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RESUMO: Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a esquizofrenia é uma doença 
mental que atinge aproximadamente 1% da população mundial. Alucinações, delírios e a perda do contato 
com a realidade são os principais transtornos que a doença causa. A proposta deste trabalho é retratar o 
portador de esquizofrenia no convívio social por meio de um videodocumentário, que contará com a 
participação de médicos, psicólogos, portadores de esquizofrenia e pessoas que convivem diretamente com 
a doença. O videodocumentário, produzido a partir dos depoimentos dessas pessoas, será distribuído em 
escolas, associações e grupos de apoio a portadores de doenças mentais para que a esquizofrenia seja 
vista como realmente é. Atualmente, a patologia vem ganhando destaque no campo da teledramaturgia, por 
estar fazendo parte de uma telenovela. E mesmo com a exposição da doença na mídia, as dúvidas e o 
preconceito ainda são muito freqüentes. Este trabalho busca minimizar a falta de informações sobre a 
doença, esclarecendo as dúvidas e revelando a real condição do portador de esquizofrenia, para que o 
mesmo não seja significado de forma pré-concebida e preconceituosa pela sociedade. As entrevistas com 
os participantes serão semi-estruturadas, pois este tipo se adapta ao entrevistado e permite que o mesmo 
sinta-se mais a vontade, permitindo ao entrevistador questionar o que é mais conveniente para o momento. 
Como base bibliográfica deste estudo, toma-se como referência o filósofo Michel Foucault. Em seus 
estudos, o autor debate a relação entre a loucura e a sanidade, poder e estruturas sociais. Foucault buscou 
retratar o indivíduo na sua singularidade, trazendo perspectivas que fujam do estereótipo que a sociedade já 
pré-determinou.  
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