a ignorancia e ao
medo da sociedade perante o desconhecido. Esta perspectiva tern sentido
se pensarmos que a forma<;:ao de atitudes desempenha urn importante papel na preserva<;:ao das emidades grupais e que a nao adesao aos padr6es
instituidos pelo grupo social em que o individuo se insere pode contribuir
para a marginaliza<;:ao e exclusao social (Hinshaw & Cicchetti, 2000).
Antonak e Livneh (1988) desenvolveram urn modelo relativo a forma<;:ao das atitudes face a pessoas com incapacidades. Para os autores as
atitudes operam em tres drculos: urn drculo interno, composto pelas
atitudes de familiares e de amigos das pessoas que padecem dessas incapacidades; urn drculo intermedio que engloba as atitudes de profissionais
que lidam com estas popula<;:6es; e urn drculo externo que corresponde
as atitudes da sociedade em rela<;:ao a estas pessoas. Ao considerarem que
estes drculos interagem entre si, os autores sustentam que os membros de
cada drculo atitudinal inBuenciam as atitudes dos membros dos outros
drculos.
Madianos, Economou, Hatjiandreou, Papageorgiou e Rogakou
(1999), mediante a aplica<;:ao de escalas de auto-relato, compararam as
atitudes da comunidade de Atenas face a doen<;:a mental entre 1979/1980
e 1994. Constataram que, ap6s 14 anos, a popula<;:ao manifestou atitudes
mais positivas em rela<;:ao a integra<;:ao social do doente mental, o que na
opiniao dos autores se deve ao facto de se terem implementado programas
de imerven<;:ao acerca da saude mental junto da comunidade. Os autores
tambem verificaram que as atitudes diferiram em fun<;:ao da idade e do
nivel de educa<;:ao. Foram os individuos mais jovens que expressaram
pontos de vista mais liberais e favoriveis em rela<;:ao ao tratamento e
aos direitos civis do doeme mental. Constataram ainda que as cren<;:as
populares e os estere6tipos negativos prevaleciam nas areas rurais e nas
pessoas com nivel de educa<;:ao mais baixo, sendo os individuos com urn
menor nivel de educa<;:ao a manifestar maior receio e a adoptar atitudes
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mais restrltlvas, de rejei<;:ao e autorid.rias, face ao doente mental. Neste
mesmo sentido, o estudo de Jones, Farina, Hastoff~ Markus, Miller, e
Scott (1984) tambem indicou que existe uma associa<;:ao positiva entre o
nivel de educa<;:ao e o aumento da tolerancia para com pessoas que sao
percepcionadas como diferentes.
Att·aves de uma metodologia experimental, Socall e Holtgraves (1992)
verificaram que os participantes tinham maior tendencia a rejeitar urn
cllmplice do investigador considerado doente mental do que urn cumplice
considerado doente fisico, embora 0 comportamento de ambos OS CUffiplices fosse identico. Estes resultados sugerem que, independentemente do
comportamento dos individuos, o simples r6tulo de doen<;:a mental pode
contribuir para a rejei<;:ao social.
As consequencias do estigma no doente mental tambem sao vastas.
Para Hinshaw e Cicchetti (2000), o individuo que padece de uma doen<;:a
mental, ciente de que o estigma existe, podera sentir vergonha, medo,
frustra<;:ao e, em consequencia, isolar-se, esconder os seus problemas
emocionais, evitar o tratamento, contribuindo para urn mau progn6stico
e aumentando a probabilidade de futura estigmatiza<;:ao. 0 receio desse
estigma podera, assim, afectar o proprio decUl·so da doen<;:a mental.
Estes estudos refor<;:am a importancia de investigar as atitudes face a
individuos com perturba<;:ao mental e a necessidade de interven<;:ao junto
da comunidade para combater as atitudes desfavoraveis.
0 estigma face ao doente mental pode ser combatido atraves da divulga<;:ao de informa<;:ao junto da comunidade e atraves do contacto directo
com esta popula<;:ao (Corrigan, 2000).
Em rela<;:ao a divulga<;:ao de informa<;:ao, varios estudos sugerem que
uma maior compreensao da doen<;:a mental tern tendencia a estar associada a men or estigma e discrimina<;:ao (e.g., Corrigan et al., 2000). Assim,
a participa<;:ao em programas educativos acerca da doen<;:a mental podera
contribuir para promover atitudes mais favoraveis acerca de pessoas que
padecem deste tipo de problematica. Os programas educativos podem
incluir, entre outras actividades, a divulga<;:ao de material escrito e/ ou visual, a realiza<;:ao de workshops ou de cursos de form a<;:ao mais alargados
(Hinshaw & Cicchelli, 2000).
No entanto, de acordo com Crisp e colaboradores (2000), a divulga<;:ao de informa<;:ao acerca destes grupos estigmatizados e uma medida
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insuficiente. Para estes autores, o estigma nem sempre esta associado a
falta de conhecimento, podendo ser mais relevante o desenvolvimento de
campanhas para reduzir o estigma. Para Hinshaw e Cicchelli (2000) a
divulgac;:ao de informac;:ao atraves da simples exposic;:ao a informac;:ao nao
produz efeitos tao significativos comparativamente com meios educativos
mais interactivos. Os autores acrescentam que pelo facto de muitos estereotipos serem "automaticos", e portanto nao modificaveis atraves de intervenc;:6es baseadas exclusivamente na informac;:ao, as intervenc;:6es mais
eficazes para influenciar as atitudes deverao favorecer o contacto directo
da comunidade com estas populac;:6es.
Seeker, Armstrong e Hill (1999) destacam que a capacidade de identificac;:ao com alguem com uma perturbac;:ao psicologica desempenha urn
papel muito importante no processo de formac;:ao das atitudes. Face a
presenc;:a de estigma junto de estudantes de medicina, o estudo de Roth
e colaboradores (2000) revelou que a experiencia anterior com a doenc;:a
mental, seja a n!vel pessoal ou profissional, tambem contribuiu para atitudes mais favoraveis em relac;:ao a estes individuos.
Seeker e colaboradores (1999) referem que poucas investigac;:6es tern
incidido na analise das opini6es dos adolescentes acerca da doenc;:a mental
e sublinham a necessidade da promoc;:ao da educac;:ao para a saude junto
dos mais jovens. Deve-se ter em considerac;:ao que as atitudes desempenham func;:6es essenciais de orientac;:ao para a acc;:ao, motivadoras, cognitivas e sociais (Lima, 2000) e que a impord.ncia da analise das atitudes dos
adolescentes face a esta populac;:ao pode ser facilmente compreendida, nao
apenas por serem os adultos do futuro, mas tambem por desempenharem
na actualidade urn importante papel na sociedade.
A presente investigac;:ao tern, assim, como principais objectivos: a)
estudar as atitudes de adolescentes face a doenc;:a mental; b) combater a
falta de informac;:ao, sensibilizando a populac;:ao adolescente para a problematica do estigma e da exclusao social att·aves da implementac;:ao de
urn projecto, que se designou par "Estigma, doenc;:a e exclusao social"; e
c) analisar a efidcia deste projecto de intervenc;:ao junto de urn grupo de
adolescentes.
0 projecto visa fornecer informac;:ao e proporcionar aos adolescentes
o contacto directo com individuos com esta problematica. Decorrente
da exposic;:ao dos adolescentes ao conjunto de informac;:6es e a actividade
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recreativa e cultural apresentada por jovens adultos de uma Unidade Comunitaria de Cuidados Psiquiatricos do Concelho de Lisboa, e esperado
que ocorra uma altera<;ao das atitudes face a doen<;a mental.
Pretende-se comparar as atirudes dos adolescentes, ames e apos a interven<;ao, relativamente a urn outro grupo de adolescemes em que nao
ocorre qualquer interven<;ao. Para este efeito participam nesta investiga<;ao dois grupos de adolescentes pertencentes a duas escolas distimas: urn
Grupo Experimental composto por estudames da escola onde o projecto
de imerven<;ao e implementado, e urn Grupo de Controlo, composto por
estudames que nao sao submetidos a qualquer imerven<;ao. Ambos os
grupos sao avaliados nas duas fases (pre e pos-imerven<;ao).
Espera-se que na segunda fase de avalia<;ao das atitudes o Grupo de
Controlo mamenha as atitudes da fase inicial e o Grupo Experimental
manifeste atirudes mais favodveis face ao doente mental.

2. Metodo
2.1. Participantes
Para a implementa<;ao do projecto foram seleccionadas varias rurmas
de uma escola do Concelho de Lis boa (Grupo Experimental). Devido
a necessidade de avaliar a imerven<;ao do projecto foi seleccionada uma
segunda escola (Grupo de Controlo), tendo como criteria de selec<;ao o
mesmo grau de ensino e a perten<;a ao mesmo Concelho. Nenhuma das
escolas seleccionadas foi sujeita previamente a quaisquer imerven<;6es no
ambito da redu<;ao do estigma face a doen<;a mental.
A amostra da primeira fase de avalia<;ao das atitudes face ao doente
mental teve a colabora<;ao de 293 adolescentes, pertencentes as duas Escolas (imerven<;ao e controlo), esrudantes no 3.0 Cicio do Ensino Basico
(7. 0 , 8. 0 e 9. 0 anos).
Na segunda fase de avalia<;ao, a amostra total ficou constitu!da par 102
participantes, entre os 13 e os 15 anos de idade (M = 13,63; DP = 0,64),
sendo 59 do sexo masculino (57,8%) e 43 do sexo feminino (42,2%).
No Grupo Experimental participaram 54 participames (36 do sexo masculino e 18 do sexo feminino) e no Grupo de Controlo, 48 participantes
(23 do sexo masculino e 25 do sexo feminino). Os dais grupos nao apreI NTERVEN(.AO
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sentam diferen<;as estatisticamente significativas em rela<;ao ao sexo, idade
e escolaridade (p > 0,05).

2.2. Medidas
Para estudar as atitudes face a doen<;a mental foi feita uma modifica<;ao
das seguintes escalas de atitudes: a Escala de Diferenciadores Semanticos
(Osgood, Suci & Tanenbaum, 1957) e a Escalade Distancia Social (Borgardus, 1933, citado por Lima, 2000).
0 pressuposto principal da Escala de Diferenciadores Semanticos
assenta no significado de cada palavra, sendo este urn ponto no espa<;o
semantico definido por binomios (adjectivos antagonicos). Para a constru<;ao dos itens, Osgood e colaboradores (1957) utilizaram 50 binomios,
transformados em escalas bipolares de sete pontos, que variavam entre -3
(conota<;ao maxima negativa do diferenciador semantico) e +3 (conota<;ao maxima positiva do diferenciador semantico). No presente estudo foi
pedido aos participantes que assinalassem a sua opiniao sobre o doente
mental nos espa<;os que medeiam cada conjunto de adjectivos antagonicos (e.g., feio/bonito) e que utilizassem o valor intermedio zero quando
considerassem que nenhum dos adjectivos se aplicava, ou se a opiniao
fosse neutra. Em cada par de adjectivos, uma avalia<;ao desfavoravel
corresponde a uma pontua<;ao negativa e uma avalia<;ao favoravel a uma
pontua<;ao positiva. E poss!vel obter urn resultado global, atraves da soma
das respostas que sao dadas a cada par de adjectivos e dividindo-a pelo
numero total de adjectivos, correspondendo os valores positivos a atitudes favoraveis e o inverso a atitudes desfavoraveis face ao doente mental.
Para a presente investiga<;ao foram seleccionados apenas 22 conjuntos de
adjectivos da listagem original e acrescentado urn outro par de adjectivos
(Inofensivo/Perigoso), por se considerar pertinente para a avalia<;ao das
atitudes face a doen<;a mental, tendo em coma a literatura revista (Crisp
et al., 2000).
Segundo Guttman (1944, citado por Lima, 2000) a Escala de Distancia Social deve ser cotada seguindo o processo das bonecas russas, ou
seja, 0 que se pretende e que 0 indiv1duo, a medida que aceita urn item,
aceite todos aqueles que se encontram numa posi<;ao hierarquicamente
inferior. Contudo, para o presente estudo optou-se por calcular individuINTERVEN<;AO SOCIAL,
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almente cada atitude nao recorrendo ao metoda proposto. Neste sentido,
foi pedido a cada participante que colocasse quantas cruzes, quantas as
suas reac<;:6es imediatas lhe indicassem e, consequentemente, realizou-se
o dlculo em termos de frequencia e percentagem para cada item.

2.3. Procedimento
Para a execu<;:ao do presente estudo foi solicitada a autoriza<;:ao do Conselho Directivo e Executivo de duas Escolas e a participa<;:ao volunraria
dos adolescentes, sendo preservando o anonimato e garantida a confidencialidade dos resultados individuais. Em todas as fases do estudo, os
participantes foram esclarecidos de que poderiam ter a possibilidade de
nao participarem ou de desistirem, se assim o desejassem.
Numa primeira fase de avalia<;:ao das atitudes face a doen<;:a mental
(fase pre-interven<;:ao) os adolescentes procederam ao preenchimento do
protocolo de avalia<;:ao que procurou recolher informa<;:ao socio-demogd.fica e continha as duas escalas de avalia<;:ao das atitudes. Para possivel
emparelhamento dos dados individuais entre as duas fases de avalia<;:ao
surgiu a necessidade de solicitar as tres primeiras letras do primeiro e do
segundo nome dos participantes, bern como a data de nascimento.
A interven<;:ao foi efectuada apenas numa escola (Grupo Experimental)
e numa unica sessao, que teve a dura<;:ao aproximada de duas horas. Nesta
sessao de sensibiliza<;:ao recorreu-se a dois tipos de estrategias: por urn
lado, divulga<;:ao da informa<;:ao sabre a doen<;:a mental por urn tecnico de
Saude Mental (defini<;:ao e consequencias da doen<;:a mental; problematica
do estigma e factores de discrimina<;:ao) e, por outro lado, estabelecimento
do contacto directo dos adolescentes com jovens adultos de uma Unidade
Comunitaria de Cuidados Psiquiatricos, au·aves da apresenta<;:ao de uma
actividade recreativa e cultural. Tal como sugerido por diversos autores,
procurou-se, ao nivel da informa<;:ao fornecida, enfatizar as capacidades e
os talentos individuais das pessoas diagnosticadas com uma perturba<;:ao
mental, ao inves de abordar as suas limita<;:6es e necessidades especiais
(Anthony, 1993) e proporcionar a interac<;:ao com estas pessoas (Corrigan,
2000; Crisp et al., 2000; Roth et al., 2000; Seeker et al., 1999). Durante
esta sessao foi ainda possivel o debate de ideias com vista a reflexao partilhada e interactiva.
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A partir do esclarecimento inicial e da interacs:ao entre os adolescentes
e os jovens adultos dessa Unidade procurou-se reduzir as crens:as desajustadas, os estereotipos, o estigma associado e a possivel discriminas:ao, e
contribuir para uma mudan<;:a nas atitudes face ao doente mental.
Com o objectivo de analisar a mudan<;:a de atitudes no grupo experimental houve a necessidade de utilizar urn grupo de controlo, seleccionado de uma outra escola onde o projecto nao foi implementado.
Decorridas quatro semanas, apos implementa<;:ao do projecto no grupo
experimental, procedeu-se a segunda fase (pos-intervens:ao) em que se
aplicou aos dais grupos (experimental e controlo) o mesmo protocolo de
investiga<;:ao utilizado na primeira fase.
0 tempo maximo de preenchimento de todo 0 protocolo, em ambas
as fases de avalia<;:ao, variou entre 15 a 25 minutos.

3. Resultados
3.1. Fase pre-intervens:ao
Em rela<;:ao a Escala de Diferenciadores Semanticos, verificou-se que
os valores de cada par de adjectivos variaram entre 3 e -3, sendo a media
de conjunto de 0,05 (DP = 0,69), indicadora de uma posis:ao neutra face
ao Doente Mental.
A analise da percentagem nos diferentes modos de resposta permite
constatar que a maioria dos adolescentes classificou como neutros os seguintes adjectivos antagonicos: novo/velho (74%), rico/pobre (72,8%),
justo/injusto (56,9%), doce/amargo (56,1) e bonito/feio (53,4%). Em relas:ao aos restantes, e embora os valores medias fossem baixos e proximos
de zero, destaca-se uma representa<;:ao positiva da doen<;:a mental relativamente aos seguintes atributos: honestos, simpaticos, amaveis e profundos. Porem, os adolescentes tern tambem uma representa<;:ao negativa do
doente mental, na medida em que os consideram lentos, agitados, tensos,
passivos e fracas . Uma analise mais pormenorizada das medias obtidas
para cada par de adjectivos pode ser observada na Figura 1.
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Figura 1
Resultados dos diferenciadores semanticos na fase
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Diferenciados Semanticos

A Escalade Distancia Social tambem sugere algumas atitudes positivas
face ao doente mental na medida em que a maioria dos adolescentes referiu aceitar o doente mental como "conhecido" (n = 274, 93,5%), "colega"
(n = 268, 91,5%), "vizinho" (n = 264, 90,1 %) e "amigo intima" (n = 182,
62,1 %). E, contudo, bastante relevante o facto de apenas 26 participantes
(8,9%) terem referido que casariam com uma pessoa com algum diagn6stico de doente mental.
Todas as analises estadsticas, em que se procedeu a uma compara<;:ao
entre os dois grupos, foram realizadas com base nos resultados dos participantes que preencheram o protocolo em ambas as fases (n = 102).
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Para analisar se durante a primeira fase de avaliac;:ao havia diferenc;:as
entre grupos (experimental e controlo), relativamente aos valores medias
do conjunto dos 23 adjectivos da Escala de Diferenciadores Semanticos,
foi realizado o teste t - student para amostras independentes. Verificou- se
que o grupo experimental apresentou uma atitude geral positiva, embora
reduzida (M = 0,23) e o grupo de controlo uma atitude negativa (M = 0,05) , sendo a diferen<;a entre os dais grupos estatisticamente significativa,
t (74) = 2,52, p < 0,05.
No que respeita a comparac;:ao entre grupos das respostas na Escala
de Disrancia Social recorreu-se ao teste nao-parametrico Qui-Quadrado
(X2 ). Foram encontradas diferenc;:as estatisticamente significativas entre
2
OS grupos para 0 item "aceitaria como vizinho", X (1 , N=102) = 5,7,
p < 0,05, havendo uma proporc;:ao superior de respostas afirmativas no
grupo experimental (56,4%), comparativamente ao grupo de controlo
(43,6%).
3.2. Fase p6s-intervens;ao
Com o intuito de analisar se houve diferenc;:as entre a primeira e a
segunda fase de avaliac;:ao das atitudes, medidas atraves da Escala de
Diferenciadores Semanticos, foi realizada uma Analise de Variancia
(ANOVA) para medidas repetidas, tendo como variavel intra-sujeitos a
Fase de Avaliac;:ao das atitudes (valores medias dos 23 pares de adjectivos
nas fases pre e p6s-intervenc;:ao) e como variavel inter-sujeitos o Grupo
(experimental, controlo).
Foi encontrado urn efeito da variavel intra-sujeitos, Fase de Avaliac;:ao,
F (1, 83) = 28,40, p < 0,001, e urn efeito de interacc;:ao entre a Fase de
Avaliac;:ao eo Grupo, F(1, 83)= l0.98,p < 0,01. Em relac;:ao ao efeito principal da Fase de Avaliac;:ao, verificou-se que os participantes na segunda
fase (M = 0,31) apresentaram atitudes mais positivas, comparativamente
a primeira fase (M = 0,06). Para interpretar o efeito de interacc;:ao Fase de
Avaliac;:ao X Grupo foram realizadas duas ANOVAs, separadamente para
o Grupo Experimental e para o Grupo de Controlo. Tal como se observa
na Figura 2, as atitudes no Grupo Experimental foram mais positivas na
segunda fase, ou seja, apos a implementac;:ao do projecto de intervenc;:ao
junto deste grupo, F (1, 40) = 32,57, p < 0,001, enquanto que no Grupo
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de Controlo nao houve alterac;6es significativas entre a primeira e segunda
fase de avaliac;ao das atitudes. Atraves do Quadrol pode-se observar a
comparac;ao das avaliac;6es obtidas nas duas fases (pre e pos-intervenc;ao)
para o grupo experimental, tendo-se recorrido ao teste t-student, para
dados emparelhados, com o intuito de analisar em que diferenciador
semantico se registaram diferenc;as estatisticamente significativas. Para a
maioria dos atributos, os resultados indicam que houve urn julgamento
mais favoravel, tendo ocorrido urn aumento significativo das medias relativamente as caracteristicas positivas "profunda", "agradavel", "delicado"
e "limpo" e uma reduc;ao das medias nos seguintes atributos negativos:
"lento", "feio" e "doente".

Figura 2

Resultado medio da avalia~ao dos 23 diferenciadores semanticos
em fun~ao do grupo e da fase de avalia~ao (pre e pos interveu~ao)
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Quadro 1

Comparas:ao entre as fases pre e pos-intervens:ao relativamente
aos resultados dos diferenciadores seminticos no grupo experimental.
Diferenciadores Seminticos

Grupo Experimental

Grupo Controlo
t

M

DP

M

DP

Bom/Mau

1,16

1,27

1,49

1,33

Bonito/Feio

-0,81

1,06

-0,17

0,94

1,97
3,55***

Doce/ Am argo

0,69

1,04

1,00

1,08

1,9 1

Forre/Fraco

-0,14

1,70

0,20

1,43
1,23

1,27
2,13*

Limpo/Sujo

0,44

1,54

0,88

Calmo/Agirado

-0,32

2,08

0,12

1,76

1,54

NovoNelho

0,43

1,06

0,33

0,89

0,63

Amavel/Cruel

1,29

1,15

0,27

1,1 5
1,48

1,55

Profunda/Superficial

1,27

1,37
5,76***

Agradavei/Desagradavel

0,31

1,50

1,47
1,02

1,19

3,52***

Alegre/Triste

0,13

1,88

-0,31

1,89

Padfico/Feroz

0,76

1,64

0,90

1,58
0,64

Relaxado/Tenso

-0,71

1,57

-0,92

1,37
1,68

Corajoso/ Cobarde

0,82

1,38

0,82

1,20

0,00

0,77
1,21

0,00

Rico/Pobre

-0,12

0,89

-0,12

Simparico/Antipatico

1,08

Honesto/ Desonesto

1,12

I, 19
1,44

1,31
1,44

Acrivo/Passivo

1,84

Rapido/ Lento

-0,37
-1,54

Justol!njusto

0,69

Delicado/Rude

0,92

1,49

1,35

1,74

-0,04

1,40

1,22

1,37

-0,56

1,34

5,03***

0,85

1,13

0,89

0,37

1,15
1,6 1

1,27

1,20

3,34**

Saudavel!Doenre

-1,69

1,63

3,27**

0,90

1,59

-0,87
1,21

1,68

lnofensivo/Perigoso

1,54

1,07

'p < 0,05; **p < 0,01; ·•·p < 0,001.

Tendo em conta que houve diferens:as significativas entre os dois Grupos na primeira fase de avalias:ao das atitudes face a doens;a mental, foi
efectuada uma Analise de Covariancia (ANCOVA), com o intuito de
comparar as atitudes dos dois grupos na segunda fase de avaliac,:ao e controlar as diferencias iniciais registadas na primeira fase. Na ANCOVA, o
Grupo funcionou como variavel independente, a media do conjunto dos
diferenciadores semanticos na segunda Fase de Avaliac,:ao como variavel
dependente e como covariate a media do conjunto dos diferenciadores
semanticos obtidos na primeira Fase de Avalias;ao. Verificou-se urn efeito
da covariate, F (1, 82) = 87,62, p <0,001, e urn efeito do Grupo, F (1, 82)
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< 0,001. Ou seja, controlando as diferencras entre os grupos

relativamente as atitudes na primeira fase de avaliacrao, verificou-se que na
segunda fase de avaliacrao o Grupo Experimental apresemou atitudes mais
positivas face ao doente mental (M =0,48) do que o Grupo de Controlo
(M = 0,13).
Para uma analise mais pormenorizada dos resultados em cada urn
dos diferenciadores semanticos, e de modo a controlar as respostas dos
participantes relativas as atitudes na primeira fase, foram realizadas 23
ANCOVAs para o Grupo, utilizando como variaveis dependentes os
resultados de cada diferenciador na segunda Fase de Avaliacrao. Como
Quadro 2

Comparas;iio entre os grupos relativamente aos resultados dos diferenciadores
semanticos na fase p6s-intervens;iio, controlando os respectivos resultados
obtidos na fase pre-intervens;iio.
Diferenciadores Sem3.nticos

Grupo Experimental

Grupo Controlo

F

DP

M

DP

Bom/Mau

1,25

0,1 4

0,59

0,15

Bon ito/Feio

-0 ,10

0,12

-0,33

0,13

1,49

Doce/Amargo

0,88

0,1 3

0,58

0,14

2,4 8

M

9,25**

Forre/Fraco

0,19

0,19

-0,41

0,20

4,79 *

Limpo/Sujo

0,84

0, 14

0,30

0,14

7,45**

Calmo/Agitado

-0,06

0,20

-0,54

0,20

4,49 '

Novo!Vclho

0,28

0,10

O,Q7

0,10

2,24

Amavel/Crucl

I ,4 1

0,14

0,59

0,15

14,81 ***

Profunda/ Superficial

1,50

0,17

0,45

0 ,18

18, 14***

Agradavcl/ Desagradavel

0,95

0,1 3

0,08

0,13

21 ,66***

Alegre/Triste

-0,35

0, 21

0,21

0,22

3,25

Padfico/Feroz

0,72

0,15

0,21

0,15

5,40*

Rclaxado/Tenso

-0,84

0,18

-0,43

0,19

2, 35

Corajoso/ Cobarde

-0,70

0,16

0,54

0,17

0,44

Rico/ Pobrc

-0,13

0,08

-0,08

0,09

0,15

Simpatico/ Antipatico

1,13

0,14

0,75

0,14

3,74
5,41 *

Honesto/ Desonesto

1,32

0,16

0,80

0,16

Activo/Passivo

-0,01

0,18

-0,26

0,19

0,96

Rapido/ Lento

-0 ,45

0,16

-0,64

0,16

0,71

Jusro/Injusto

0,73

0,13

0,50

0,1 4

1,32

Delicado/Rude

1,27

0,15

0,24

0,16

2 1,53***

Sa udavel!Docnte

-0,83

0,19

-1,1 6

0,20

1,16

0,19

0,37

0,19

1,5 1
8,31 **

In ofensivo/Pcrigoso
*p

<

0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
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covariate utilizou-se a media do respectivo diferenciador semantico obtida
na prim~ira fase. Como se pode observar no Quadro 2 foram registadas
diferen<;:as estatisticamente significativas entre os Grupos nos seguintes
pares de adjectivos: Agradavel/Desagradavel, Delicado/Rude, Profunda/
Superficial, Amavel/Cruel, Bom/Mau, Inofensivo/Perigoso, Limpo/Sujo,
Honesto/Desonesto, Padfico/Feroz, Forte/Fraco, e Calmo/Agirado, no
sentido do Grupo Experimental apresentar atitudes mais favoraveis ao
doente mental do que o Grupo de Controlo.
Para verificar a existencia de diferen<;:as estatisticamente significativas
nas atitudes, avaliadas pela Escala de Disrancia Social, entre a primeira
e a segunda fase de avalia<;:ao, foi realizado o teste nao-parametrico McNemar, separadamente para o Grupo Experimental e para o Grupo de
Controlo. Relativamente ao Grupo Experimental, apenas foram encontradas diferen<;:as estatisticamente significativas entre a primeira e a segunda
fase de avaliac;:ao, no item "Casava com uma pessoa com doenc;:a mental"
(p < 0,05). Tal como se esperava houve uma maior incidencia de respostas
afirmativas a este item na segunda fase (11,1 o/o vs 22,6%, respectivamente
para a fase pre e p6s-intervenc;:ao). Par contraste, no Grupo de Controlo
nao se verificaram diferenc;:as estatisticamente significativas entre a primeira e a segunda fase de avalia<;:ao, em relac;:ao a qualquer item desta
escala.
No que diz respeito aos resultados obtidos na segunda fase de avaliac;:ao, foi tambem realizada uma analise detalhada, comparando as atitudes
avaliadas pela Escalade Distancia Social entre o Grupo de Controlo e o
Grupo Experimental. Para este efeito recorreu-se ao teste nao-parametrico
Qui-Quadrado (X2). Verificou-se que houve uma proporc;:ao significativamente superior de adolescentes do Grupo Experimental a responder que
aceitava como amigo uma pessoa com doenc;:a mental (59,7% vs 40,3%),
X2 (1, N = 101) = 5,28, p < o,o5.

4. Discussao
Urn dos objectivos desta investigac;:ao consistiu na analise das atitudes
dos adolescentes face a doenc;:a mental. Assim, numa primeira fase desta
investigac;:ao, e apesar do grupo experimental ter revelado atitudes mais
I NTERVEN<;Ao S OCIAL, 28, 2003
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positivas comparativamente com o grupo de controlo, ambos apresentaram uma atitude relativamente "neutra" face ao doente mental, procurando nao o associar a caracteristicas positivas ou negativas.
Uma avalias;ao "neutra" do doente mental e compreensivel na medida
em que as atitudes negativas nem sempre sao expressas de modo directo.
Segundo Primavera e colaboradores (s.d.), desde o inicio dos anos 70 que
as pessoas deixaram de expressar publicamente as suas crens:as e atitudes
negativas em relas;ao aos individuos diagnosticados com doens:a mental,
embora continuassem a manifesta-las de modo indirecto. Para os autores,
estas atitudes socialmente adequadas, que mascaram o estigma, sao mais
dificeis de combater, devido a dificuldade em as identificar. Par outro
lado, os autores referem que na ausencia de um reconhecimento par parte
do indivfduo relativamente as suas crens:as negativas, a eficacia destes
programas educativos e muito limitada
Porem, apesar de ser frequente uma avalias:ao "neutra" do doente
mental e a maioria dos adolescentes ter referido aceitar o doente mental,
designadamente como colega, vizinho ou inclusive como amigo fntimo,
algumas atitudes negativas emergiram, tendo os adolescentes caracterizado
o doente mental como lento, agitado, tenso, passivo e fraco, sendo que
apenas 8,9% dos adolescentes referiram que casariam com uma pessoa
com esta problematica. Estes resultados sao reveladores de que o estigma
se mantem e alerta para a necessidade em o combater.
Este estudo teve tambem o intuito de analisar a efidcia de um projecto de intervens:ao, que consistiu em sensibilizar os jovens para atitudes
mais positivas face ao doente mental e reduzir o estigma que lhe surge associado. Com a sua implementas:ao, que incluiu esclarecimento, mas tambem o contacto directo com uma populas:ao com diagnostico de doente
mental, verificou-se que os adolescentes referiram apresentar atitudes mais
favoraveis face ao doente mental na segunda fase de avalias:ao. A ausencia
de modificas:ao das atitudes no grupo de controlo entre as duas fases de
avalias:ao e o facto de terem ocorrido alteras:6es no grupo experimental,
apos a implementas;ao do projecro, sugerem que as estrategias de sensibilizas:ao utilizadas podem ter facilitado a modificas:ao das atitudes dos
adolescentes. Sabemos, no entanto, que as campanhas de educas:ao para a
saude levam bastante tempo a produzir OS efeitos desejados (Crisp et al.,
2000) e que este trabalho apresenta algumas limitas:6es, designadamente
]N TERVEN<;AO SOC IM.,
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o facto de utilizar medidas de auto-relato, que poded. ter contribufdo
para que os adolescentes dessem respostas socialmente desejaveis.
Destaca-se tambem o facto de se tratarem de amostras de conveniencia e 0 registo de desigualdades iniciais entre OS grupos relativamente
as atitudes face ao doente mental. De facto, verificou-se que na primeira
fase de avaliac;:ao, o grupo experimental apresentou atitudes mais favoraveis face ao doente mental, em ambas as escalas de atitudes. Embora
houvesse a preocupac;:ao em seleccionar duas escolas cujos estudantes nao
se diferenciassem em termos s6cio-demograficos, nao se controlou o nfvel s6cio-econ6mico que poded ter sido urn factor fulcral nas diferenc;:as
apresemadas. Tendo em coma que o estudo de Madianos e colaboradores
(1999) indica que o nfvel de educac;:ao e uma variavel relevante, considerase que a ausencia de controlo desta variavel constitui no presente estudo
uma limitac;:ao.
Assim, embora se saiba que nao e facil modificar o estigma e que urn
projecto que envolva uma unica sessao e bastante limitado, consideramos
que a sua implementac;:ao foi positiva e podera ter facilitado, pelo menos
a urn nfvel consciente e a curto-prazo, a alterac;:ao das opini6es dos adolescentes. Este tipo de iniciativas para reduzir o estigma e modificar as
opini6es da comunidade deve ter continuidade na medida em que podera
contribuir para comportamentos mais reflectidos e, portanto, menos discriminat6rios face a esta populac;:ao.
A presente investigac;:ao reforc;:a assim a importincia da implementac;:ao
de projectos desta natureza.
Em virtude de se tratar de urn projecto-piloto, composto por uma
{mica sessao, junto de urn grupo reduzido de adolescentes, sugerimos o
desenvolvimento de projectos integrados, mais amplos e duradouros, que
englobem os tres drculos envolvidos na formac;:ao das atitudes (Antonak
& Livneh, 1988): ao nivel da vertente comunitaria, junto de familiares e
amigos das pessoas que padecem dessas problematicas, e de profissionais
que lidam com estas populac;:6es.
Para analisar a efidcia deste tipo de projectos seria igualmente importante identificar as estrategias mais eficazes na modificac;:ao das atitudes e
na reduc;:ao do estigma face ao doente mental.
Por ultimo, e apesar de ao longo de todo este artigo nos referirmos ao
doente mental como urn grupo social, seria importante analisar, tal como
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o estudo de Crisp e colaboradores (2000) , em que medida a sociedade
portuguesa faz uma distins:ao entre as diferentes perturba<;:6es mentais e
lhes confere uma representa<;:ao social distinta.
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