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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa é resultado de um trabalho investigativo realizado na comunidade de Pau da 

Lima, Salvador, Bahia.  A investigação analisou o processo educativo do atendimento em 

saúde mental no projeto De bem com a vida, baseado na Reforma Psiquiátrica, e se desdobrou 

nos seguintes objetivos específicos: descrever historicamente o fenômeno de 

institucionalização do louco no modelo hospitalocêntrico; analisar o atendimento dos 

profissionais em saúde mental em relação ao processo educativo de mudança do modelo asilar 

para um modelo assistencial baseado na Reforma Psiquiátrica; identificar a importância do 

envolvimento da família no tratamento; contribuir com a democratização das informações 

sobre o transtorno mental, direitos e cidadania na comunidade. A metodologia utilizada para a 

presente investigação foi a abordagem qualitativa, utilizando-se da técnica de grupo focal, 

recolhimento de depoimentos e análise documental para a coleta de dados. Foi também 

realizada uma visita à instituição psiquiátrica para conhecimento histórico da instituição que 

passou do modelo hospitalocêntrico até a sua extinção e substituição para um modelo 

terapêutico. A pesquisa foi fundamentada nas análises dos seguintes autores: Foucault (1979, 

2010); Goffman (1974, 2015); Basaglia (2005); Canguilhem (2015); Gohn (2011, 2012); 

Muchail, Fonseca e Neto (2013); Sawaia (2014); Amarante (1995), dentre outros.  Os dados 

analisados no grupo focal evidenciam um processo educativo no conhecimento dos usuários e 

suas famílias do que seja o transtorno mental, uso da medicação e de seus direitos.  Mostram 

também que a interação entre os participantes do projeto promove a construção de saberes e 

liberdade na relação com a equipe multiprofissional. O desafio da reforma é construir um 

espaço onde o doente não se veja mais como excluído, onde tenha um atendimento em que a 

família possa ser inserida no processo educativo e de um entendimento em relação à sua 

desinstitucionalização e consequentemente uma participação ativa no tratamento e garantia de 

direitos.  
 

 

Palavras-chave: Loucura. Institucionalização. Educação. Inclusão. Humanização. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research is the result of an investigative work carried out in the community of Pau da 

Lima, Salvador, Bahia. The research analyzed the educational process of mental health care in 

the project De well with life, based on the Psychiatric Reform, and unfolded in the following 

specific objectives: to describe historically the institutionalization phenomenon of the crazy in 

the hospital-centered model; Analyze the care of mental health professionals in relation to the 

educational process of change from the asylum model to a care model based on the 

Psychiatric Reform; Identify the importance of family involvement in treatment; Contribute to 

the democratization of information about mental disorder, rights and citizenship in the 

community. The methodology used for the present investigation was the qualitative approach, 

using the focal group technique, collection of testimonials and documentary analysis for the 

data collection. A visit was also made to the psychiatric institution for the historical 

knowledge of the institution that went from the hospital-centric model to its extinction and 

replacement for a therapeutic model. The research was based on the analysis of the following 

authors: Foucault (1979, 2010); Goffman (1974, 2015); Basaglia (2005); Canguilhem (2015); 

Gohn (2011, 2012); Muchail, Fonseca and Neto (2013); Sawaia (2014); Amarante (1995), 

among others. The data analyzed in the focus group evidences an educational process in the 

knowledge of the users and their families of what is the mental disorder, use of medication 

and their rights. They also show that the interaction between the project participants promotes 

the construction of knowledge and freedom in the relationship with the multiprofessional 

team. The challenge of the reform is to build a space where the patient no longer sees himself 

as excluded, where he / she has a care where the family can be inserted in the educational 

process and an understanding regarding its deinstitutionalization and consequently an active 

participation in the treatment and guarantee of rights. 

 

 

Keywords: Madness. Institutionalization. Education. Inclusion. Humanization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“[...] a loucura é mais um acontecimento civilizatório que um fato natural.” 

(MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013, p. 284)   

 

A pesquisa apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação e 

Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) traz uma investigação no 

campo da saúde mental, analisando o processo educacional das mudanças ocorridas, resultado 

das lutas sociais pelo atendimento humanizado em saúde mental, dentro da perspectiva da 

Reforma Psiquiátrica1. Trata-se de um tema relevante, pois as mudanças que ocorreram como 

resultado da referida reforma, contribuíram para o desmonte da cultura da internação 

psiquiátrica e da tutela do Estado para com os que sofrem de transtorno mental. 

O meu interesse em analisar o processo educativo dentro do campo da saúde mental 

tornou-se relevante por ser este um tema inédito na pesquisa em educação. Considero que os 

processos educativos não formais que acontecem dentro do movimento social, se constituem 

instrumentos de transformação e aprendizado de valores, hábitos, formas de interagir com o 

ambiente e contribuem para a forma como nos relacionamos com as pessoas e o mundo à 

nossa volta.  Eu acredito, ainda, que a educação acontece enquanto se vive e se convive, 

deixando um legado para as próximas gerações, isto é, uma educação sustentável.  

A minha primeira experiência/referência com saúde mental deu-se muito 

prematuramente com a internação da minha mãe num hospital psiquiátrico, ainda na minha 

infância.  Lembro-me que ela ficou mais de um mês internada e, no final de um mês, meu 

pai me levou para visitá-la. Devido ao impedimento do meu ingresso naquela instituição, 

por conta das restrições impostas, por não ter ainda a idade mínima para ingresso nas 

instituições de saúde, ele me levantou para poder ver minha mãe através dos muros do 

hospital.  Em minha memória ficou gravada imagens de pessoas com um roupão azul, 

andando desorientadas de um lado para o outro.  Umas sentadas no chão, outras chorando, 

e, em meio a tantas pessoas, o meu olhar se encontrou com o de minha mãe. Chorei muito, 

querendo abraçá-la e nunca mais deixar que se separasse de mim.  Anos se passaram, 

comecei a cursar Serviço Social na Universidade Católica do Salvador (UCSAL) e, no 

Estágio em Serviço Social, escolhi o campo saúde mental, estagiando, por um ano, no setor 

                                                             
1 A Reforma Psiquiátrica é entendida como processo social complexo, que envolve a mudança na assistência de 

acordo com os novos pressupostos técnicos e éticos, a incorporação cultural desses valores e a convalidação 

jurídico-legal desta nova ordem. (CENTRO CULTURAL MINISTÉRIO DA SÁUDE) 
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de emergência do Hospital Juliano Moreira- Salvador/BA e, por mais um ano, no Centro 

Docente Assistencial de Narandiba (CENA), anexo do hospital. 

  Sou voluntária desde 2013, na comunidade de Pau da Lima, no espaço da Igreja 

Batista da Proclamação, onde funciona o Centro de Integração Social Proclamação 

(CISPRO). Há 25 anos, trabalho com uma educação pautada no diálogo, na inclusão, na 

solidariedade e na conscientização de que os processos educativos contribuem para 

emancipação política e consequentemente, transformação da sociedade. A trajetória 

profissional e acadêmica que eu percorri tem sido feita estabelecendo uma relação de 

pertencimento e identificação com as expressões da questão social. Tenho atuado, 

especialmente, em bairros populares de Salvador, onde a demanda em saúde mental tem 

crescido e algumas instituições de saúde no bairro, como o Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS)2, não apresentam estruturas satisfatórias para atender às diversas necessidades.  

Como voluntária na comunidade, fui instigada a construir um projeto, intitulado De 

bem com a vida (APÊNDICE A), que viabilizasse um atendimento humanizado em saúde 

mental. O que preenche uma lacuna deixada pelo Estado no atendimento às pessoas com 

transtorno mental, que é feito pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), mas são 

sucateados. No CAPS situado no Vale dos Lagos, por exemplo, que deveria atender 

satisfatoriamente à comunidade de Pau da Lima, por conta do desmonte das políticas 

públicas e com a quebra do sistema de saúde, terceiriza-se profissionais e não se oferece 

estrutura para atender a essas demandas.  

O projeto De bem com a vida foi iniciado com três profissionais: gestor, assistente 

social e psiquiatra, ambos voluntários. Dois anos depois, foram acrescentadas à equipe: 

psicóloga, enfermeira, ludicista, advogada e nutricionista, que atendem uma vez por semana 

às pessoas encaminhadas após consulta médica, que é feita uma vez por mês, aos sábados. A 

intervenção do serviço social é caracterizada por uma abordagem qualitativa, a partir de 

uma triagem para posterior atendimento com outros profissionais. O limite do atendimento 

realizado dentro do espaço religioso está no fato de não se dispor de recursos públicos para 

suprimento das demandas em saúde mental. A igreja, então, assume essa luta, 

conscientizando os sujeitos em relação a não participação do Estado em cumprir a Reforma 

Psiquiátrica, propondo também uma prática “antiproselitista”, pois entende sua obrigação 

                                                             
2 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) situado no bairro Vale dos Lagos, Salvador – BA, tem um número 

expressivo de atendimento em saúde mental.  Quando se iniciou, há quatro anos, o atendimento em saúde 

mental, com o Projeto De Bem com a Vida (falaremos no capítulo 4 sobre o projeto), pessoas advindas do 

referido CAPS vinham buscar atendimento, relatando que a espera, na época, era de 1000 pessoas à frente.  O 

CAPS orientou que uma senhora com sofrimento mental, procurasse um atendimento particular, alegando que o 

centro era para casos graves. 
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social com a comunidade sem o interesse de converter as pessoas com sua doutrina.  A 

proposta em atender às demandas em saúde mental vem somar com variadas ações feitas 

dentro do espaço religioso, no decorrer de algumas décadas, visto que a referida igreja foi 

fundada há 53 anos. O trabalho desenvolvido pela igreja, na sua gênese, obteve um caráter 

caritativo e assistencialista, dando o “pão”, ao invés de provocar uma transformação social, 

tendo uma ação corretiva de resolução das demandas pontuais. Com o passar dos anos, a 

comunidade religiosa assume, com suas ações, uma responsabilidade social com ações 

preventivas, tirando o sujeito de uma condição social para outra condição. O projeto atual, 

como citado anteriormente, vem como uma proposta de ações socioeducativas em saúde 

mental orientando os sujeitos a assumirem sua condição de cidadão de direitos, conhecendo 

as políticas relativas à Reforma Psiquiátrica e em relação à lacuna deixada pelo Estado na 

falta de atendimento às demandas em saúde mental.  

O espaço do projeto é cedido pela igreja com a disponibilidade da secretária no 

atendimento ao projeto. Atualmente, a equipe multidisciplinar atende cerca de 70 pessoas 

mensalmente, com evolução feita em prontuários (APÊNDICE C) e ficha social 

(APÊNDICE B).  A minha atuação como pesquisadora possibilitou-me o acesso aos 

registros que contribuíram para a presente pesquisa, pois foi previamente autorizado através 

de uma declaração feita pelo médico psiquiatra (ANEXO C) e pelas pessoas participantes 

do projeto (APÊNDICE D).  

Devido a minha experiência no contexto de saúde mental, sinto necessidade, não só 

de aprofundar as pesquisas e estudos na área de saúde mental, mas também de desenvolver 

ações socioeducacionais que resultem na desconstrução de identidades institucionalizadas 

em relação ao modelo hospitalocêntrico e contribuir para a inclusão social dos acometidos 

de transtorno mental. A inclusão se dará pela via educacional, pela democratização das 

informações e pelas lutas sociais, com o objetivo de implementar e de executar políticas 

públicas, tendo em vista que há uma distância entre a Lei3, que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtorno mental, e o que se constata na realidade desses 

sujeitos e na sua integralidade como pessoa humana. 

A presente investigação seguiu um norte do seguinte problema levantado: como 

pessoas com transtorno mental têm experienciado o processo educativo do atendimento 

humanizado baseado na Reforma Psiquiátrica? Essa questão merece reflexão e investigação. 

Problematizar o cotidiano e aceitar o desafio de inventar uma nova realidade é uma forma 

                                                             
3 Lei Nº 10216/2001 “Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
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particular de investigar através de um processo educacional transformador e libertador. Desse 

modo, a investigação analisou o processo educativo do atendimento em saúde mental no 

projeto De bem com a vida, baseado na Reforma Psiquiátrica, e se desdobrou nos seguintes 

objetivos específicos: descrever historicamente o fenômeno de institucionalização do louco no 

modelo hospitalocêntrico; analisar o atendimento dos profissionais em saúde mental em 

relação ao processo educativo de mudança do modelo asilar para um modelo assistencial 

baseado na Reforma Psiquiátrica; identificar a importância do envolvimento da família no 

tratamento; contribuir com a democratização das informações sobre o transtorno mental, 

direitos e cidadania na comunidade. 

O propósito deste trabalho justifica-se por auxiliar na compreensão da análise do 

processo educacional respondendo à esta questão, após pesquisa com autores e sujeitos, que 

vivenciaram o processo educativo de mudança de um modelo assistencial tradicional, que 

fora construído dentro de instituições asilares, para um modelo assistencial de inclusão, 

devolvendo voz àqueles que não podiam expressar suas dores, tendo como consequência a 

garantia de direitos já conquistados com a Reforma Psiquiátrica.  

Dessa forma, foi analisado também o processo educacional que o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental4 (MTSM) realizou, influenciando o atendimento em saúde 

mental, problematizando os conceitos e práticas asilares, antes, durante e depois da 

regulamentação da Lei 10.216/2001.  O atendimento asilar foi analisado à luz das 

experiências vividas no modelo hospitalocêntrico desumano e excludente em que os internos 

dos hospitais psiquiátricos sofriam em todo o processo de tratamento, e de como a educação 

dentro do movimento poderia contribuir com a desinstitucionalização desses sujeitos.   

 Na Bahia, de acordo com os dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, IBGE (2010), existe um número elevado de portadores de deficiência 

intelectual/mental, cerca de 211 mil pessoas, representando 1,5% da população.  A Reforma 

Psiquiátrica contribui para diminuição do estigma, mas até por ser uma Lei recente e de ainda 

estar sendo implantada, constatam-se situações de exclusão e estigma, pois, para a “inclusão”, 

exige-se “capacidade intelectual e mental” para que a pessoa possa ser inserida na educação 

formal e nos espaços sociais e profissionais.  A estatística apresentada pelo censo não 

personaliza os números em relação aos transtornos mentais, dificultando uma análise mais 

realista em relação à quantidade de pessoas com transtorno mental. 

                                                             
4 Movimento formado por trabalhadores em saúde mental, bem como associação de familiares, sindicalistas e 

pessoas com transtorno mental que estão internadas por longo período, com o objetivo de fazer uma crítica e 

denunciar o atendimento desumano nos manicômios. 



20 

 

 A análise da transição do modelo hospitalocêntrico para modelos assistenciais remete-

nos à reflexão de como o processo educativo dentro do Movimento Antimanicomial tem 

contribuído para emancipação das pessoas com transtorno mental.  A visita de Franco 

Basaglia5
 ao Hospital Colônia, Barbacena, Minas Gerais, motivou uma intervenção em 

relação ao tratamento dado aos pacientes internos, o que culminou em várias ações instituindo 

mais tarde o movimento para extinção do manicômio (ANEXO A). Pensar a sociedade sem 

manicômios foi um desafio que vários movimentos sociais enfrentaram. Para desconstruir o 

imaginário social de que o louco deve estar confinado num asilo, é preciso um processo 

educativo que requer conscientização, ensino e principalmente desmistificação do que é ser 

normal e do que não é ser normal.  

Gohn (2012) ressalta que a relação que os movimentos sociais têm com a educação é 

histórica, tendo um elemento que os une, que é a cidadania.  Reflete ainda que “No 

liberalismo, a questão da cidadania aparece associada à noção de direitos. Trata-se dos 

direitos naturais e imprescindíveis do homem (liberdade, igualdade perante a lei e direito à 

propriedade) [...]” (GOHN, 2012, p. 15). Para tal reflexão em relação aos direitos garantidos, 

torna-se imprescindível as análises teóricas acerca do aprisionamento e da institucionalização 

do louco e, consequente, exclusão dos seus espaços de pertencimento.  O processo de 

discussão do tema nos mostra que, consequentemente, esse louco foi excluído de suas 

relações, sendo estigmatizado e institucionalizado. São etiquetados quando excluídos por 

meio de ações e palavras, principalmente quando estão fora do convívio familiar, tornando-se 

pessoas invisíveis ou contraditoriamente pessoas superexpostas.   

Sawaia (2014, p. 9) faz uma síntese do conceito de exclusão dizendo que “Não é uma 

coisa ou um estado, é processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com os 

outros. Não tem uma única forma e não é uma falha no sistema, [...] ao contrário, ele é 

produto do funcionamento do sistema.”. O autor promove reflexões para que se desvendem as 

artimanhas da exclusão e das desigualdades sociais através de uma orientação da prática atual 

das políticas públicas que enfrentam a exclusão e que promovem a inclusão, entendendo-se 

que o sofrimento de uma pessoa é um sofrimento coletivo, sendo o pior sofrimento dentro 

desse processo a humilhação.  A reflexão dentro de um processo educacional, através de 

políticas de inclusão, poderá contribuir na inserção e no bem-estar mental e social dos que são 

acometidos pelo transtorno, sendo também de suma importância uma pesquisa bibliográfica 

sobre o histórico do fenômeno da loucura, pois proporciona embasamento para seu 

                                                             
5 Psiquiatra que promoveu a Reforma Psiquiátrica na Itália, através da Lei 180, Lei Basaglia, com o objetivo de 

extinção dos manicômios. 



21 

 

entendimento hoje, e suas consequências para o saber social e científico. Ter um 

conhecimento sobre essa trajetória amplia a visão histórica e evolutiva do fenômeno da 

loucura.  

 Neste sentido, a saúde mental tornou-se objeto de estudo de autores que promoveram a 

análise do entendimento, conceito e percepção da mesma, bem como as consequências de 

como se portar na sua falta, onde, na sua falta, a pessoa era aprisionada, estigmatizada e 

marginalizada. Tal análise permitiu uma contribuição na desconstrução do entendimento 

historicamente defendido sobre saúde mental, com o objetivo de atendimentos terapêuticos, 

visando o bem estar mental e social, fruto da Reforma Psiquiátrica.  Sendo assim, um dos 

personagens mais importantes foi Franco Basaglia, psiquiatra que iniciou sua prática no norte 

da Itália e influenciou o restante do país, tornando-se referência para o resto do mundo. Nesse 

contexto, houve um importante movimento social denominado Psiquiatria Democrática 

Italiana, que trouxe uma contribuição para o fim dos manicômios na Itália, influenciando 

internacionalmente esse processo, o qual culminou na aprovação da Lei 180 de 13 de maio de 

1978 e que ficou conhecida como Lei Basaglia.   

Franco Basaglia vem liderar esse processo tão importante, que é a Reforma 

Psiquiátrica, vindo como resposta a tantas outras reflexões e análises históricas do tema 

feitas anteriormente. Resende (1987) ressalta que, a partir de 1967, registra-se o início do 

movimento em relação à saúde mental no Brasil, tendo como precursor Luiz Cerqueira, autor 

que muito contribuiu no processo de transformação no atendimento dos acometidos de 

transtorno mental.  Em muitos estados brasileiros, nesses últimos anos, os sanatórios estão se 

transformando, pelo menos parte deles, em ambientes acolhedores, nos quais as pessoas com 

sofrimento mental passam a ter tratamento digno, evitando assim que continuem sendo 

marginalizadas, excluídas e massacradas pelo sistema que impera na saúde pública.  A 

importância da análise do referido fenômeno, das suas causas e consequências, está no fato 

de ser um campo específico e que historicamente foi muito contestado, estigmatizado e 

rejeitado pela sociedade como um todo.  

Um dos autores que promoveu uma análise do entendimento construído historicamente 

sobre a loucura foi Michel Foucault (2010), com sua importante obra “História da loucura na 

idade clássica”. O VII Colóquio Internacional Michel Foucault culminou com a obra O 

Mesmo e o Outro, no qual vários autores escrevem sobre a referida obra, que comemora 50 

anos de história da loucura. Os autores fazem uma convergência e dissonância entre os 

talentosos poetas da loucura, em que se observam contribuições, por exemplo, de Goffman 

(2015), nos escritos de Foucault (2010).  A obra O Mesmo e o Outro faz uma interação entre 
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os autores: Foucault, Goffman e Basaglia, mas não supõe que estes sejam selecionados como 

representantes, mas os denomina de “talentosos poetas” (MUCHAIL, FONSECA e NETO, 

2013). A pesquisa em questão não coloca as visões dos referidos autores, sobre o fenômeno 

da loucura, como palavra final da análise histórica, mas traça um panorama para um 

entendimento do processo de institucionalização e desinstitucionalização da loucura. 

Penso que, em muitas situações que observei, dentro de uma perspectiva 

fenomenológica, no tempo de estágio supervisionado em serviço social no Hospital Juliano 

Moreira (HJM), havia comportamentos, que para serem aceitos socialmente, não instigavam 

um sentimento preconceituoso nos outros, isto é, comportamentos aceitáveis socialmente, 

causando de certa forma uma “boa” impressão em relação à sua doença.  No modelo 

hospitalocêntrico, alguns dos comportamentos devem seguir um padrão obedecendo às regras 

e normas estabelecidas para que o tempo do internamento seja diminuído.  Lembro-me que, 

no setor de emergência, em 1996, um senhor, cabelos brancos, pele queimada de sol e com 

um olhar altivo, entrou na sala do serviço social para ser “avaliado” para alta ou continuidade 

hospitalar.  Ele contou que estava preocupado, porque todas as vezes que era levado para ser 

internado pela família, o cartão do banco, onde recebia seu benefício, não ficava com ele.  

Ressaltou que era só se comportar “direitinho” que poderia receber alta num tempo mais 

curto. 

Para uma melhor compreensão do conceito atribuído ao louco, deve-se começar do 

lugar onde ele está.  De acordo com Muchail, Fonseca e Neto (2013), é o lugar que o 

aprisiona e não o é a partir de teorias e discursos, pois os espaços onde o louco poderia ser 

livre estão subordinados às instituições asilares.  O reconhecimento do conceito do louco 

deveria ser a partir do tratamento que recebiam no aprisionamento, pois a loucura, em todos 

os sentidos, era conceituada a partir do tratamento asilar.  O “mais ou menos” louco não está 

no hospício, mas sim o propriamente dito louco, e para saber e conhecer de fato quem é o 

louco, deve-se ter uma compreensão de quem é que está confinado.  É no ambiente asilar, 

melhor dizendo, hospício, é que encontramos o louco e onde se desenvolvem atividades para 

os loucos.  Os desarrazoados foram considerados loucos pela psiquiatria, pois seu 

funcionamento biológico não está em conformidade com a normalidade, sendo excluídos dos 

considerados “normais” e marginalizados. 

Esta pesquisa traz como principal embasamento teórico três autores que estão ligados 

cronologicamente pelo seu tempo de vida e pelos seus estudos dentro do campo da saúde 

mental: “[...] convém notar que tanto Foucault, quanto o canadense Erving Goffman e o 

italiano Franco Basaglia tenham nascido nos anos 1920 e falecido nos anos 1980.” 
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(MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013, p. 200). Eles são comparados a poetas, com o que 

não apenas concordo, mas digo que são poetas dos loucos.  Poetas que conseguiram derrubar 

o muro que separava o real do imaginário, desmistificar o normal do doente, que conseguiram 

abalar as estruturas do poder psiquiátrico na investida de desconstruir do imaginário social o 

estigma e preconceito que foram cristalizados e naturalizados na sociedade em relação à 

loucura. 

Começo, então, a jornada histórica da loucura no capítulo 1 onde analisei a visão de 

Foucault, autor que contribuiu com a discussão sobre a história da loucura e a relação com a 

sociedade ao longo dos séculos, a forma como era vista, e como a sociedade se portava 

diante deste fenômeno. Nesse sentido, Foucault (2010) promove uma reflexão sobre a 

necessidade de se encontrar um equilíbrio no atendimento e no internamento, procedimentos 

que vêm através dos tempos, excluindo e assombrando os loucos marginalizados e 

eternamente considerados o horror da sociedade. O autor propõe uma assistência que acabe de 

vez com o horror e com as práticas passadas.  

Foi analisado o modo como Goffman (1974) faz um estudo aprofundado das 

instituições asilares.  Ele fez um trabalho de campo dentro do Hospital St. Elizabeths, para 

entender o modo como os internos viviam. Através de suas perspectivas teóricas, analisa o 

conceito de estabelecimentos, como instituições totais, onde a pessoa é mantida num 

aprisionamento, perdendo sua própria identidade, ficando num estado de absoluta 

dependência, onde se mantém marginalizado e longe do convívio social. A experiência do 

referido autor é analisada a partir da admissão do doente num asilo, onde a vida da pessoa é 

desconstruída e construída uma “não vida”, onde seus sonhos são castrados, seus 

relacionamentos esquecidos, passando a viver num confinamento, obedecendo às regras 

institucionais com medicalizações, passando a ter uma vida mínima, onde quase nunca se 

liberta de tal aprisionamento.  

Dentro do contexto histórico, a experiência de Basaglia, com a desinstitucionalização 

da loucura no norte da Itália, foi analisada, e como consequência, houve a substituição de um 

modelo hospitalocêntrico para um modelo de comunidades terapêuticas.  Sua influência 

impactou a história da loucura, sendo uma referência para o mundo da psiquiatria com o 

Movimento Psiquiatria Democrática Italiana instituindo a Lei 1806 de 13 de maio de 1978, 

onde começa o processo de diminuição dos leitos psiquiátricos. 

                                                             
6 “No dia 13 de maio de 1978, há exatamente 35 anos, o Parlamento Italiano aprovava a tão polêmica Lei 180, a 

Lei da Reforma Psiquiátrica que representava o reconhecimento da luta pelos direitos dos usuários dos serviços 

de saúde mental, através de um movimento que marcou a contemporaneidade com uma nova forma de lidar com 
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O capítulo 2 traça a trajetória percorrida para a construção da referida pesquisa, 

explicitando a metodologia utilizada para esboçar a tentativa de responder a uma pergunta que 

foi resultado de uma inquietação à respeito do tema proposto.  O referido capítulo traz a 

fenomenologia como metodologia principal, no qual foi feita uma análise do modo como os 

sujeitos se portam diante das suas dores, permitindo uma imersão no fenômeno estudado, 

expressando de forma autêntica os sentimentos, os silêncios e o que se queria dizer. 

O capítulo 3 faz um recorte do memorial da loucura, como que implodindo os muros 

que separam os loucos do mundo externo, para desnudar o fenômeno da loucura e o 

tratamento recebido dentro de instituições psiquiátricas, através dos acontecimentos que 

foram registrados dentro do Hospital Colônia em Barbacena (Museu da Loucura). 

 No capítulo 4, foi feita uma trajetória das conquistas decorrentes da Reforma 

Psiquiátrica, como um processo educacional que contribuiu para a desconstrução de 

identidades institucionalizadas das pessoas com transtorno mental, numa sociedade que 

marginaliza e estigmatiza o louco, por considerá-lo incapaz de ser inserido nas esferas: 

profissional, familiar, educacional, etc. e que se depara com uma política que não consegue 

atender às demandas devido à precarização de atendimento e pouco investimento nos CAPS 

e nos hospitais psiquiátricos ainda existentes.   

O capítulo 5 esboça a análise feita do atendimento em saúde mental do projeto “De 

Bem Com a Vida”, como uma proposta de um atendimento humanizado e como resposta à 

indagação que gerou o presente trabalho de pesquisa, através de um processo educativo 

onde família e participantes7 do projeto experimentam novas relações através de ações 

socioeducativas. Foi construído um espaço educacional informal em que as pessoas com 

sofrimento mental expressam suas questões mais íntimas, sem serem discriminadas e 

produzem livremente soluções, promovendo assim inserção social e entendimento do que seja 

seu sofrimento.  A troca de experiências dentro dos referidos espaços contribuiu para 

promover transformações no enfrentamento do sofrimento através do compartilhamento de 

experiências. 

O presente trabalho de pesquisa traz uma contribuição para novos conhecimentos, 

que produziram reflexões nos profissionais de saúde mental em relação ao processo 

educativo que é construído entre os sujeitos, resultando no aprendizado mútuo em relação 

                                                                                                                                                                                              
a loucura. Esta data inspirou a criação no Brasil do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que passou a ser 

comemorado no dia 18 deste mesmo mês.” (ABRASME, 2017) 

 
7 Em um encontro na sala de espera (para atendimento com o médico), as pessoas que são atendidas pelo projeto 

decidiram que não queriam ser chamadas, nem de pacientes e nem de usuários, e sim de participantes do projeto. 
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aos sintomas, medicação e participação da família no tratamento. Tornou-se, então, 

imprescindível o conhecimento do fenômeno da loucura, seus conceitos e visões de 

estudiosos da área, para que se tornasse possível compreender a história da loucura, a partir de 

onde o louco está, com o intuito de contribuir na garantia de direitos, no bem-estar mental e 

na inclusão social dos que são acometidos pela doença. Gohn (2012) evidencia a importância 

da garantia de direitos das pessoas quando diz que “O tema dos direitos é fundamental 

porque ele dá universalidade às questões sociais, aos problemas econômicos e às políticas 

públicas, atribuindo-lhes caráter emancipatório.”. O processo educacional, nesse contexto, 

emancipa, constrói identidades, democratiza conhecimentos sobre a doença e as formas de 

enfrentamento.  

As mudanças ocorridas desde a Reforma Psiquiátrica resultaram no entendimento de 

que as novas terapias se aproximam do que chamamos de atendimento humanizado e direito 

garantido.  A história da loucura é também a nossa história. No passado, a loucura foi alvo de 

atrocidades e vergonha dentro de instituições que tinham como objetivo a cura, mas sua 

história revela que os hospícios contribuíram com o aprofundamento da doença no nível mais 

horrendo que se poderia ter.  A partir de denúncias, movimentos e ações, no campo da saúde 

mental, podemos vislumbrar o início de uma assistência de acordo com a Reforma 

Psiquiátrica.  Na contemporaneidade, o velho modelo “terapêutico” e as novas terapias, fruto 

dos mais recentes enfrentamentos, convivem num mesmo espaço. Neste cenário, é possível 

antever o que se avizinha ao tempo em que é possível também descrever o tempo presente 

como um tempo de transição do velho paradigma, que exclui, para o novo modelo terapêutico, 

que integra.  Neste tempo de transição, é possível afirmar que já vivenciamos o novo, apesar 

de um velho presente. 
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2        LOUCURA: MEMÓRIAS E PROFECIAS 

 

Para iniciar a viagem arqueológica da loucura, é imprescindível conhecer quem foi 

acometido e qual a imagem construída através dos séculos de quem carrega seu estigma. Dois 

questionamentos me incomodam para compreensão do imaginário social da loucura.  

Primeiro, qual é a imagem que a sociedade faz do louco?  E segundo, o que é o louco e como 

sua loucura se apresenta? 

O VII Colóquio Internacional Michel Foucault, que aconteceu em 2011, organizado 

pelo Grupo de Pesquisa Michel Foucault do Departamento de Filosofia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) traz uma discussão sobre quem é o louco, num 

evento que comemorou os 50 anos da História da loucura. A pesquisa revela que a psiquiatria 

cria a imagem do louco quando ela surge, na qual o mesmo se torna excluído por apresentar 

uma disfunção biológica, isto é, como se faltasse uma peça em seu cérebro que o tornou 

desarrazoado (MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013).  Foucault apud Muchail, Fonseca e 

Neto (2013) responde a uma entrevista com Roger-Pol Droit, quando indagado sobre o porquê 

de ter escrito sobre a história da loucura:  “Eu pensei em escrever uma história que não tivesse 

nunca sido escrita, a dos próprios loucos.  O que é isso, ser louco? Quem decide? Em nome de 

quê? É uma primeira resposta possível.” (FOUCAULT APUD MUCHAIL, FONSECA E 

NETO, 2013, p.17).   

Nos anos de estágio supervisionado em Serviço Social, às vezes, éramos surpreendidas 

com essa pergunta: como é o louco?  Dá medo? Ele consegue conversar?  E eu me perguntava 

se, para essas pessoas, o louco era algum alienígena.  A Assistente Social Edna Amado8, em 

uma entrevista para o documentário “A loucura entre nós”9, analisa a loucura dizendo que: 

 

                                                             
8
Assistente Social, baiana de Santo Amaro da Purificação, com graduação em Serviço Social pela Universidade 

Católica do Salvador (1972), e especialização em Terapia Familiar pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

(1977).  Edinha, como é conhecida, é fundadora do Núcleo pela Superação dos Manicômios (NESM), filiado à 

Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, e é atuante defensora dos direitos dos portadores de 

sofrimento mental, com envolvimento por mais de cinco décadas no Hospital Juliano Moreira, em Salvador, e na 

militância pela implantação dos CAPS. Hoje também professora, é uma pessoa importantíssima para todo o 

Movimento da Luta Antimanicomial. (AMADO, 2016)  
9 “A loucura entre nós” lança um olhar sobre os corredores e grades de um hospital psiquiátrico, buscando 

personagens e histórias que revelem as fronteiras do que é considerado loucura. Através, principalmente, de 

personagens femininas, o documentário exala as contradições da razão, nos fazendo refletir nossos próprios 

conflitos, desejos e erros. Livremente inspirado no livro homônimo do médico psiquiatra Marcelo Veras (2009), 

o filme faz um sensível mergulho nos paradoxos da reinserção da loucura no mundo em geral, subvertendo 

qualquer tentativa de reduzir as personagens retratadas a marionetes de questões envolvendo a sanidade mental. 

(AMADO, 2016)  
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A loucura é algo da condição humana.  E diante das condições de vida, das 

pressões, dos traumas, têm pessoas com uma estrutura mais forte e que bem 

reagem. Têm outras que não reagem e caem. E fica com a sua lógica 

comprometida. Era como se: “está tão ruim a realidade, que o indivíduo 

foge”. “Se foge” através de várias formas. “Se foge” através da loucura – se 

eu não quero me dar conta desse mundo que me rodeia, eu vou pra uma 

outra estratosfera… Se suicida, por conta de que a vida fica tão insuportável 

que as pessoas se matam. É uma forma de fuga. Eu digo sempre que é um 

mecanismo de defesa. O que é ser louco pra a sociedade? É não pensar como 

o sistema requer. Percebe? Por isso que eles são considerados incômodos, 

porque eles não respeitam as normas que são estabelecidas pela sociedade, 

porque ele está regido por uma outra lógica. E não a lógica dos ditos 

“normais”, percebe? Um pouco por aí, eu diria.  (AMADO, 2016)  

 

Durante minha visita ao Museu da Loucura10, em Barbacena (MG), foi-me 

apresentado um acervo caracterizando como os considerados loucos e os propriamente ditos 

loucos foram tratados pela medicina. O referido acervo mostra as atrocidades ocorridas 

durante os cem anos de existência do Hospital Colônia. Para conter as pessoas que chegavam 

no trem de doido11, eram utilizados a eletroconvulsoterapia, uma terapia que gerava 

convulsões através de eletrochoques, que tinha os efeitos de luxações, fraturas, parada 

cardíaca e morte.  Era utilizado a pegema, uma algema para ser colocada nos pés, celas, 

grades, correntes, camisas de força, aprisionando aqueles que estavam mais agitados, além de 

injeções de terebintina12 causando dor. 

 

2.1  FOUCAULT E A ARQUEOLOGIA DA LOUCURA 

 

Foucault faz uma análise da loucura em variadas épocas, buscando encontrar os 

pressupostos que estavam presentes no pensamento, se utilizando do método arqueológico.  

Tenta descobrir o que possibilitou as pessoas construírem um conhecimento sobre 

determinado fato. Cada momento vai se caracterizar por uma episteme, buscando representar 

o pensamento que gerou o conhecimento.  Fazer uma arqueologia da loucura é exumar as 

estruturas do pensamento que estão ocultas em determinada época.  Não faz uma cronologia 

evolutiva da história da loucura, mas desvenda o conceito de loucura que fora construído em 

cada século.  (FOUCAULT, 1999)   

                                                             
10 O Museu da Loucura foi inaugurado em 1996 e mostra a história do Hospital Colônia em Barbacena (MG), 

um hospício onde houve mais de 60 mil mortes.  
11 Era um trem que passava em algumas cidades no estado de Minas Gerais, que levava as pessoas para o 

Hospital Colônia em Barbacena. 
12 Substância química que se utiliza em pintura. 
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Sua história não se baseia na loucura como doença mental que se submete a um saber 

médico que confina o louco num hospício, onde o mesmo é assistido e tratado.  A definição 

de quem é o louco deve ser entendida a partir do seu encarceramento e de quem o encarcera. 

(MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013) Foucault, quando se candidata ao Collège de 

France, ressalta que: 

 

Seria necessário investigar como os loucos foram reconhecidos, colocados à 

parte, excluídos da sociedade, internados e tratados; quais instituições foram 

destinadas a lhes acolher e a lhes deter – tratá-los por vezes: que instâncias 

decidiam sobre sua loucura e de acordo com que critérios; que métodos eram 

utilizados para os conter, castigá-los ou curá-los; em suma, em que rede de 

instituições e de práticas o louco encontrava-se simultaneamente capturado e 

definido. (FOUCAULT apud MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013, p. 13) 

 

 

Fazendo uma análise arqueológica da loucura, observa-se que ela era vista por cada 

época de uma maneira singular.  A estrutura do pensamento construída possibilitou conceituar 

a loucura de formas variadas no decorrer dos séculos, não como uma análise evolutiva, mas 

caracterizando cada forma de pensamento em cada momento diferente.  Dentro desse 

contexto, Foucault (2010) traz um novo objeto que imaginariamente vai ocupar, na 

Renascença, um espaço em evidência e o chama de “Nau dos Loucos”. Um barco que 

transportava os loucos que eram expulsos e os levavam de uma cidade para outra, sem um 

destino concreto. Esses navios fazem lembrar o trem de doido, onde pessoas eram despejadas: 

negros, homossexuais, pobres, mendigos ou, por algum motivo, que ferisse a regra social ou 

familiar, sendo levadas para o Hospital Colônia em Barbacena (MG), como refere uma ex-

funcionária do hospital “[...] acabei conhecendo uma paciente grávida de sete meses, nua, 

cheia de fezes dos pés à cabeça, tinha acabado de chegar no trem de doido13 [...]” (REIS, 

2017) 

Os loucos eram os excluídos, marginalizados e escorraçados ficando à mercê de 

barqueiros e marinheiros, sendo expurgados e considerados vagabundos.  Eles eram banidos 

para além dos muros da cidade e ficavam como andarilhos, indo de cidade em cidade, ou 

sendo colocados nesses navios para serem levados e largados em algum porto: “[...] confiar o 

louco aos marinheiros é com certeza evitar que ele ficasse vagando indefinidamente entre os 

muros da cidade [...]” (FOUCAULT, 2010, p.11, 12). É como uma higienização social, uma 

limpeza da cidade.  Era descartar os que causavam desordens, os que não obedeciam e não 

                                                             
13 Trecho da entrevista que eu realizei, quando da visita ao Museu da Loucura (MG) no dia 03 de janeiro de 

2017, com Francisca Moreira dos Reis, filha de uma ex-funcionária do Hospital Colônia, que desde os dez anos 

de idade frequentava o hospital e que hoje trabalha no museu. 



29 

 

agiam conforme as regras sociais e, com isso, eram banidos, encarcerados, mandados para um 

lugar perpétuo, sem nunca mais voltar. Foucault se expressa numa linguagem metafórica, 

quando diz que o louco estava entregue à sorte de estar em meio à solidão e abandonado sem 

ter onde recorrer, sem ter onde encontrar uma certeza, em meio ao caos, privado de liberdade. 

Até este momento embora fosse fonte de inquietação e certo incômodo, a loucura ainda não 

era considerada patologia. Somente após a classificação da loucura como doença é que a  

linguagem metafórica se torna realidade com o crescimento de leitos psiquiátricos e a 

desumanização do atendimento aos insanos. “É um prisioneiro no meio da mais livre, da mais 

aberta das estradas: solidamente acorrentado à infinita encruzilhada.” (FOUCAULT, 2010, 

p.12). 

Na antiguidade, o louco era percebido pela sociedade de uma maneira diferente, sendo 

acolhido como uma personagem sagrada, mística, como uma manifestação divina.  Uma 

manifestação sobrenatural que poderia ser atribuída aos deuses ou aos demônios.  Os loucos 

carregavam a marca e manifestação divinas, uma ideologia influenciada pela religião.  A 

loucura foi considerada um privilégio, na Grécia antiga, porque o delírio possibilitava o 

conhecimento das verdades divinas.  Mesmo as pessoas manifestando as verdades divinas 

através do delírio, não eram consideradas normais, mas portavam uma falta de razão, que 

eram antagônicas das manifestações terrenas (PELBART, 1989). 

 Na antiguidade clássica, a loucura passa a não ser mais analisada de modo místico, 

mas de uma forma onde os loucos recebem um tratamento para que se sintam culpados de sua 

loucura. O Estado se responsabiliza socialmente, responsabilidade que anteriormente 

pertencia à Igreja, mas, em contrapartida, ele deveria manter o equilíbrio social e econômico.  

O louco passa a ser marginalizado e excluído, pois agora causa a desordem social e tira a paz 

comunitária. O louco era confinado num internamento, onde não havia uma preocupação em 

curar, mas de encarcerar os desempregados, que além de serem desempregados, excluídos da 

sociedade, agora eram desempregados encarcerados. De um lado, o louco recebeu o básico 

alimento para a sobrevivência, de outro, sua moral e seu corpo sofreram com o confinamento 

que deve ser aceito por ele. O entendimento era de que esta providência ajudaria a manter a 

sociedade ordenada e sem perturbação social. Inicialmente, as primeiras casas de 

internamento eram localizadas em cidades industrializadas, onde os internos se tornavam mão 

de obra barata e produtiva, em meio à crise econômica, recebendo a quarta parte do valor total 

de sua produção.  Eles, além de estarem ocupados no internamento, deveriam ser produtivos, 

tendo, cada um, sua tarefa, onde, no final de cada produção, era feita uma avaliação de seu 

trabalho (FOUCAULT, 2010). 
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Mas fora dos períodos de crise, o internamento adquire um outro sentido. 

Sua função de repressão vê-se atribuída de uma nova utilidade. Não se trata 

mais de prender os sem trabalho, mas de dar trabalho aos que foram presos, 

fazendo-os servir com isso a prosperidade de todos. A alternativa é clara: 

mão-de-obra barata nos anos de pleno emprego e de altos salários; e em 

período de desemprego, reabsorção dos ociosos e proteção social contra a 

agitação e as revoltas. (FOUCAULT, 2010, p. 67)  
 

O que restava para o louco agora era ser confinado em um asilo como indigente. 

Acreditava-se que o internamento resolveria o problema da miséria, pois exilando os 

desempregados, enxugaria a sociedade dos que não agregavam nenhum valor a esta, como 

uma higienização. Com a industrialização, esse personagem começa a ser não mais um 

indigente, mas começa a ser de interesse econômico, porque esses que estavam “presos” não 

geravam riqueza, por isso o internamento sofreu críticas, pois fez com que a produção ficasse 

limitada. Na tentativa de resolver a demanda do capital, o Estado começa a se interessar em 

inserir o louco na economia, como força de trabalho barata, diferentemente da visão anterior, 

onde o louco era encarcerado e confinado num asilo, porque ele não gerava recurso e 

consequentemente não gastava. Nesse contexto, deveria usar esses desempregados para que  

gerassem riqueza e fossem inseridos num contexto econômico com o objetivo de aumento da 

produção (FOUCAULT, 2010). 

No classicismo se sensibilizou em relação à questão social, à pobreza e ao 

desemprego, dando uma resposta ou uma satisfação para a sociedade em relação à miséria, 

com o objetivo de se ter uma sociedade onde a moralidade e a civilidade fossem postas em 

prática.  Havia uma ligação entre a loucura e a internação. O internamento passa a ser a 

estrutura que mostra a experiência da loucura de uma forma clássica.  O autor analisa, dentro 

de suas preocupações acerca da loucura, que o internamento não é uma instituição médica, 

mas uma instituição julgadora como um tribunal, tomando decisões e executando as ações. No 

internamento, não há nenhuma direção médica, pois mostra que há um hiato entre 

internamento e medicina, porque, no classicismo, e na renascença, essa união não era comum.  

Para o autor, o internamento foi criado pelo classicismo, comparando com a Idade Média, em 

relação à criação da segregação dos leprosos, porque a vaga deixada pelos leprosos foi 

ocupada pelos loucos. O encarceramento criado pelo classicismo tem intenções políticas, 

religiosas e econômicas. Nesse período, a loucura era vista como uma manifestação onde os 

loucos eram destinados ao internamento, sendo marginalizados e isolados num confinamento 

(FOUCAULT, 2010).   
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Na construção da história dos loucos, Foucault analisa que a internação do louco o 

separava da sociedade, humilhando e estigmatizando-o.  Se antes era a lepra que tornava a 

pessoa escória da sociedade, a sua diminuição passa a dar lugar a um outro tipo de lepra, a 

loucura. Os leprosários se esvaziam, as doenças venéreas e a loucura assumem seu lugar, 

como alerta Foucault (2010), “Nasceu [assim] uma nova lepra, que toma o lugar da primeira.” 

(FOUCAULT, 2010, p.7). Essa nova lepra traz humilhação e marginalização do ser humano, 

excluindo-os de todas as formas de convívio social. “[...] é sob a influência do modo do 

internamento, tal como ele se constitui no século XVII, que a doença venérea se isolou, numa 

certa medida, de seu contexto médico e se integrou, ao lado da loucura, num espaço moral de 

exclusão. [...] Esse fenômeno é a loucura.” (FOUCAULT, 2010, p. 8).  

 Para a compreensão do espaço que fora destinado ao louco, é preciso entender como 

nasceu a ciência, que posteriormente “cuidaria” desse louco, a psiquiatria.  Para a referida 

análise de seu nascimento, torna-se relevante compreender a loucura como era vista e 

concebida antes de seu internamento. A loucura, antes do século XVIII, não era aprisionada, 

era apenas considerada uma disfunção, algo anormal e essencialmente ilusório, algo que tinha 

seu nascedouro na imaginação e que não era separada ou excluída, pois se poderia conviver 

com ela, a não ser que se tornasse perigosa. A loucura tinha lugar privilegiado nos palcos, 

onde sua verdade era exposta, constituindo-se um lugar terapêutico, onde o louco expressava 

em comédia, sua própria existência (FOUCAULT, 1979). 

A partir do século XVIII, começa, então, uma nova maneira de perceber a loucura, 

abrindo-se espaço para uma análise da relação da doença com a medicina.  Como ponto 

positivo, surgiu, através dessa reflexão, uma relação entre a ciência e o louco, fazendo parte 

do universo da loucura. A ciência, quando se preocupa com o tratamento da loucura, cria um 

vínculo com a doença, sendo esta marginalizada e encarcerada. A preocupação com a cura no 

internamento traz uma nova relação entre médico e paciente, em que a psiquiatria ganha 

respaldo, quando, através da observação, se estabelece um diálogo entre a loucura e a 

medicina, entre paciente e médico.  Toda essa nova experiência vai de encontro à teoria 

clássica em que o louco estava inserido. A loucura passa a ser nomeada como doença 

psicológica e tudo isso foi possível, quando a cura tornou-se uma possibilidade. Como a 

loucura passa a ser uma patologia, não se poderá mais se referir ao louco como desatinado, 

mas se buscará uma esperança de tratamento possível. Foucault percebe toda essa mudança 

como uma diminuição da experiência do louco e passa a ter uma visão simplesmente moral 

acerca da loucura. Seria necessário acabar com a experiência do desatino para que a loucura 

fosse confinada, institucionalizada e percebida como patologia (FOUCAULT, 2010). 
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 Quase no final do século XVIII, os abrigos de internamento causavam temor, pois não 

estavam mais longe da sociedade, tão marginalizados como os leprosários, mas agora estavam 

próximos, ligados. Uma doença que estava mais perto do que nunca, para atormentar e tirar a 

paz, atingindo a sociedade.  Dentro desse contexto, encara-se a doença através do saber 

libertador, possibilitando o encontro do desatino com a ciência, do desatino com o contexto da 

medicina. O médico vem como o defensor do desatino, não que o internamento o convocasse 

para dissociar o mal da loucura, mas ele vem como o “cuidador” daquele que foi 

institucionalizado. Todo esse relacionamento de médico e doente não vem de uma 

necessidade de se ter conhecimento da loucura como patologia possível de cura, mas vem 

através de um temor de se misturar e ser contaminado moralmente e fisicamente 

(FOUCAULT, 2010).  Com a criação das casas de internamento, os loucos foram 

institucionalizados. Isso não quer dizer que houve mudanças nas condições jurídicas, a 

diferença é que agora tem-se um lugar específico para os loucos, um lugar só para eles, como 

ressalta Goffman (1974, p. 28): “No entanto, ao ser admitido numa instituição total é muito 

provável que o indivíduo seja despido de sua aparência usual, bem como dos equipamentos e 

serviços com os quais a mantém, o que provoca desfiguração pessoal”.    

 Foucault (2010) ressalta que a loucura encontra-se agora com seu espaço específico, 

um lugar somente seu, dentro do internamento. Todos estando igualmente no mesmo patamar. 

Goffman (1974) faz uma análise dentro desse contexto, dizendo que uma instituição total 

caracteriza-se por um grande número de pessoas, apresentando demanda semelhante, sendo 

confinadas e separadas do convívio com outras pessoas e vivem as regras institucionais por 

longo tempo.  O objetivo do autor é tratar, não do mundo dos que comandam, mas do lugar 

onde o interno está, o “eu” que se perdeu por causa de seu confinamento.  A proeza do século 

XIX fez unificar a medicina com o internamento, médico e louco, uma relação aparentemente 

normal, mas que, para a era clássica, era absolutamente antinatural.  Todo esse processo traz 

como consequência o nascimento da psiquiatria e o surgimento do asilo neste mesmo século.   

Duas perspectivas se deparam em relação ao internamento: uma com novo padrão, 

mas com as mesmas práticas e outra que hospitalizava a loucura, isto é, considerava agora a 

loucura como doença. Dentro da visão Foucaultiana, uma nova perspectiva de se relacionar 

com a loucura surge: “Nesses devaneios, o internamento se extenua, torna-se forma pura, 

instala-se com facilidade na rede de utilidades sociais, revela-se infinitamente fecundo.” 

(FOUCAULT, 2010, p.428). É nesse contexto que o internamento reduz-se à farmacologia, 

tornando-se negativo à medida que se torna excludente e, em contrapartida, a cura vai se 

tornando possível, pois a loucura tem um novo sentido.  
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É a primeira vez que se veem defrontadas sistematicamente a loucura 

internada e a loucura tratada, a loucura aproximada da doença. Em suma, é o 

primeiro momento desta confusão, ou desta síntese (como se preferir 

denominá-la), que constitui a alienação mental no sentido moderno da 

palavra. (FOUCAULT, 2010, p. 428) 

 

Numa reflexão entre loucura tratada e loucura internada, Foucault ressalta a 

necessidade de se encontrar um equilíbrio no atendimento e no internamento. O autor propõe 

uma assistência que acabe de vez com o horror e com as práticas passadas. Por conta disso, a 

marginalização do louco assume outra conotação de que não será mais uma relação de poder, 

mas “[...] traçará uma espécie de linha de compromisso entre sentimentos e deveres – entre a 

piedade e o horror, entre a assistência e a segurança.” (FOUCAULT, 2010, p.429).  De um 

lado, estão os ricos que conseguem tratar seus loucos em suas casas e que, porventura, não 

conseguirem ter êxito no cuidado, tendo a possibilidade de ter pessoas de confiança para 

atender suas necessidades. Por outro lado, os que não têm recursos, os pobres, não têm 

capacidade para cuidar de seus loucos e lhes resta confinar-se num espaço onde lhes é negado 

a humanidade. Faz-se necessário um atendimento que esteja ao alcance do pobre, para atender 

aos seus loucos, um atendimento onde se tenha vigilância e cuidados eficazes e que esteja no 

mesmo patamar do atendimento dado aos loucos dos ricos em suas casas.  

 O que Foucault (2010) evidencia, e que é um ponto importante nesse contexto, é a 

estabilidade entre o atendimento dado aos loucos pelos médicos, considerando-os como 

doentes, e a promoção da marginalização desses loucos. Manter os loucos num confinamento 

é fazer com que a sociedade fique imunizada em relação aos perigos que eles possam lhe 

causar, é uma higienização separando os normais dos anormais.  Dentro desse contexto, 

Canguilhem (2015) traz o conceito do que é normal e do que é patológico, em que o 

considerado normal não vive em condições da mesma forma que um grupo segue regras 

coercitivamente.  O que Foucault evidencia em relação ao confinamento dos loucos torna-se 

consequência dos conceitos que a sociedade construiu de delimitar as pessoas como normais e 

como doentes.  Qual é o limite da normalidade e da doença?  Qual o limite do normal e do 

patológico? Se for para comparar uma pessoa com a outra, esse limite não tem uma precisão, 

mas, se analisado com uma única pessoa, torna-se verdadeiramente preciso (CANGUILHEM, 

2015). 

 

Aquilo que é normal, apesar de ser normativo em determinadas condições, 

pode se tornar patológico em outra situação, se permanecer inalterado.  O 

indivíduo é que avalia essa transformação porque é ele que sofre suas 
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consequências, no próprio momento em que se sente incapaz de realizar as 

tarefas que a nova situação lhe impõe. (CANGUILHEM, 2015, p. 126) 

 

A loucura se tornando patologia se constituiu uma norma de vida que é inferior à 

norma estabelecida pela sociedade.  Confinar o louco o faz perder a capacidade de viver suas 

próprias normas.  De acordo com Canguilhem, tanto a saúde como a doença são estados 

normais do indivíduo, pois tudo o que o indivíduo experiencia faz parte da sua fisiologia, 

neste sentido, o que é normal, quem define é o próprio indivíduo.  

 

Em nossa ingenuidade, imaginamos talvez ter descrito um tipo psicológico, 

o louco, através de cento e cinquenta anos de sua história. Somos obrigados 

a constatar que, ao fazer história do louco, o que fizemos foi – não, sem 

dúvida, ao nível de uma crônica das descobertas ou de uma história das 

ideias, mas seguindo o encadeamento das estruturas fundamentais da 

experiência – a história daquilo que tornou possível o próprio aparecimento 

de uma psicologia. (FOUCAULT, 2010, p. 522) 

 

 

Quando Foucault (2010) trata do louco, simplesmente não o define com um conceito 

acabado, pronto, mas trata do que lhe é próprio, sua história e os fatos que criaram a figura do 

louco e suas experiências, tornando possível entendê-lo de forma singular. Com o 

aparecimento da psicologia, nasce a possibilidade de uma possível relação mais humana com 

a loucura. A verdade está no interior desse homem, como está na do louco, mas no interior do 

louco está sua verdade que ele mesmo não consegue entender, nem alcançar, e seu desejo 

intenso é conhecer sua própria verdade. É nesse contexto que a psicologia encontrará espaço 

para buscar a cura do louco e “libertá-lo” do aprisionamento.  

Canguilhem (2015) comemora a obra de Foucault sobre a História da Loucura em 

1986, dizendo que reconheceu que há um poder do médico que foi construído historicamente 

e que “Foucault concedia ao louco uma liberdade de ser que não anulava sua liberdade de ser 

louco” (CANGUILHEM apud MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013, p. 11).  Uma das 

leituras que deveria ser feita da obra de Foucault era uma leitura militante que se preocupava 

em quebrar paradigmas construídos ao longo dos séculos sobre a loucura. Quebrar paradigmas 

que encarcera vontades e pensamentos, que reprime as relações familiares e sexuais, “mas 

também tomando o confinamento como modelo explicativo de todas as exclusões e 

legitimando todos os grupos que visam a destruição das ‘instituições totalitárias’” 

(CANGUILHEM apud MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013, p. 12). 

 A contribuição de Foucault, no Brasil, está no fato de sua obra desnudar o poder 

psiquiátrico, porque, até então, a psiquiatria impunha sua teoria e prática sem nenhum 
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questionamento por parte de pesquisadores.  Sua influência data de 1960, aqui no Brasil, 

quando é introduzido a uma análise do conceito de poder psiquiátrico, causando mudanças na 

prática assistencial.  O conteúdo novo traz diversas visões e experiências italiana, americana, 

inglesa e da antipsiquiatria.  As críticas feitas ao atendimento psiquiátrico mostram que a 

psiquiatria fracassou, enquanto terapia para as doenças mentais.  O debate atual mostra as 

relações de poder da equipe médica e dos medicamentos modernos para tratamento.  São 

conteúdos científicos que têm como objetivo criar novas alternativas de tratamento, tanto para 

os ainda internos em hospital psiquiátrico, quanto para os que são atendidos em consultório.  

Com a chegada do século XX, novas formas de atendimento são implantadas no Brasil 

contrastando com os atendimentos em instituições asilares.  As mudanças ocorridas no campo 

de saúde mental devem-se às lutas travadas em relação ao processo de exclusão que faz uma 

articulação do saber com a prática (MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013, p. 295, 296).    

 

2.2      A LOUCURA INSTITUCIONALIZADA: A ENTOMOLOGIA DE GOFFMAN 

 

Como contemporâneo de Foucault, Goffman (1974) fez uma emersão se aproximando 

de seu objeto com a preocupação de experienciar todas as formas de relação e 

comportamentos do mundo dos internos, sua equipe dirigente com o objetivo de trazer à tona 

o conceito de instituição total.  Sua obra, no Brasil, em 1961, mesma época do lançamento da 

História da loucura, tem o título de Manicômios, prisões e conventos, em que caracteriza o 

modo de vida nas instituições totais (MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013). 

 Goffman (1974) foi comparado por alguns autores como um entomologista.  “[...] a 

linguagem de Goffman é como a de um entomologista” (BECKER apud MUCHAIL, 

FONSECA e NETO, 2013, p. 202), por considerar que Goffman descreve sua experiência 

dentro de uma instituição total como se descrevesse “[...] a vida de uma sociedade de insetos” 

(BECKER apud MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013, p. 202).  Bourdieu apud Muchail, 

Fonseca e Neto (2013) faz referência a Goffman, comparando-o a um entomologista, em um 

texto homenagem.  

A obra de Goffman (1974), Manicômios, prisões e conventos, chamou a atenção de 

Foucault, pois faz alusão à referida obra, quando se refere a “[...] instituições no modelo 

panóptico”, comparando “[...] à tudo que os norte-americanos chamam de Asylums.14”.  Na 

                                                             
14 A obra de Goffman Asylums foi publicada no Brasil com o título Manicômios, prisões e conventos. 
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visita ao Museu da Loucura15, no dia 03 de janeiro de 2017, conheci o que seria uma 

instituição no modelo panóptico, sendo os próprios internos do hospital Colônia os 

construtores do complexo.  Foucault (2010) faz alusão ao modelo panóptico em sua obra 

Vigiar e Punir destacando que: 

 

O princípio é conhecido: na periferia, uma construção em anel; no centro, 

uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna 

do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando 

toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, 

correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite que 

a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre 

central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um 

operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, 

recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas 

nas celas da periferia.  (FOUCAULT, 2010, p. 190) 
 

 

O referido modelo de arquitetura vem caracterizar o conceito de instituição total para 

Goffman (1974), em que uma instituição total é aquela em que indivíduos residem separados 

da sociedade, levando uma vida reclusa e com regras a serem aprendidas e seguidas, sendo 

tutelados com regras de comportamento padronizadas. Tal aprendizagem é construída à 

medida que se vive e se é recompensado pela obediência a tais regras.   

Infelizmente, essa concepção da loucura confinada em instituições totais ainda é 

percebida na contemporaneidade, quando no imaginário social, o louco carrega o estigma de 

sua loucura, sendo excluído das relações sociais e até nos espaços familiares, onde a 

convivência se esbarra entre “normais” e “doentes”. Goffman (2015, p. 13) afirma que “O 

termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente depreciativo, 

mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não de atributos.”.  Nesse 

contexto, o conceito que o autor traz em relação ao estigma gera uma importante discussão 

em relação à pessoa estigmatizada, versando sobre a construção do imaginário social em 

relação ao estigma e os impactos sofridos, quando pessoas “normais” se deparam com pessoas 

estigmatizadas e tentam manter uma interação e acabam por experimentar “ [...] diretamente 

as causas e efeitos do estigma.” (GOFFMAN, 2015, p.23).  

                                                             
15 “Em novembro de 1979, aconteceu em Belo Horizonte, o III Congresso Mineiro de Psiquiatria, com o objetivo 

de deflagrar um processo político de mudanças na área da Psiquiatria, em Minas Gerais. Durante o evento, foi 

montada uma exposição de fotos do então Hospital Colônia de Barbacena, audiovisuais sobre assistência 

psiquiátrica e um banco de dados referente à psiquiatria em todo o Estado, inclusive apontando a primeira visita 

do psiquiatra italiano Franco Basaglia ao Hospital Colônia, em julho de 1979. A partir dessa mostra, surge a 

ideia de se criar um Museu da Psiquiatria”.  O referido museu recebeu o nome de Museu da Loucura em 1996  

(FHEMIG, 2007, p. 1) 
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As representações vivenciadas pelos sujeitos com transtorno mental são 

estigmatizadas por não cumprirem o script desejado pela sociedade.  Mesmo sendo 

representações chamadas doentias, tais representações são influenciadas pelos outros.  

Quando um indivíduo está diante dos outros, o momento presente será influenciado por suas 

ações, sendo que poderá agir de forma calculada para obter uma resposta satisfatória que 

espera receber como resultado da impressão que causou no outro (GOFFMAN, 2015). 

 O autor classifica em cinco os tipos de instituições totais: abrigos (para idosos, cegos, 

indigentes e órfãos), sanatórios, cadeias, quartéis e conventos.  O indivíduo vive as 

diferentes esferas da vida em diferentes lugares, com diferentes coparticipantes e sob 

diferentes autoridades sem um plano racional geral. Quando passa a viver no espaço da 

instituição total, as barreiras que separam estas esferas da vida são demolidas e passa-se a 

vivenciá-las todas no mesmo espaço, com o mesmo grupo de indivíduos, sob a mesma 

autoridade e com um plano racional geral. Para Goffman (1974, p.17): “[...] dormir, 

brincar e trabalhar [...] O aspecto central das instituições totais pode ser descrito como a 

ruptura das barreiras que comumente separam essas três esferas da vida.”. 

 O interno, em uma instituição total, não percebe que está confinado, não percebe que 

há uma distância dos dirigentes e dos internos, que se cria uma hierarquização para reforçar a 

obediência exigida deles mesmos.  Participar de uma instituição total não fere sua liberdade, 

posto que acredita que está ali com um objetivo maior. As práticas coercitivas, que podemos 

chamar de regras, que se não forem seguidas, geram um “castigo”, por não estarem dentro do 

padrão exigido pela instituição.   

 Dentre os diferentes tipos de instituições totais classificados por Goffman (1974) estão 

as que representam o universo religioso. Assim como as demais instituições totais, as 

religiosas – conventos – seguem padrões e regras cujas origens são atribuídas ao divino a 

partir de leituras dos livros sagrados da religião que representam. Tomo como exemplo dessas 

instituições o antigo Instituto Batista de Educação Religiosa16 (IBER), situado na Rua 

Uruguai, 514, Rio de Janeiro, vindo posteriormente a se chamar Centro Integrado de 

Educação e Missões (CIEM).  Instituição similar a um convento cujas regras a serem seguidas 

eram padronizadas. Fui admitida como aluna interna em 1988, aos 19 anos. Lá eram formadas 

educadoras para trabalharem na educação religiosa das Igrejas Batistas da Convenção Batista 

Brasileira (CBB). Como o regime era de internato, ficávamos lá durante a semana e, no final 

de semana, podíamos ir para casa.  A regra mais básica era fazer todos os dias um serviço 

                                                             
16 Eram admitidas somente pessoas do sexo feminino, com mais de 220 internas à época. 
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doméstico, levanta às seis da manhã, e, no meu caso, lavava seis banheiros.  Logo após, 

entrávamos numa fila para tomar café e depois íamos para sala de aula.  Na sexta-feira, 

éramos obrigadas a uma faxina cansativa, até os detalhes dourados das poltronas antigas 

deveriam ser areados.  Para passar pelo portão que dava para a rua, escrevíamos o nosso 

nome, a hora e o lugar para onde íamos, numa prancheta que ficava numa estante logo perto 

da porta de saída. Na volta, colocávamos a hora da chegada. A saída e a chegada dependiam 

da permissão da equipe dirigente como ressalta Goffman (2012) “Deste modo, as instituições 

totais são lugares fechados, de que se é impedido de sair, apenas sob o aval de especialistas 

que acompanham o processo de internamento dos indivíduos.” (GOFFMAN apud 

FERREIRA, 2012, p. 76) 

 As regras eram ditas logo na admissão. Uma das regras era o uso do sutiã (a deã17 

colocava a mão no nosso ombro para conferir se estávamos de sutiã), tínhamos que estar 

sempre arrumadas e nunca sair do quarto com o cabelo molhado.  Até hoje, desconheço o 

motivo. A participação nos serviços religiosos, que acontecia todos os dias, era obrigatória, 

salvo se fosse por motivo de doença, que, nesse caso, era obrigatório ficar na enfermaria.  

Lembro-me de uma situação em que eu estava com febre e fiquei no meu quarto (dividia 

quarto com mais sete internas).  Logo depois que começava o culto, a responsável pela 

disciplina, chamada de deã, passava por todos os quartos para fiscalização e, quando passou 

no meu, perguntou-me por que eu não estava no culto.  Respondi prontamente que estava com 

febre.  Ela me olhou e saiu.  Eu sabia que naquele momento meu nome iria para o livro 

“negro”18.  Imagine a grandiosidade do preconceito naquela instituição! 

 Dentro do referido contexto religioso, tanto o poder como a tutela e a violência são 

formas de dominar o outro em nome de uma crença e submissão, os líderes são colocados 

como discipuladores onde os outros lhe devem obediência. O medo do castigo de Deus é 

utilizado como forma de opressão aos desobedientes.   Os padrões rígidos de comportamento 

dentro da referida Instituição de Educação Religiosa eram consentidos e, com isso, 

legitimados em nome de uma formação cristã.  Nesse contexto educacional, Muchail, Fonseca 

                                                             
17 Era o título de alguém que conduzia a vida das internas. Poderia ser comparado ao inspetor de alunos. 
18 Numa espécie de lenda interna, cria-se piamente na existência de um suposto livro onde seriam anotados os 

deslizes de cada interna e, que no final, receberíamos um conceito pelo comportamento. Todavia, ninguém, 

jamais teve acesso ao tal livro. Mas os efeitos a ele atribuídos atingiram várias internas, inclusive eu tive alguns 

deslizes, tais como: escrever meus textos críticos sobre posições oficiais, ousei me expor em sala de aula e dizer 

o que eu pensava, estar me relacionando com alguém chamado de subversivo, no seminário de teologia, onde ele 

estudava na mesma época (ele era presidente do centro acadêmico, lutando pelos direitos dos alunos). E no dia 

30 de dezembro de 1990, indo para o último ano naquela instituição, fui surpreendida com uma carta com a logo 

da instituição.  Fiquei surpresa, querendo abrir e saber o conteúdo, que, para minha decepção, era uma carta me 

convidando a deixar a instituição, pois meu conceito de comportamento era 7,0 e que só poderia voltar com o 

aval de uma comissão.  
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e Neto (2013) analisam que uma política inclusiva educacional trata a pessoa como alguém 

que precisa ser confinada, tutelada e diferente dos ditos normais.  Ela passa a ser vista como 

alguém que não consegue gerir sua própria vida.  Quando se domina com o discurso de 

inclusão, tem-se uma dominação, que o outro não é reconhecido em sua identidade, vontade e 

capacidade de autonomia. Nas instituições formalmente organizadas, há uma separação entre 

o grupo de internados (indivíduos em tratamento e controlados) e grupo de supervisão. 

Enquanto os internados vivem na instituição, tendo contato limitado com o mundo exterior, a 

equipe supervisora vive fora da instituição, interagindo com o ambiente externo. 

 

 
Geralmente os internados vivem na instituição e têm contato restrito com o 

mundo existente fora das suas paredes; a equipe dirigente muitas vezes 

trabalha num sistema de oito horas por dia e está integrada no mundo 

externo. (GOFFMAN, 1974, p.18, 19) 

 

 

Esta divisão é mais que uma mera divisão de funções, mas cada grupo concebe o outro 

a partir de estereótipos. Os supervisores tendem a enxergar os internos de maneira 

inferiorizada e a si mesmos como superiores e corretos. Esta mesma imagem é impressa no 

grupo de internos que se veem como inferiores. O relacionamento entre os dois grupos é 

extremamente limitado. As barreiras entre os dois grupos são claramente demarcadas, com 

fronteiras claramente definidas. É o mundo dos que sabem, dos que podem, contra o mundo 

dos incapazes e isso faz com que os diálogos mais simples deixem de ser naturais, ganhando 

uma característica de comunicação formal. “A mobilidade social entre os dois extratos é 

grosseiramente limitada; geralmente há uma grande distância social e esta é frequentemente 

prescrita. Até a conversa entre as fronteiras pode ser realizada em tom especial de voz.” 

(GOFFMAN, 1974, p.19). O autor afirma ainda que, quando o internado chega à instituição, 

traz consigo uma cultura familiar, que não sofrerá questionamento até o momento da 

admissão. 

  

 
É característica dos internados que cheguem à instituição com uma “cultura 

aparente” (para modificar uma frase psiquiátrica) derivada de um “mundo da 

família” – uma forma de vida e um conjunto de atividades aceitas sem 

discussão até o momento de admissão na instituição. (GOFFMAN, 1974, p. 

23) 

 

 

Uma vez internado, ele passará pelo processo denominado de “mortificação”. Este 

processo consiste em constantes ataques ao “eu”. O recém-chegado traz consigo uma 
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bagagem de conhecimentos e estilo de vida em relação aos outros e a si mesmo, que, quando 

ele é admitido, é influenciado a desconstruir toda essa bagagem, passando a sofrer uma série 

de rebaixamentos e humilhações. A mortificação ocorre de maneira sistemática e de forma 

crescente.  A primeira estratégia para a mortificação do “eu” é a barreira imposta pela 

instituição total, entre o seu mundo interno e o mundo exterior. Isso faz com que o interno 

passe a construir outra identidade interna, se afastando do mundo doméstico e perdendo o que 

antes aprendera e “[...] caso ele volte para o mundo exterior, o que foi denominado 

“desaculturamento” – isto é, “destreinamento” – que o torna temporariamente incapaz de 

enfrentar alguns aspectos de sua vida diária.” (GOFFMAN, 1974, p. 23) 

As instituições totais possuem um procedimento na admissão.  Logo que o futuro 

interno chega, é obrigado a deixar os seus pertences, regra mais usada em prisões e hospitais 

psiquiátricos, e a utilizar, a partir dali, uma roupa com o nome ou a sigla da instituição.  Na 

minha visita ao Museu da Loucura, em Barbacena – MG, notei que lá possui uma sala, onde 

era entregue um roupão azul, chamado de azulão, ao paciente quando chegava. Quando 

recebiam essa roupa, tinham seus cabelos raspados (no caso o homem).  A identidade deixada 

do lado de fora dos muros do hospital era representada não somente pela perda da sua vontade 

e desejos, mas também pela perda de seus objetos com um valor emocional, como foi o caso 

de uma aliança  que foi confiscada na admissão do interno e que nunca mais foi devolvida, 

sendo guardada numa cristaleira junto com outros pertences de alguns internos do hospital. 

Deixar seus pertences e se uniformizar eram um enquadramento e uma padronização que 

matava a essência do ser.  Na admissão, descrita como “arrumação”, “programação”, 

“enquadramento”, existe uma sequência padrão de mudanças na concepção do eu do 

internado, também denominada “carreira moral”, tendo seu início antes do ingresso na 

instituição total. A denúncia feita por parte de quem o acompanha culminará na “internação”. 

(GOFFMAN, 1974) 

 A internação, voluntária ou não, sofre a expropriação de suas relações e direitos com 

o mundo externo. A denúncia e, consequentemente, a internação produzem no internado o 

sentimento de que foi enganado e traído.  No meu estágio em Serviço Social, no Hospital 

Juliano Moreira, em Salvador – BA, conheci um senhor que expressou estar sendo enganado, 

porque suas filhas ficaram com o cartão do banco quando deu entrada na emergência do 

referido hospital.  Ele relata que todas as vezes que ele era levado para tomar “um sossega 

leão”, era só depois se comportar bem que poderia receber alta. Ele não aceitava ficar sendo 

controlado por ninguém e não queria que ninguém da sua família fosse receber seu salário.  

Naquela época, fim dos anos noventa, as pessoas chegavam à emergência trazidas pela 
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polícia. O medo de ser levado a um hospital psiquiátrico decorre do tratamento que era dado 

como contenção através de camisas de força, sendo que, no leito, as pessoas eram amarradas 

nas suas camas. A decisão de conduzir uma pessoa em crise para um hospital psiquiátrico, na 

maioria das vezes, é feita pelo fato de a família não conseguir dar conta das demandas de uma 

crise.  Lembro-me de uma família que mantinha um dos filhos algemado em casa, quando 

estava em crise, era levado para o HJM, mas naquela época, em 2002, os leitos dos hospitais 

psiquiátricos estavam sendo descartados, ele era medicado e orientado a voltar para casa.    

 Na admissão, o internado passa por um processo de entrevista e as histórias contadas 

do seu passado, são arquivadas construindo um dossiê, que o mesmo posteriormente nega e ao 

mesmo tempo cria novas histórias, mesmo sendo fictícias, pelo fato de se sentir ameaçado 

pela equipe dirigente e por sua vida se tornar pública.  Este estado de criação e negação do 

“passado ideal” produz uma fadiga moral no internado. Ao aceitar o desligamento do 

mundo externo como fato consumado, o internado faz acontecer os mecanismos de 

reorganização pessoal que acabam por garantir um sistema de privilégios e/ou punições. O 

internado passa a desenvolver a sua adaptação passando por “ajustamentos primários”, ou 

seja, sua contribuição com as atividades exigidas, ou pelos “ajustamentos secundários”, 

quando empregam meios ilícitos para obterem satisfações proibidas (GOFFMAN, 1974). 

O tratamento dentro de uma instituição total causa uma alienação no internado para 

que ele assuma um novo estilo de vida, a do tutelado.  Ele agora se vê aprisionado pelos 

fármacos, que inibem seu comportamento “anormal”, passando a ter um comportamento 

alienado, perdendo todas as suas potencialidades para tomada de decisão.  Um “zumbi”, 

andando pelos corredores institucionais à mercê de um futuro longe do convívio social.  Os 

menos medicados dão as coordenadas e se tornam seus comandantes no cumprimento das 

regras institucionais.  De acordo com Goffman (2005) a psiquiatria encara qualquer atitude 

fora do padrão como sintoma da doença.  São maus comportamentos que são patologizados 

pela instituição, criando uma ideologia institucional. Essa justificação naturaliza-se na equipe 

dirigente e na sociedade e é vista como procedimentos para tratar o doente em crise.  Precisa-

se também considerar que a patologia requer tratamento, visto que o mau comportamento 

significa a incapacidade e o despreparo do paciente para viver em comunidade. O sucesso da 

“cura” é fruto de um trabalho eficaz do hospital. Para ser eficaz, é necessário tirar o paciente 

do mundo externo e inseri-lo no mundo da instituição total, para ser domado, arrumado ou 

enquadrado. As regras institucionais beneficiam alguns com privilégios e castiga outros 

infratores e desobedientes. Dentre os privilégios está a possibilidade de sonhar com a 

liberdade futura.  Mesmo com a esperança de ter uma liberdade após o tratamento, os 
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internados sofrem de uma angústia por conta do longo tempo numa instituição total, uma 

angústia que tem como causador o receio de não se sair bem no mundo exterior, de não mais 

se acostumar com as regras do mundo exterior. 

Francisca Moreira dos Reis19, funcionária do Hospital Colônia, relatou-me sobre uma 

paciente20 que, após ter sido encontrada pela família, foi levada para morar com seu filho, 

netos e irmã, mas não se acostumou e continuou morando nas Residências Terapêuticas21.  

Goffman (2005) analisa que o fato de não mais conseguir voltar para casa não é uma angústia 

presente apenas no “ex-doente”, mas também na instituição, que, muitas vezes, realiza 

inúmeras entrevistas com o internado, antes da liberação, para saber se este ainda é portador 

de ressentimentos para com a instituição total. O medo faz com que a instituição formate o 

internado, fazendo-o prometer que procurará ajuda institucional caso a doença volte, 

procedimento que também é ensinado à família e familiares mais próximos para que, tão logo, 

percebam mudanças no ex-doente e possam encaminhá-lo novamente à instituição.  Essa 

promessa é explicitada em um último encontro antes da liberação como ressalta Goffman 

(1974): 

 

 
[...] um internado que está sendo preparado para a liberação é entrevistado 

uma última vez, a fim de verificar se tem ressentimentos contra a instituição 

e contra os que providenciaram seu internamento, e é advertido quanto às 

consequências de criar dificuldades para estes últimos. Além disso, ao sair, o 

internado frequentemente deve prometer que procurará ajudar se ficar 

“novamente doente” ou se “tiver problemas”. (GOFFMAN, 1974, p. 69) 

 

 

A desinstitucionalização é um processo educativo lento, porque depois de um longo 

período vivendo as regras institucionais, o internado perde sua identidade e capacidade para a 

tomada de decisões e, quando se vê fora dos muros do hospital, não sabe como se relacionar 

com o mundo externo.  Uma outra análise, é a aceitação de seus familiares e a mudança de 

rotina dentro de casa para receber esse outro, que esteve um longo período fora, e aceitar seu 

                                                             
19 Francisca Moreira dos Reis começou a frequentar o Hospital Colônia em Barbacena – MG, quando tinha dez 

anos de idade, pelo fato da sua mãe trabalhar no hospital, ela ficava lá em dias em alternados brincando com as 

crianças que foram admitidas no hospital.  Ela tem participação nos documentários “Em nome da razão” de 

Helvécio Ratton (1979) e do “Holocausto Brasileiro” (2013) de autoria de Daniela Arbex. Mais tarde, ela se 

torna funcionária do hospital, trabalhando na cozinha.  Candidatou-se para trabalhar na enfermaria, mas depois 

de participar de um treinamento com eletrochoque, desistiu.  
20 A história da referida paciente é relatada no capítulo 5. 
21 Residências Terapêuticas são casas que recebem pessoas que passaram por internamentos muito longos em 

hospital psiquiátrico e que não conseguem mais voltar para morar com suas famílias: “Art. 1.º Criar os Serviços 

Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde, para o atendimento ao 

portador de transtornos mentais.” (BRASIL, 2001) 
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novo modo de vida.  Orientar tanto o ex-doente quanto sua família é um desafio da Reforma 

Psiquiátrica para pacientes, familiares e equipe dirigente.  Ir de encontro ao saber psiquiátrico 

que reinou durante séculos tem sido um entrave na desconstrução do estigma e para a luta 

antimanicomial.  A luz no fim do túnel é que equipes multiprofissionais têm se dedicado no 

enfrentamento das diversas demandas nas relações sociais por conta da desinstitucionalização 

e orientando no que diz respeito à inclusão desse “outro” no ambiente familiar.    

 

2.3 DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DA LOUCURA: A MILITÂNCIA PERCORRIDA 

POR BASAGLIA 

 

Os escritos de Foucault (2010) e Basaglia (2005) desnudam o campo da psiquiatria e 

contribuem para o processo de desinstitucionalização. Tanto os movimentos pela Reforma 

Psiquiátrica quanto a história dos loucos contada por Foucault se cruzam num movimento 

radical, os tornando “[...]defensores/portadores de direitos, propositivos de ajustes ou 

reformas cosmético-midiáticos que tem por única meta [...]”  modificar o que pode ser 

modificado (FOUCAULT apud MUCHAIL, FONSECA e NETO, 2013, p. 212). Basaglia 

(2005) faz uma referência a Foucault, no I Congresso Internacional de Psiquiatria Social, em 

Londres.  Ele destaca que História da Loucura produziu um efeito na sua caminhada como 

militante pela extinção dos manicômios.  Traçou um caminho baseado em Foucault, que 

culminou na sua obra intitulada Doença mental e personalidade.   

Numa entrevista a La Presse de Tunisie, Foucault (2010) faz menção a Basaglia, 

afirmando que “há alguns anos se desenvolve na Itália, em torno de Basaglia, e na Inglaterra, 

um movimento que se chama antipsiquiatria.” (FOUCAULT apud MUCHAIL, FONSECA e 

NETO, 2013, p. 208).  Foucault deixa-se perceber que está bem inteirado sobre o movimento 

que Basaglia (2005) liderava na Itália, ressaltando que as tentativas de denúncias em relação 

ao tratamento que recebiam os doentes, “[...] foram brutalmente interditadas.” Mais tarde, 

Foucault (2010) contribui com o Movimento da Psiquiatria Italiana, escrevendo o artigo A 

casa dos loucos, destacando que não existia uma relação entre ele e Basaglia (2005), mas 

ressalta que havia possibilidade de um “nós” entre eles, por conta do trabalho desenvolvido, 

consequentemente uma ação poderia acontecer (FOUCAULT apud MUCHAIL, FONSECA e 

NETO, 2013, p. 209). 

Com base nos escritos de Foucault (2010), Basaglia (2005) considerava que a 

psiquiatria sozinha não daria conta deste fenômeno que é a loucura. O louco possuía  

outras demandas que a psiquiatria não era capaz de satisfazer totalmente. O saber médico 
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foi contra a tudo que superava a loucura, isto é, a tudo que estava além e que era 

consequência da institucionalização do louco em hospitais psiquiátricos: “De fato, só 

agora o psiquiatra parece redescobrir que o primeiro passo para o tratamento do doente é o 

retorno à liberdade, da qual até hoje ele mesmo o privara.” (BASAGLIA, 2005, p.24).   

O espaço fechado em que o doente se encontrava durante muitos séculos, dava ao 

médico o poder de ser o vigilante e apaziguador em relação aos excessos que a loucura 

levava o doente. O autor reflete que, atualmente, o psiquiatra se dá conta de que a 

liberdade nos manicômios tem como consequência uma grande mudança do paciente com 

transtorno mental em relação a si mesmo, em relação à doença, em relação à percepção do 

mundo à sua volta. Toda essa transformação era castrada por conta de uma hospitalização 

do doente por longos períodos. Quando a pessoa se depara com uma mudança em relação 

à institucionalização, vê-se perdida emocionalmente, pois, no manicômio, perdera sua 

individualidade e sua liberdade, pois foi transformada em um simples objeto, por conta da 

doença e do internamento.   

 Em sua militância, Basaglia (2005) acreditava que o manicômio poderia ser 

transformado em lugar de cura, em um lugar terapêutico. Em 1961, na direção do Hospital em 

Gorizia, ele queria melhorar o atendimento aos internos. Mesmo querendo a melhoria do 

Hospital com humanização, o diretor não teve sucesso, pois somente com um atendimento 

humanizado não se realizariam grandes mudanças. Era necessária uma transformação mais 

profunda tanto no atendimento psiquiátrico quanto na visão da sociedade em relação à 

loucura. O autor faz uma crítica ao atendimento médico tradicional, pois o tratamento, até 

então dado aos doentes, considerava-os como mero objeto de estudo. A psiquiatria tinha uma 

posição em relação ao louco que era o seu isolamento com a internação que excluía e 

aprisionava. 

 

 
A ausência de qualquer projeto, a perda de um futuro, a condição 

permanente de estar à mercê dos outros, sem a mínima iniciativa pessoal, 

com seus dias fracionados e ordenado segundo horários ditados unicamente 

por exigências organizacionais que – justamente enquanto tais – não podem 

levar em conta o indivíduo singular e as circunstâncias particulares de cada 

um: este é o esquema institucionalizante sobre o qual se articula a vida do 

asilo. (BASAGLIA, 2005, p.24, 25) 

 

 

Quando o interno chega ao asilo, deixa sua vida, seus projetos, seus relacionamentos, 

pois o internamento impede que ele viva sua vida, impedindo a realização de suas conquistas 

e de seu sonho. Ele passa a viver as regras do aprisionamento, o qual lhe restringe àquele 
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espaço mínimo e a uma vida mínima que a doença lhe impõe e que quase nunca se reverte. 

Esse aprisionamento para o doente mental não surgiu de uma hora para outra, mas surgiu de 

uma necessidade que não se podia mais esperar, pois sua relação com o mundo à sua volta o 

tornara incapaz de interagir socialmente por conta de sua doença. A pessoa perde sua 

liberdade por sua condição de anormal e essa liberdade pode ou não voltar como 

consequência da medicalização. Quando o doente percebe que tem a possibilidade da 

liberação, ele se descobre como cidadão com direito de ter uma vida digna. Nessa perspectiva, 

o médico precisa ser honesto e ter uma relação de igualdade com o doente, mesmo passando 

ou não por um despertar de seu sentimento de humanidade, não aceitando mais aprisioná-lo 

em local fechado onde não há esperança para ele. A “porta aberta” traz a sensação de se estar 

livre, mesmo estando institucionalizado, proporcionando ao doente uma esperança de poder 

ter uma visão humana em relação ao tratamento de que ele pode, possivelmente, ter de novo 

uma relação com os outros, pessoas do seu convívio social.  A referida “porta aberta” pode se 

referir à um: 

 

Lugar de institucionalização e de alienação induzida, o Hospital Psiquiátrico 

corre, porém, o risco de transformar-se – com as novas medidas adotadas – 

em outro lugar de alienação, se for organizado como um mundo completo 

em si mesmo, no qual todas as necessidades são satisfeitas, como numa 

gaiola de ouro. (BASAGLIA, 2005, p.31, 32) 

 

 

O lugar de alienação é explicitado na obra de Machado de Assis, O alienista, um 

conto, publicado entre 1881 e 1882, que faz uma crítica ao funcionamento dos hospitais 

psiquiátricos. Anos mais tarde, os grandes autores Basaglia (2005), Foucault (2010) e 

Goffman (1974), que foram denominados como poetas, na obra O mesmo e o outro 

(2013), dedicaram-se ao estudo do atendimento aos alienados com maior profundidade.  

Ressaltam que a psiquiatria nasce com o nome de alienismo, sendo a ciência que iria tratar 

dos alienados. A origem da palavra alienado é a mesma que tem a palavra alienígena, que 

significa estrangeiro, que está fora do mundo real. O doente mental é visto como um 

alienado, alguém que está fora do mundo real, aquela pessoa que não tem capacidade para 

se relacionar ou viver no mundo dos ditos normais; é denominado como o que não tem 

razão, que não sabe distinguir entre o certo e o errado, não podendo conviver no mesmo 

espaço, sendo um perigo para a sociedade; é confinado em um espaço restrito, com regras 

específicas impostas pelo sistema asilar, sendo tratado, não como pessoa humana, mas 
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como nada ou como coisa (AMARANTE, 1995), num mundo paralelo, fechado em si 

mesmo: o universo dos loucos. 

Souza (2004) faz uma análise sobre o tratamento em instituições, onde as pessoas 

são tratadas como coisas e que se não forem funcionais serão substituídas.  Dentro do 

Colônia, hospital psiquiátrico em Barbacena, as substituições eram feitas tendo como 

modelo os campos de concentração, como reflete Basaglia apud Arbex (2013, p. 15): 

“Estive hoje num campo de concentração nazista.  Em lugar nenhum do mundo, presenciei 

uma tragédia como essa”. A banalização da ética nesse contexto é gritante.  As pessoas 

são vistas não simplesmente como coisas, mas como bichos ferozes com capacidade de 

matar.  Quem são os loucos? São homens e mulheres que estão fora do hospício ou os que 

estão dentro?  Tal imaginário construído em relação aos loucos e que simbolicamente foi 

selado na cultura social, passa a ser um desafio sua desconstrução, refletindo que se havia 

loucura dentro dos hospitais psiquiátricos, havia mais loucura, a pior, dentro das mentes 

daqueles que foram instituídos “cuidadores” dos que eram confinados em tal espaço. 

A superlotação dos internamentos era comum no Hospital Colônia em Barbacena, que 

fora construído para receber, no máximo, 230 pessoas, mas depois de dois anos de inaugurado 

o total de internos passava do dobro, chegando a ter 4.000 internos na mesma época.  Na 

estrutura asilar, Basaglia (2005) afirma que há uma superlotação no internamento e que os 

doentes são vetados de sair, mesmo que seja para fazer suas necessidades mais básicas, como 

se para ir ao banheiro tivesse que cumprir um protocolo de atendimento. Primeiro se tocava 

uma campainha para que o enfermeiro viesse para levar o doente para fazer suas necessidades. 

O autor ainda afirma que esse atendimento “burocrático” era tão demorado que não dava 

tempo, e o doente fazia suas necessidades antes que chegasse ao local apropriado. Essa atitude 

do doente era considerada uma falta de respeito para com a equipe que estava ali para “servi-

lo” ou era uma consequência da doença. Esse retrato do espaço de internamento é desumano e 

se constitui uma violência em todos os sentidos, contribuindo para um novo adoecimento.    

 Basaglia (2005) aponta a exclusão do doente mental, a partir de uma visão 

sociopsiquiátrica. O autor refere-se ao bode expiatório, como por exemplo, um membro da 

família ser sobrecarregado, recebendo toda a carga de problemas familiares.  Nesse contexto, 

quem recebeu toda a carga emocional se torna excluído por causa do medo e alienação. A 

psiquiatria o alienou, etiquetando-o como alguém incapaz. Ele é excluído por aquele que o 

objetivou aquilo que não consegue dominar, isto é, exclui o outro que se encontra dentro de si 

mesmo. O autor expõe sobre a exclusão do outro, como uma negação do outro em si 

mesmo, criando no grupo excluído um estigma, onde o mal é desempenhado pelo excluído 
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e, nesse contexto, o que exclui se sente diferenciado e se fortalece. O doente mental torna-

se um excluído que nunca poderá opor-se àquele que o exclui, pois seus atos serão 

considerados, na maioria das vezes, por causa da doença.  

A psiquiatria teria o papel de mostrar seu ato médico e social ao revelar para o 

doente o que é a sua doença e o que a sociedade faz com ele ao excluí-lo: “[...] somente 

tomando consciência de ter sido excluído e recusado é que o doente mental poderá sair do 

estado de institucionalização a que foi induzido.” (BASAGLIA, 2005, p.38) Quando é 

dada voz ao doente mental, ele consegue ver sua doença com toda sua aberração social, 

sendo possível perceber-se como ser humano que é passível de cura. Todo esse processo é 

uma desconstrução do estigma que foi enraizado na institucionalização do doente.  

 Basaglia (2005) destaca que a primeira coisa a se fazer em relação ao doente 

mental, o excluído, o institucionalizado, é fazer com que ele tenha um sentimento 

contrário ao poder que o aprisionou dentro de um manicômio. Essa atitude fará com que 

ele perceba-se como excluído e, ao perceber, seu estado emocional, que o manteve durante 

muito tempo alienado, fará com que gradativamente recuse-se a aceitar o aprisionamento.  

Outro fenômeno que ocorre em relação ao doente mental é que muitos sintomas que 

estavam ligados às estruturas que o aprisionavam desaparecem quando essas estruturas 

desmoronam-se, a ponto de ter um trabalho de separação entre o que seria fruto do 

internamento e fruto da doença inicial. Diante desse quadro, o autor indaga:  

 

 
Quais seriam então as perspectivas para um novo tipo de abordagem 

institucional para o doente mental? Desde já, poderíamos dizer que a 

nova instituição não deverá ser igual ao que foi, tendendo, como 

finalidade maior, a salvaguardar os restos de um mundo privado, tão 

penosamente defendido pelo doente quando rudemente pisoteado pela 

instituição. (BASAGLIA, 2005, p.85) 

 

 

Não há possibilidade de haver um discurso sobre homogeneidade, nem de oferecer um 

atendimento humanizado, nem de desfrutar uma vida comunitária enquanto a instituição 

estiver pautada em papéis hierarquizados. Os papéis exercidos dentro da instituição asilar são 

fechados em si mesmos, exercendo suas atividades com seus limites em particular.  Nesse 

contexto, o doente é coisificado e, diante desse quadro, o psiquiatra deve se posicionar. Se 

o tratamento oferecido ao doente estiver de acordo com o contexto da psiquiatria 

tradicional, continua-se a ver o doente como coisa, a oferecer um atendimento 

hierarquizado e controlador que sua atividade médica lhe impõe. Se porventura o 
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psiquiatra estiver disposto a uma aproximação com o louco, terá que, primeiramente, 

entender o que o doente se tornou por conta de todo o processo desumano pelo qual 

passou. Nesse contexto, Basaglia (2005) lança o desafio para instituições que têm como 

objetivo a inclusão: 

 

Uma instituição que se pretende terapêutica deve tornar-se uma comunidade 

baseada na interação pré-reflexiva de todos os seus membros; uma 

instituição na qual a relação não seja a relação objetificante do senhor com o 

servo, ou de quem dá e quem recebe; na qual o doente não seja o último 

degrau de uma hierarquia baseada em valores estabelecidos de uma vez por 

todas pelo mais forte; na qual todos os membros da comunidade possam – 

mediante a contestação das recíprocas posições – reconstruir o próprio corpo 

e o próprio papel. (BASAGLIA, 2005, p. 89) 

 

 

A reflexão que o autor faz, com base nas relações de poder, refere-se a algumas 

instituições em que a sociedade se organiza. Desumanizam-se suas relações com punição 

corporal, psicológica e social a quem não cumprisse as regras estabelecidas para manter a 

ordem institucional. O que é comum nessas instituições é a violência de quem está na posição 

de poder, de quem é o senhor das relações sobre quem está por baixo, quem é dominado. 

Essas instituições têm divisões bem claras dos papéis, na divisão de quem é o servo e de quem 

é o senhor: “[...] servo e senhor, professor e aluno, empregador e trabalhador, médico e doente 

ou organizador e organizado.” (BASAGLIA, 2005, p. 93)  

O psiquiatra, dentro do contexto de atendimento ao doente, deve tomar consciência 

de como vivem os excluídos e de como vivem os que excluem. Corre-se o risco de se 

construir um papel ambíguo como “terapeutas” desconhecendo a demanda e suas 

necessidades solicitadas. Quem exerce poder e violência também se encontra na posição 

de excluído.  É o oprimido que também é opressor. Quando se aceita a função de exercer o 

poder social, aceita-se também se comprometer com uma ação terapêutica, que, na prática, 

é um ato de violência, pois ele é controlado em suas reações diante do excludente. 

 

 
Atuar dentro de uma instituição da violência (mais ou menos mascarada) 

significa recusar o seu mandato social, dialetizando no campo prático esta 

negação: negar o ato terapêutico como prática de violência mistificada, 

aliando nossa tomada de consciência sobre o fato de sermos simples 

empreiteiros da violência (e, desta forma, excluídos) à tomada de 

consciência dos excluídos – a qual devemos estimular – sobre sua exclusão, 

evitando qualquer esforço no sentido de adaptá-los a essa exclusão. 

(BASAGLIA, 2005, p. 96)  
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O doente mental, também denominado louco, antes de qualquer denominação, é visto 

como uma pessoa sem direitos, estigmatizada, dominada por uma instituição e submissa aos 

donos do saber científico, isto é, ao corpo médico, que a faz excluída e a marginalizou. A sua 

exclusão da sociedade tem mais a ver com sua condição econômica do que propriamente com 

sua doença. Basaglia (2005) analisa quanto vale o doente mental em relação a sua internação, 

ao seu diagnóstico. O valor está ligado ao rótulo que recebeu quando internado, onde sofreu 

uma discriminação, sendo considerado escória da sociedade e tendo passado por um hospital 

psiquiátrico.  Esse sujeito jamais será o mesmo, quando deixar a instituição fisicamente, pois 

esta jamais o deixará. Todo esse controle estará atuando, simplesmente, sobre aquele que, sem 

condição econômica, estará destinado a um ambiente destrutivo, marginalizante, que é o 

hospital psiquiátrico.  A forma de abordar a questão da loucura mostra-nos que o problema 

em si já não é mais a doença, mas a relação que é estabelecida com ela. Nesta relação, o 

envolvido não é somente o louco, mas a equipe médica, a sociedade e seus familiares que o 

julgam e o excluem, delegando os seus cuidados ao médico. Basaglia (2005) ressalta a relação 

com o doente, afirmando que: 

 

 
Ora, de que tipo pode ser a relação com estes doentes, depois de 

registrarmos o que Goffman define com a “série de contingências de 

carreira” estranhas à doença? Na realidade, a relação terapêutica não age 

como uma nova violência, como uma relação política que vise à 

integração, no momento em que o psiquiatra – como delegatário da 

sociedade – tem o mandato de tratar dos doentes mediante atos 

terapêuticos cujo único significado é o de ajudá-los a adaptar-se à sua 

condição de “objetos de violência?” (BASAGLIA, 2005, p. 104)  

 

 

Depois de muito tempo de institucionalização, o retrato do manicômio continua o 

mesmo, quase na sua totalidade. O tratamento desumano e autoritário ainda faz parte da vida 

dos internos, que em nome deles, Pinel reivindicava o direito a uma liberdade, que os 

fizessem cidadãos de direitos. A liberdade do louco foi descoberta pelo médico, que a mesma 

seria o primeiro passo para o tratamento do doente, visto que ele foi privado dessa liberdade 

por longos anos. Infelizmente, a necessidade do cárcere privado, isto é, da institucionalização 

em que o louco fora submetido, preso por muito tempo, requeria do psiquiatra apenas que ele 

fosse tutor e controlador das expressões que a doença poderia ter. 

O psiquiatra, hoje, chega à conclusão de que a liberdade ou a abertura dos 

manicômios tem uma consequência extremamente positiva no tratamento do doente em 

relação ao situar-se, em relação à sua interação com a sociedade e sua relação com a 
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própria doença, que foi anulada por sua condição de doente e o seu longo tempo num 

ambiente asilar. Felizmente, graças às tentativas de transformar o manicômio em um 

hospital, em que o doente possa receber um tratamento humanizado, agora já se percebe 

não mais como uma pessoa submissa ao poder e violência de quem o tutela, mas como, 

mesmo objeto da doença, um doente que não mais aceita o olhar distante do psiquiatra. 

Nesse contexto, o doente, mesmo sendo agressivo por conta da doença, vê-se como pessoa 

humana, tendo a possibilidade e esperança de não mais ser excluído, mas de fazer parte da 

vida social que antes lhes era negada.  Basaglia (2005) traz um conceito de comunidade 

terapêutica que perpassa a todo tipo de atendimento e tratamento oferecido ao doente mental, 

ele afirma que:  

 

 
A comunidade terapêutica é um lugar no qual todos (e isso é importante) os 

seus componentes – doentes, enfermeiros e médicos – estão unidos num 

esforço total, onde as contradições da realidade representam o húmus de 

onde brota a ação terapêutica recíproca. É o jogo das contradições – dos 

médicos entre si, entre médicos e enfermeiros, entre enfermeiros e doentes, e 

entre doentes e médicos – que permite a continuidade de um processo de 

ruptura com uma situação a qual, de outro modo, poderia facilmente 

conduzir a uma cristalização dos papéis. (BASAGLIA, 2005, p. 115) 

 

 

O autor ressalta que, em relação à sua posição como psiquiatra em se confrontar com a 

necessidade de escolher, em aceitar ser o que detém o poder e violência ou bater de frente 

radicalmente com esse problema que não pode ser aceito de maneira simplória com soluções 

fáceis. O autor continua afirmando que a escolha feita foi a de se manter ligado ao doente 

como consequência de uma relação que não podia ser impedida, em que os problemas em 

relação ao poder devem ser discutidos, abrindo espaço para o tema dominação tendo uma 

nova postura democrática do psiquiatra. Deve-se discutir tanto sobre o hospital como 

comunidade terapêutica, como sobre as novas diretrizes do atendimento psiquiátrico 

humanizado. (BASAGLIA, 2005)  

Fazendo uma crítica à distância que há entre o atendimento psiquiátrico 

humanizado com a Reforma Psiquiátrica e a prática da mesma, o discurso continua o 

mesmo, muda-se o teor, mas o conteúdo continua o mesmo, isto é, as questões acerca da 

institucionalização e dominação do doente mental tem uma nova roupa, mas com velhos 

costumes. O doente mental continua a ser massa de manobra dentro de um regime asilar 

que destrói qualquer possibilidade de constituir-se num cidadão de direitos.  Os novos 

modelos assistenciais, que só parecem ser o que deveriam ser, mas não são, fazem com que 
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seus técnicos adotem um papel que revela uma superficialidade na eficiência profissional. 

Esses técnicos aceitam promover uma nova postura, mas que, na realidade, só reforça o 

sistema dominante que não se pode mudar, e que continua a dominar quem possui a doença. 

A militância de Basaglia (2005) contribui para desinstitucionalização e extinção da 

maioria dos leitos psiquiátricos no Brasil. A Lei 180, de sua autoria, que foi aprovada na 

Itália, em 1978, extinguiu os manicômios substituindo-os por modelos assistenciais 

terapêuticos. Sua experiência com o Movimento da Psiquiatria Democrática influenciou o 

fechamento de hospitais psiquiátricos em Gorizia e Trieste, criando um novo atendimento às 

pessoas com sofrimento mental com novas técnicas de cuidado, servindo de inspiração para 

mudanças na abordagem em saúde mental ao redor do mundo, inclusive no Brasil. 
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3 CONSTRUÇÃO DE SABERES: O MÉTODO UTILIZADO  

 

Quando me propus a escrever sobre o tema escolhido, o medo e a angústia começaram 

a fazer parte do meu cotidiano.  A produção do conhecimento adquirido ao longo do tempo 

sobre o tema e a prática dentro do campo da saúde mental foi um ponto de partida para gerar 

inquietações, isto é, a pergunta de partida.  Quivy e Campenhoudt (1998) ressaltam que 

entender o processo de investigação, a partir de uma pergunta, só se torna possível se a 

pergunta for construída corretamente.  Analisam ainda que “[...] uma boa pergunta de partida 

deve poder ser tratada. Isto significa que se deve poder trabalhar eficazmente a partir dela, e 

em particular deve ser possível fornecer elementos para lhe responder.” (QUIVY e 

CAMPENHOUDT, 1998, p. 33) Construir a pergunta de partida foi como expressar minha 

inquietação numa pergunta objetiva. Uma pergunta que pudesse dialogar com as pessoas que 

teriam contato com a presente pesquisa e que também pudesse lhes causar um incômodo ou 

curiosidade para saber a resposta. 

Pensando em tal pergunta, comecei a escrever.  Deparei-me com o word vazio de 

letras, esperando receber as primeiras palavras, como um incentivo à criatividade, que vai 

chegando devagarinho em meio a um turbilhão de pensamentos e ideias, que vão tentando 

unir seus conteúdos contraditórios, querendo resultar numa análise resumida da explosão 

interna construída ao longo da minha experiência.  Ao tentar escrever, encontro-me à mercê 

de uma angústia infinita, num esforço de encontrar palavras que possam expressar como 

minha pesquisa foi conduzida e saber como descrever o campo que alimentou minha 

percepção sobre o objeto pesquisado, respondendo, talvez, minha pergunta de partida. Seria 

muita pretensão de minha parte achar que, no final de tudo, vou definitivamente responder a 

tal questão. 

A inquietação em relação à pesquisa é claramente explicitada na introdução, bem 

como a construção feita para se chegar aos dados empíricos coletados. A investigação 

relaciona-se com minha vivência experienciada com as pessoas que foram acometidas de 

transtorno mental e suas famílias moradoras do bairro de Pau da Lima, relaciona-se também 

com a atividade de cuidar desses sujeitos que sofrem preconceito e exclusão pelos familiares 

bem como pela sociedade. 

Para uma análise do modelo hospitalocêntrico de atendimento em saúde mental que 

passou para um modelo assistencial, a partir da Reforma Psiquiátrica, foi realizada uma visita 

ao Hospital Colônia em Barbacena – MG, o maior hospício da Brasil.  A visita ao Museu da 
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Loucura, que conta a história do hospital, ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2017, como está 

relatado no capítulo 4, que foi dedicado aos mais de 60 mil mortos, consequência de um 

atendimento desumano. O contato com as informações sobre o que ocorreu durante um século 

dentro do asilo, o qual deveria oferecer cuidados aos internos, foi de grande relevância na 

análise do modelo asilar, buscando pressupostos empíricos do entendimento do processo 

educativo de um modelo para o outro. 

 A trajetória feita sobre a loucura tornou-se relevante, pois situa-nos na história em 

relação ao fenômeno em questão e mostra sua contribuição para a construção e desconstrução 

de saberes que influenciaram na elaboração de leis que abarcam os direitos da pessoa com 

transtorno mental.  A pesquisa mostrou também uma análise empírica de como a sociedade, 

grupos sociais e famílias lidam com esses sujeitos e o preconceito que sofrem essas pessoas 

quando lidam com as atividades laborativas.   

Ao escolher o tema, refleti em relação ao estigma que sofrem as pessoas com 

transtorno mental e como poderiam, juntamente com suas famílias e a sociedade, através de 

um processo educativo, desconstruir o imaginário sobre loucura que, mesmo depois de alguns 

séculos, ainda paira nas relações sociais.  Qual seria a contribuição da educação dentro do 

movimento antimanicomial? Quais seriam as consequências de mudança do modelo 

hospitalocêntrico para um modelo substitutivo de atenção psicossocial?  Pesquisei vários 

autores e suas contribuições no campo da saúde mental e encontrei variados conteúdos em 

relação ao tema da Reforma Psiquiátrica, mas não encontrei nenhuma contribuição em relação 

à análise do processo educacional na mudança do modelo nesse campo.  Debrucei-me em 

questionar como teria sido para os trabalhadores em saúde mental, usuários e familiares, essas 

mudanças.  Charlot (2006) analisa que, no campo educacional, os espaços estão saturados e 

ressalta que “quem deseja fazer pesquisa em educação deve sair da esfera da opinião e entrar 

no campo do conhecimento” (CHARLOT, 2006, p. 10). Entrar no campo do conhecimento e 

pesquisar o que já foi pesquisado não tem relevância. Charlot (2006) faz uma reflexão 

libertadora, quando diz para seus alunos: 

  

 
O que quero são duas coisas. Em primeiro lugar, o que vocês querem saber e 

que ninguém ainda sabe, inclusive eu? Porque se alguém já tem a resposta, 

não vale a pena fazer uma pesquisa. Quando sabemos aquilo que queremos 

conhecer, temos a base de um projeto de pesquisa. Pelo menos um ponto de 

partida, pois, na realidade, são necessários cerca de seis meses de trabalho 

sobre uma dada problemática para se definir uma questão de pesquisa. A 

segunda questão que coloco para os alunos que me apresentam um projeto 
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de pesquisa é: como, concretamente, vocês farão isso? (CHARLOT, 2006, p. 

10) 

 

 

 Pensando como a pesquisa seria construída, analisei alguns métodos que ajudariam a 

responder minha pergunta.  O método escolhido foi a pesquisa qualitativa, tendo como base 

referências bibliográficas, análise documental e dados empíricos, que contribuiriam com 

grande suporte às questões levantadas nesse trabalho de pesquisa, embasando teoricamente e 

empiricamente o que se pretendia pesquisar.  A pesquisa qualitativa amparada pela corrente 

fenomenológica, como o termo salienta, “[...] busca empreender investigações acerca de 

fenômenos humanos” (PESCE e ABREU, 2013, p 23). As autoras ressaltam que tanto a 

experiência, o vivido torna-se central numa pesquisa com base fenomenológica.  Preocupa-se 

com o que é pronunciado pelos sujeitos, por meio da fala e de seus silêncios. Coloca-se o 

pesquisador como parte do processo, sendo também protagonista do fenômeno pesquisado. 

(PESCE e ABREU, 2013, p 23) 

 Bogdan e Biklen apud Ludke e André (1986) analisam que “A pesquisa qualitativa 

tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento.” Nessa perspectiva, o pesquisador é participante de todo o processo de 

investigação.  Essa análise pode levar a um comportamento de domínio do pesquisador ao 

descrever a investigação, porque, ao mesmo tempo em que ele atua como pesquisador atua 

também como intérprete apreendendo a realidade pesquisada. 

Dentro da concepção fenomenológica, utilizou-se a escuta na sala de espera, para 

compreender as experiências vividas pelas pessoas com transtorno mental e suas famílias, 

mais especificamente a pessoa que faz o papel de “cuidador”, apreendendo suas inquietações, 

desejos e concepções a respeito do tema.  Analisou-se como essas concepções influenciaram 

no cuidado com esses sujeitos, bem como os valores construídos pelas famílias e suas 

expectativas em relação à inclusão social.  A análise qualitativa baseou-se na história de vida, 

utilizando discussões como instrumento pertinente à coleta de dados registrando o cotidiano 

vivenciado no campo descrito em relação à pesquisa. A análise fenomenológica fundamentou 

a narrativa descrita das experiências dos sujeitos.  Sobre fenomenologia, analisa Souza 

(2012): 

 

Saliente-se, aqui, a observação e a entrevista centrada na pessoa.  Neste tipo 

de evento, o pesquisador no processo de compreensão do seu trabalho, 

embora carregado de valores, emoções e interesses, exercita a vivência 

existencial de auto conhecer-se, para desenvolver a tarefa de 
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observar/entrevistar com equilíbrio necessário e o conhecimento básico da 

atividade que vai realizar. (SOUZA, 2012, p. 13)  

 

 

A pesquisa foi respaldada pela experiência biográfica, por entender que a referida 

pesquisa tem tido uma importância em Ciências Sociais, diminuindo assim a distância da 

teoria e da prática.  A escolha pela metodologia baseada na História de Vida deu-se por conta 

de ser um instrumento que possibilitou um maior entendimento das concepções dos sujeitos e 

seus cuidadores e por serem questões subjetivas, pois revelam uma construção socio-cultural 

em relação ao transtorno mental.  A referida abordagem permite a valorização do discurso 

empírico e torna os sujeitos agentes principais da investigação, tendo uma importância na 

construção de saberes que serão relevantes para a garantia de direitos e inclusão social.   

O compartilhamento das histórias de vida na sala de espera, como instrumento para 

coleta de dados foi de grande relevância nesse trabalho de pesquisa, pois conduz a 

pesquisadora a se situar no tempo, na cultura e no espaço do referido fenômeno.  Permitiu 

enxergar além do que é visto a “olho nu”, tendo um olhar do que está além do que se vê, 

apreendendo e interpretando a realidade.  Compreender as histórias de vida nos remete a um 

aprofundamento da realidade, a um mergulhar na experiência do outro, com a 

responsabilidade e o desafio de interpretar o silêncio. Observar a participação na sala de 

espera e os relatos feitos pelos sujeitos e perceber que a metodologia tem um compromisso 

com as histórias relatadas traz a possibilidade de fazer um exercício de imaginação em relação 

ao campo estudado e, mesmo que no imaginário, faz experienciar os acontecimentos narrados 

através do conteúdo documentado. 

Uma outra técnica de coleta de dados que contribuiu de forma completa, juntamente 

com as anteriores, foram entrevistas com grupos focais.  Coletei somente de um grupo, por 

entender que este grupo tinha algo em comum, que era uma demanda no campo da saúde 

mental.  A contribuição mais pertinente para entender como se processa o desenvolvimento 

com esse tipo de técnica foi a de Bernardete Gatti (2005).  Gatti (2005) analisa que grupo 

focal é uma abordagem que contribui numa pesquisa qualitativa, pois, além de ser utilizada 

isoladamente, ela também pode ser utilizada juntamente com outras técnicas, não sendo a 

principal, e que, mesmo que ela seja utilizada juntamente com outras técnicas, sua 

importância não diminui.  No grupo focal, o pesquisador, no papel de facilitador, deve 

conduzir o encontro sem interferências pessoais, com uma discussão de um determinado tema 

que deve transcorrer de forma livre, para que os participantes possam se expressar, 

demostrando a forma como pensam e agem e o porquê de suas posições. 
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A autora lembra que esse tipo de técnica permite que os participantes construam um 

discurso pertinente à realidade comum que o grupo enfrenta.  Permite o entendimento de 

ações do cotidiano, bem como comportamentos que darão grande contribuição ao tema 

pesquisado.  Diferentemente da entrevista e observação, o trabalho com grupo focal permite 

uma liberdade para que os que participam sintam-se confiantes em relatar suas experiências 

comuns, sendo assim, essa técnica dispensa um planejamento das questões a serem discutidas.  

Um dos limites dessa técnica é generalizar um tema ou querer que a discussão culmine em um 

consenso. Ela requer um preparo antecipadamente do facilitador, pois, dependendo do tema, o 

grupo pode estar sensibilizado, o que dificultaria o processo de discussão.   

Analisando meu objeto de pesquisa, que são pessoas com transtorno mental, sem 

surto, e que estão em tratamento, a técnica grupo focal foi muito relevante. Isso porque, na 

discussão em grupo, há uma liberdade maior em expressar sentimentos, opiniões, posições, 

sem entrar numa via emocional, por que, quando os sujeitos se deparam com outros sujeitos e 

com situações de vida em comum, há uma empatia e um “consolo” de que não é somente “eu” 

que estou vivenciando esta ou aquela situação.  Esse sentimento é vivenciado não só pelo 

portador de transtorno mental, mas também por sua família.   

 Gatti (2005) afirma que o conteúdo discutido no grupo focal deve estar em 

consonância com o tema a ser pesquisado. O facilitador/pesquisador deve dominar o conteúdo 

do tema para que possa conduzir de forma clara as discussões, construindo um planejamento 

de forma flexível, levando em consideração os assuntos que serão levantados durante a 

reunião, mas sem perder de vista o que se quer pesquisar. 

Quando fiz estágio no Hospital Psiquiátrico HJM, no bairro de Narandiba, no projeto 

desenvolvido no Hospital Dia – CENA, utilizávamos a técnica de grupo focal para discutir 

com os usuários assuntos em relação às questões do exercício de cidadania, participação da 

família no tratamento e a concepção dos direitos da pessoa com transtorno mental.  No final 

de cada encontro, os usuários escolhiam o assunto do próximo encontro e as facilitadoras 

conduziam o assunto de forma livre e flexível.  O processo educativo, resultado obtido com 

essa técnica, era o empoderamento dos usuários no conhecimento de seus direitos, não se 

percebendo como um dependente, mas se enxergando como um cidadão.  Mesmo com uma 

dependência em parte, as relações sociais tornavam-se possíveis, estando o usuário ainda em 

tratamento. 

 Lembro-me que, ao final de um determinado encontro, minha orientadora perguntou-

me como tinha sido.  Respondi: “Foi muito bom, só que uma das usuárias atrapalhou, pois 

estava em crise.”  Ela prontamente me respondeu, dando uma aula de cidadania e inclusão: 
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“Ela não atrapalhou, ela participou”.  A possibilidade de dar voz aos que não tem, através da 

democratização das informações, promove a participação social contribuindo com um olhar 

livre de estigmas e preconceitos, dentro de um contexto em que a sociedade etiquetou o 

comportamento das pessoas com transtorno mental como anormal. 

Dentro do espaço do grupo focal, foram realizados alguns depoimentos sobre o 

atendimento feito através do projeto e a relevância do projeto em relação à demanda em saúde 

mental. A leitura documental e as discussões realizadas com grupo focal foram utilizadas para 

análise dos dados coletados, pois, como assistente social do projeto, e ao mesmo tempo 

pesquisadora, possuo livre acesso à ficha social e prontuários, respeitando a ética em relação 

ao sigilo profissional, mantendo no anonimato a identidade dos sujeitos. Sendo assim, 

relacionando a documentação pesquisada com a experiência em saúde mental, foi possível 

desenvolver e analisar vários conteúdos importantes que contribuíram eficazmente na 

construção do presente trabalho de pesquisa.  As fotos utilizadas na presente pesquisa foram 

feitas com a devida autorização do uso de imagem e contribuíram para os registros dos dados 

coletados, bem como para atribuir significados valorativos às questões analisadas.  

Sempre defendi a importância de interpretar a realidade respeitando cada caso, usando 

a expressão “cada caso é um caso”.  Quando me deparei com o trabalho que foi apresentado 

na XXI Reunião Anual da ANPEd em Caxambu, em 1998, por Claudia Fonseca, refleti que 

reiteradas vezes usei de maneira equivocada a referida expressão, anulando o social, o 

coletivo.  A etnografia vem responder a essa questão como uma técnica investigativa.  A 

autora analisa que, para dar conta da realidade pesquisada, para os que usam a etnografia, 

utilizam-se da participação individual que contribui para um entendimento da totalidade. 

Fonseca (1998) reflete ainda que a observação participante não deve estar isolada do grupo 

social, eliminando a análise social do fenômeno: “a abordagem etnográfica exige uma atenção 

especial a essas outras linguagens que técnicas de entrevista têm mais dificuldade em 

alcançar.” (FONSECA, 1998, p. 58, 59).  Fonseca (1998) ressalta ainda que esse método traz 

uma interatividade entre o objeto e o pesquisador, sendo uma técnica que visa “combater os 

males da quantificação” (FONSECA, 1998, p. 58). 

A realização da pesquisa foi construída nas dependências da Igreja Batista da 

Proclamação, no período de agosto de 2016 à fevereiro de 2017, onde é disponibilizado 

gratuitamente um atendimento psiquiátrico com equipe multidisciplinar, através do projeto 

“De Bem Com a Vida” (que será caracterizado no capítulo 6).  A referida instituição tem 

realizado, ao longo dos anos, um trabalho social significativo com a comunidade, 

contribuindo para um atendimento às necessidades mais básicas das pessoas, como: cestas 
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básicas, cursos profissionalizantes, convênios com instituições como o Serviço Social do 

Comércio (SESC), que promove cursos de capacitação profissional e cursos ocupacionais, 

assessoria jurídica etc. A atuação desta instituição tem ultrapassado as paredes do espaço 

religioso e tem alcançado a comunidade, participando de ações com outras instituições 

religiosas, ou não, no enfrentamento da questão social em que o bairro de Pau da Lima sofre.  

A referida igreja participou do movimento “Chega de Descaso”, juntamente com a 

Associação dos Moradores, Centro Espírita, Igreja Católica e outras instituições, com o 

objetivo de exigir das autoridades a melhoria da mobilidade urbana bem como a coleta 

satisfatória de lixo, visto que a população do bairro é expressiva e a coleta atual não atende à 

quantidade de lixo que é gerada.  O referido movimento resultou em melhorias no asfalto da 

via principal bem como na coleta de lixo. 

Os sujeitos da pesquisa, cujo perfil será apresentado no capítulo 6, são pessoas 

acometidas de transtorno mental que residem no bairro de Pau da Lima e participam do 

projeto De bem com a vida. Os referidos sujeitos trazem uma demanda em falta de saúde 

mental, com o objetivo de conseguir uma receita para dar continuidade a um tratamento feito 

em outra instituição ou para iniciar o atendimento no projeto.  

A imagem do campo retrata um corredor frio, no qual os sujeitos aguardam uma 

conversa com o médico, na esperança de “resolver” suas angústias com uma simples receita 

que se torna o documento mais importante de suas vidas. Uns dizem: “Eu só vim pegar a 

receita!” Eles chegam muito cedo e formam uma fila do lado de fora e, quando a secretária 

chega, abre-se o portão e todos, enfileirados, entram imediatamente, para não perderem a vez. 

Recebem uma senha, para que seja organizado o atendimento. Recordo-me que, inicialmente, 

tentou-se um atendimento personalizado com hora marcada, mas não deu muito certo, porque 

começavam a chegar muito cedo ou perdiam a hora da consulta. Resolveu-se então marcar por 

ordem de chegada.   

Quando eu ganhava o corredor de entrada, percebia em cada semblante um sentimento 

interrogativo, como se quisessem uma resposta, mesmo sem pergunta, para tranquilizar seus 

corações. Percebia em cada olhar um sentimento de esperança, mesmo antes de conseguir a 

consulta, mas só pelo fato de poder estar ali já com a certeza de poder ser atendido.  O 

processo educativo da “sala de espera”, ou num corredor frio, é alimentado pelo calor humano 

que preenche os espaços vazios da solidão, com diálogos, quando, consulta após consulta, 

constroem a intimidade de compartilhar dores e dificuldades que a falta de saúde mental 

causa. 
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Para que a pesquisa se concretizasse, houve uma votação entre os participantes do 

projeto, apresentando o tema e como a pesquisa iria acontecer. Depois de um tempo de 

discussão sobre como e quando aconteceriam os encontros, os participantes aceitaram por 

unanimidade participar da pesquisa.  O atendimento no projeto era realizado uma vez por 

semana, com psicóloga, e uma vez por mês com o psiquiatra.  As rodas de conversa 

aconteciam enquanto os participantes esperavam atendimento médico.  Eles chegavam bem 

cedo, pois o atendimento era por ordem de chegada, pegavam uma senha e ficavam no 

corredor aguardando a vez.   

No início da pesquisa, os sujeitos eram convidados a entrar numa sala ampla para que 

pudessem participar de discussões com temas variados, escolhidos por eles, sempre no dia de 

atendimento médico, que era um sábado a cada mês. Como pesquisadora, fazia uma 

introdução com um dos temas e abria para questionamentos e participações utilizando a 

técnica do grupo focal.  Surgiam muitas perguntas, que eles mesmos respondiam de acordo 

com suas experiências, construindo uma roda de conversa, em que cada um ensinava e 

aprendia, principalmente sobre como enfrentar os efeitos medicamentosos. 

As rodas de conversa possibilitavam construção de saberes dentro de um espaço que 

ainda é estigmatizado por conta do fenômeno da loucura construído durante séculos.  Mesmo 

com a Reforma Psiquiátrica, percebe-se que o lugar dos sujeitos é ainda um lugar excludente, 

pois há um espaço largo entre médico e paciente.  Dentro desse contexto, a referida pesquisa 

possibilitou a análise do processo educativo construído nas rodas de conversa, contribuindo 

para uma diminuição da relação médico/paciente e possibilitando relações não 

institucionalizadas. 

A postura do atendimento em saúde mental construída pela relação equipe dirigente e 

participantes, possibilitou um modelo assistencial humanizado a partir de um processo 

educativo não formal de conscientização da luta que é travada pelos movimentos sociais em 

fazer valer a Reforma Psiquiátrica. Dentro desse contexto, foi utilizada como estratégia a 

apresentação de uma cartilha que discorre sobre os direitos das pessoas com transtorno 

mental, que está no ANEXO D, propondo a discussão sobre a responsabilidade do Estado em 

suprir, através do Sistema Único de Saúde, a universalização do atendimento nos CAPS, o 

que se torna um limite para o projeto, pois o mesmo não dispõe de verba pública para o seu 

funcionamento. O ideal era que o Estado assumisse a responsabilidade em atender 

satisfatoriamente, através da instrumentalidade dos CAPS, para que essa responsabilidade não 

fosse transferida para instituições filantrópicas. Não desvalorizo o trabalho feito pela 

sociedade civil, pois esta vem assistir tentando contribuir com a lacuna deixada pelo Estado. 
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A prática do atendimento em saúde mental possui limites para cumprimento dos 

objetivos que estão descritos no projeto, o que em parte dificulta um acompanhamento mais 

próximo dos sujeitos pelo fato da equipe multidisciplinar ser voluntária oferecendo um 

atendimento ainda muito longe do ideal, pois o ideal seria a responsabilização do Estado na 

universalização do atendimento.  Como a procura pelo atendimento é maior do que a oferta, a 

equipe ocupa um lugar de decidir quem poderá ser atendido, apesar da quantidade de 

participantes ser de 70 pessoas. 

O modelo de assistência apresentado pelo projeto possui a marca de um atendimento 

humanizado. Equipe dirigente e participantes, têm uma aproximação no processo de 

tratamento, possibilitando um diálogo aberto nas questões que envolvem posologia e tipo de 

medicação, o que torna um diferencial do atendimento em saúde mental, contrastando com o 

que é oferecido no CAPS, que deveria prestar serviço ao bairro de Pau da Lima. 

A religião tem um lugar significativo entre os sujeitos, pelo fato de a maioria ser 

pertencente a alguma igreja evangélica, como mostra o gráfico no capítulo 6, no qual é feita 

uma análise desse fenômeno.  Nas rodas de conversa, surgia o tema religião como um alento 

no enfrentamento do transtorno. Dentro desse contexto, a instituição religiosa que acolhia o 

projeto posicionava-se de forma não proselitista, respeitando o livre arbítrio na escolha da fé. 

A igreja que está há mais de meio século no bairro, coloca-se como resposta a variadas 

demandas sociais, sem que haja uma cobrança para frequentar as celebrações. 

Os limites e possibilidades na pesquisa de campo fizeram-me questionar o meu lugar 

no campo como pesquisadora, pelo fato de fazer parte do campo. O conjunto profissional e 

pesquisadora trouxe angústia, mas ao mesmo tempo a possibilidade de relações não 

institucionais, percorrendo um caminho que deixa de lado a neutralidade, diminuindo assim a 

distância entre profissional e participante.  
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4      EM MEMÓRIA DOS LOUCOS... 

 

“O que existe não são loucos perigosos e sim lúcidos perigosos.” 

(Dr. Lopes Rodrigues, 2006)  

 

Este capítulo traz o modelo hospitalocêntrico mais horrendo que aconteceu no Brasil 

em Barbacen – MG, por isso dedico à todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, que 

foram arrancadas de suas famílias e levadas para o Hospital Colônia3.  A maioria nem sequer 

tinha alguma doença mental, eram pessoas que, por algum motivo, estavam incomodando o 

“bom andamento” de sua família ou da sociedade.  A viagem era sem volta, em um trem, mas 

não em trem de passeio, era o trem do horror com o apito da sentença de morte (figura 1).  

O escritor João Guimarães Rosa (1962) descreve o terror de ser levado pelo chamado 

trem de doido, em seu conto Sorôco, sua mãe, sua filha, em sua obra Primeiras Histórias 

(1962).  É a história de uma avó e uma neta, levadas por Sorôco até a estação de trem, sendo 

mandadas para Barbacena, no trem de doido, gradeado, num vagão escuro, para nunca mais 

voltar.  Rosa poderia ter sido testemunha de que o trem passava em algumas cidades do estado 

para pegar pessoas que eram jogadas em seus vagões, sendo levadas para o hospício. Quem se 

despedia e entrava no trem mal sabia o que o estava esperando, não imaginava que o cartão só 

tinha validade para o embarque da morte.  O desembarque era somente um, numa cidade fria, 

na sucursal do inferno. 

 

Figura 1 – Trem que passava pelas cidades de Minas Gerais levando pessoas para serem internadas no 

Hospital Colônia em Barbacena 

 

 

 Fonte: arquivo do Museu da Loucura 
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4.1  A VISITA... 

 

       Minha filha sempre teve muito interesse por livros, na sua infância revelou: “se eu 

tivesse dinheiro de comprar um carro, compraria tudo de livros!” Numa das férias, ficou de 

castigo, pois havia postado algo impróprio no Facebook, e o castigo era ficar todo o período 

das férias sem celular. Imagine para uma adolescente de 15 anos passar as férias sem o 

adorável aparelhinho que a faz se conectar com seus amigos, principalmente os da escola.  

Pediu então para comprar livros, e, nesse período, leu cinco livros.  Nessa ávida vontade de 

comprar livros, comprou o “Holocausto Brasileiro” de Daniela Arbex.22 Ela leu o comentário 

na capa do livro e percebeu que me interessaria pelo conteúdo, pois sabia que eu já havia 

escrito sobre o tema na graduação.  Chegando em casa, mostrou-me rapidamente o livro e, 

sem que eu pronunciasse alguma palavra, informou que iria ler primeiro.  Guardei minha 

curiosidade e me contentei em aguardar ansiosa para saber o conteúdo da obra. 

Já era tarde e eu estava pronta para dormir, peguei o livro para verificar se realmente 

ajudaria na minha pesquisa. Comecei a folheá-lo e resolvi somente ler o conteúdo da capa, 

quando percebi, já havia começado a ler e a me envolver com os relatos do que acontecera em 

Barbacena, no Hospital Colônia e, com os olhos cansados, pois já havia passado duas horas de 

leitura, fechei o livro e adormeci com as imagens que construíra das pessoas que eram levadas 

até o hospital, desconhecendo o motivo de sua internação. 

Acordei e fui ao encontro da história que havia me acorrentado e, quanto mais eu lia, 

mais me sentia presa aos detalhes e relatos de sobreviventes do chamado “campo de 

concentração”, nome dado pelo psiquiatra Franco Basaglia ao visitar o hospital em 1979. A 

cada capítulo lido, sentia uma dor que se expressava nas lágrimas que rolavam.  Fechava o 

livro e, depois de me recompor, o encontrava novamente para me relacionar com os 

personagens que já pertenciam à minha imaginação.  No término da leitura, cresceu a vontade 

de conhecer o hospital, que hoje funciona como Hospital Regional de Barbacena e foi 

reservada parte do hospital para contar a história daqueles que foram condenados ao cárcere 

perpétuo, que eu chamaria de: a condenação do inferno. A parte reservada para contar a 

história dos loucos recebeu o nome de Museu da Loucura. 

Sempre nos meses de janeiro, faço uma viagem para o Rio de Janeiro, para fazer visita 

a familiares e, principalmente, à minha mãe.  No mês de janeiro de 2017, deveria escolher 

                                                             
22 Jornalista que faz um resgate de parte da nossa história que estava desconhecida por muitos brasileiros, que 

são os relatos de sobreviventes do Hospital Colônia em Barbacena.   
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entre ir ao Rio ou fazer a visita tão esperada ao Museu da Loucura.  Decidi ir ao Rio e 

verificar a distância entre o Rio de Janeiro e a cidade de Barbacena.  Percebi que eram 

somente 4 horas e meia de ônibus.  Assim que pisei em terra carioca, verifiquei a passagem na 

rodoviária para o dia seguinte e, para minha surpresa, minha mãe se prontificou a me 

acompanhar.  A minha surpresa foi pelo fato de ela já ter sido internada por duas vezes em 

hospital psiquiátrico, no Rio de Janeiro, quando eu tinha nove anos de idade, sendo um dos 

motivos do meu interesse pelo tema. 

Viajamos numa terça-feira bem cedo, dia 03 de janeiro de 2017, durante quatro horas e 

meia até a cidade de Barbacena. Chegamos à rodoviária às 12 horas e logo pedimos 

informação sobre o Museu da Loucura.  O meu coração estava acelerado, o grande dia havia 

chegado!  Eu iria enxergar com meus próprios olhos e pisar com meus próprios pés no lugar 

do sofrimento de milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, da mudança de paradigma em 

relação ao tratamento psiquiátrico excludente para um tratamento terapêutico, fruto dos 

movimentos pelo fim dos manicômios.  Pegamos um táxi e parecia demorar muito, mesmo 

com uma distância relativamente pequena até ao hospital.  Enfim, chegamos e logo visualizei 

a arquitetura.  Era o Museu da Loucura, pois já havia visto em fotos tanto na obra de Daniela 

Arbex (2013) e em pesquisas na internet. Por alguns segundos, meus olhos fitaram a 

arquitetura do prédio e imaginei os internos andando de um lado para o outro, gemendo, 

gritando.  Minha imaginação foi interrompida por um interno, um morador da residência 

terapêutica que fora construída após o fechamento do manicômio.  Ele se aproximou e ficou 

alguns segundos sem revelar nenhuma palavra.  Parou-me querendo dinheiro para comprar 

Coca-cola.  Perguntei seu nome, mas havia dificuldade em pronunciar as palavras, ou melhor, 

eu não sabia me comunicar com ele e continuava a pedir dinheiro.  Diante da minha 

incapacidade de entender o que ele estava dizendo, abri a bolsa, peguei uma nota de dois reais 

e coloquei em sua mão.  Abriu um sorriso de satisfação, interpretei como satisfação, e seguiu 

cumprimentando as pessoas que passavam, algumas o paravam, conversavam chamando-o 

pelo seu nome, o que me chamou atenção. 

Entramos na recepção do Hospital Regional, que possui atendimento clínico, e 

perguntamos sobre a visita ao museu, sendo informada que a visita começava em uma hora e 

que eu deveria procurar uma pessoa chamada Renato, que daria todas as informações em 

relação à história do hospital. Meu coração foi desacelerando e se contentando com a espera 

de uma hora para a visita.  Enquanto esperava, comecei a fotografar a beleza da arquitetura do 

museu e assim que passou o tempo estimado, percebi que a pessoa que eu deveria procurar 

aproximava-se da porta do museu.  Acompanhei-o até a porta do museu, ele abriu a porta, 
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entrou e eu imaginava que fosse deixar logo a porta aberta para que eu pudesse entrar, fechou 

a porta.  Uma fração de desespero bateu na porta do meu coração, atrelado ao medo da porta 

não se abrir novamente.  Esperei, esperei... e após uns cinco minutos, finalmente a porta se 

abriu!  Perguntei: - “Você que é o Renato?” Ele prontamente respondeu: - “Sim”. Com um 

sorriso largo eu disse: “Então é você que vai responder todas às minhas perguntas!” Ele abriu 

um sorriso meio desconfiado e eu comecei a explicar o motivo da minha visita.  Renato se 

aproximou, perguntou se eu estava pronta e imediatamente respondi que sim, ligando ao 

mesmo tempo o celular para registrar, quase me esquecendo de perguntar se poderia usar o 

aparelho.  Levou-me na primeira sala, onde conta a história da fundação do hospital, do 

motivo da sua construção, na cidade de Barbacena, e das influências que recebera do Hospital 

Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro.  

  

 

4.2  ENTRE OS MUROS DO COLÔNIA... 

 

“Este lugar é a antecâmara da morte.” 

(BARRETO apud ARBEX, 2013, p. 204) 

 

A história da loucura em Barbacena começou em janeiro de 1822. Após mais ou 

menos um mês, em 11 de fevereiro de 1822, Barbacena, que ainda era uma vila, manda até o 

Rio de Janeiro uma comitiva para falar com o Imperador, disponibilizando a cidade para ser o 

Distrito Federal, embora Barbacena não tivesse infraestrutura para ser o Distrito Federal.  

Passado um ano, em 17 de março de 1823, o Imperador concede a Barbacena um título de 

nobreza, um título que era para ser usado eternamente, o título de Nobre e Mui Leal Vila de 

Barbacena. Ele expede um alvará na referida data, concedendo esse título, com objetivos 

políticos para valorizar a cidade. Essa primeira sala, que conta a história como começou, é 

chamada de Cidade dos Doidos ou Nobre Muito Leal à Cidade dos Doidos, foi um estigma 

que se naturalizou.  

Então em 1893, Barbacena sedia um Congresso Mineiro para escolha da capital do 

Estado de Minas Gerais, e se candidata novamente, agora para ser capital do estado, perdendo 

para Curral Del Rei, que é um nome antigo de Belo Horizonte. Alguns autores, nos seus 

escritos, ressaltam que Barbacena foi escolhida para sediar não mais a capital do Brasil ou a 

capital do estado, mas para sediar os alienados do estado de Minas Gerais, sendo um prêmio 

de consolo. O Hospício D. Pedro II, no Rio de Janeiro, e o Juqueri, em São Paulo, 



65 

 

influenciaram e serviram como modelo, mas Barbacena tornou-se, posteriormente, a 

referência de assistência aos alienados. 

Dr. Joaquim Antônio Dutra foi um médico que chegou ao posto de Senador da 

República, que nasceu em 1853 e morreu aos noventa anos de idade. Como ele defendeu o 

território de Barbacena entre os municípios vizinhos, tornou-se muito querido na cidade.  

Como Senador da República, ele cria um projeto de lei, aprovado em 1900, para levar 

assistência aos alienados para Minas Gerais, em Barbacena.  Anteriormente à instalação da 

assistência aos alienados, Dr. Dutra faz uma visita ao Hospício D. Pedro II no Rio de Janeiro 

e no Hospício de Juqueri, São Paulo, pois eram de referência nacional para servir como 

modelo para instalação da assistência aos alienados em Barbacena, por conta da aprovação de 

um decreto em 1900.  Em 1903, os primeiros pacientes chegaram.  O local em que o hospital 

foi instalado era uma fazenda em que um dos donos era Joaquim Silvério dos Reis, que, para 

Minas Gerais, foi um delator da Inconfidência Mineira.   

Barbacena deveria ter uma importância para o resto do país, utilizando-se do título que 

recebeu, mas foi conhecida como cidade dos doidos, um estigma que se naturalizou 

nacionalmente. O lugar onde foi criado o Museu da Loucura é uma parte colonial de trabalhos 

agrícolas, e os internos faziam os tijolos em uma Olaria, sendo um trabalho braçal muito 

pesado. A questão de ser uma colônia agrícola está em consonância com as Convenções de 

Paris, sendo o Dr. Joaquim Antônio Dutra, que, na época, era diretor do Hospital, membro da 

sociedade de psiquiatria na Inglaterra, Bélgica, Itália e Estados Unidos, o único a ser 

condecorado com uma cruz de São Jorge, uma medalha para aqueles que ficavam 10 anos na 

frente de um hospício, pois ele trabalhou por 33 anos (de 1903 a 1936), falecendo em 1943 

por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).   

Os pacientes homens, quando chegaram ao hospital, em 1903, ficaram na parte 

superior, numa casinha chamada casa de Jacó, e as mulheres na parte inferior, chegando em 

1904. A superlotação começou por volta de 1905, pois o complexo fora construído para 

receber 230 pessoas, sendo que, depois de dois anos de inauguração, havia mais do que o 

dobro.  O diretor, então, escreve um ofício ao governador, ressaltando que o número de 

pessoas que o hospital havia recebido já ultrapassava o que estava planejado em seu projeto e 

que já havia uma superlotação. Algumas pessoas, o diretor conseguiu mandar de volta para 

suas cidades de origem, outras, era muito difícil saber qual a cidade de origem, porque 

naquela época as pessoas chegavam de várias cidades do país.   

Com o passar dos anos e das décadas, o problema da superlotação agrava-se, e, no 

início dos anos 1960, o hospital passa a receber também, como pacientes, as crianças. Elas 
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eram levadas para o Colônia de uma instituição psiquiátrica, no município de Oliveira, no 

oeste do estado de Minas, pois o hospital havia sido fechado, não por conta das atrocidades 

que aconteciam ali com as crianças, mas porque o diretor sofreu um acidente, quando uma 

telha caiu em sua cabeça, como refere Arbex (2013, p. 89)  “Quando o fechamento foi 

anunciado, em 1976, trinta e três crianças de Oliveira foram enviadas para o Colônia em 

Barbacena.”  As figuras abaixo mostra crianças internas do Hospital Colônia que foram 

levadas do município de Oliveira. (figuras 2 e 3) 

   

 Figuras 2 e 3 – Crianças que foram levadas do município de Oliveira para Barbacena 

 

 

Fonte: arquivo do Museu da Loucura  

 

O que antes era apenas conhecida internamente, tornou-se público, quando o repórter 

Luiz Alfredo, que trabalhava na revista O Cruzeiro, foi autorizado pelo secretário de saúde a 

entrar no hospital. Ele escreveu várias reportagens intituladas Nos porões da loucura e a 

revista publicou-as como Hospício de Barbacena, sucursal do inferno.  Nessa época, em 

1961, o hospício fora comparado a um campo de concentração, mas não houve repercussão. 

Somente em 1979, quando Franco Basaglia visita o hospital e declara que esteve num campo 

de concentração nazista, as autoridades começaram a sair da inércia em relação às atrocidades 

ocorridas. 

Foram gravados no Colônia, três documentários.  O primeiro foi feito em 1961 pela 

TV Itacolomi, mas foi perdido, o segundo, em 1979, chamado Em nome da razão, e o terceiro 

mais recentemente chamado Holocausto Brasileiro. Em 1995, por intervenção do Estado, o 
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hospício deixa de ser chamado hospício, mas só em 2003 são criadas as primeiras Residências 

Terapêuticas. 

Muitas mortes ocorreram no hospital em todos os períodos e o comércio de cadáveres 

data de 1960 a 1971. Morriam em média 16 pessoas por dia e, em 1979, quando o escritor e 

repórter Hiram Firmino esteve no hospital escrevendo o livro Nos porões da loucura, a mídia 

declarou que já havia 60 mil mortes.  De 1979 a 1993, quantas mortes aconteceram?  Não 

houve uma precisão do número de mortes, pois não havia preocupação, na época, com um 

número preciso, mas, como em 1979, já haviam morrido 60 mil pessoas, até 1993, morreram 

muito mais. Para os sobreviventes do campo de concentração, foram construídos módulos 

residenciais atrás do complexo, sendo cinco casinhas, diferentes das Residências 

Terapêuticas. 

       Saindo da sala histórica, entro na sala do crânio.  Era de uma paciente que morreu no 

hospital, sendo colocado no museu para representar o comércio que era feito com os 

cadáveres de pacientes.  O referido comércio começou na década de 1960, onde foram 

vendidos, para a Universidade de Juiz de Fora, 1853 cadáveres para as faculdades de 

medicina.  

  

Como a subnutrição, as péssimas condições de higiene e de atendimento 

provocaram mortes em massa no hospital, onde registros da própria entidade 

apontam dezesseis falecimentos por dia, em média, no período de maior 

lotação.  A partir de 1960, a disponibilidades de cadáveres acabou 

alimentando uma macabra indústria de vendas de corpos. [...] Nenhum dos 

familiares dessas vítimas autorizou a comercialização dos corpos. (ARBEX, 

2013, p. 76, 77) 

 

 

 
 Figura 4 – Crânio de uma paciente que morreu no Hospital Colônia 

 

 
 

Fonte: Museu da Loucura (2017) 
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Quando a pessoa era admitida no Colônia, todos os objetos eram confiscados e 

guardados, sendo que, no caso do Colônia, raramente eram devolvidos.  Recebiam um 

uniforme chamado azulão, que não conseguia proteger do frio (figura 6). Os homens tinham 

sua cabeça raspada, para evitar pragas, e as mulheres tinham os cabelos tosados.  Além do 

roupão azul, recebiam também um bornal para que eles pudessem colocar alguns objetos 

como prato e copo, ensinando que cada um deveria andar com o que era seu o tempo todo 

(figura 5).  As Mulheres ficavam no departamento A e aos homens no departamento B, por 

conta dos trabalhos forçados que os homens eram obrigados a realizar. 

 

 
Figuras 5 e 6 – Bornal, prato, caneca e azulão (roupão), materiais que o interno recebia na sua admissão 

 

 

Fonte: Museu da Loucura (2017) 

 

       Visitei uma sala, na qual havia uma cristaleira.  Tenho uma paixão por cristaleiras, 

mas essa era uma cristaleira que guardava a dor de quem havia passado pelo Colônia.  Dentro 

dela havia uma boneca, muito parecida com a boneca amiguinha que minha filha ganhara.  

Era de Sueli Resende, uma paciente que dizia que a boneca era uma de suas filhas, porque ela 

tivera duas filhas dentro do hospital. As pacientes que pariam no hospital não podiam ficar 

com seus filhos, os bebês eram dados para adoção. Havia também, na cristaleira, um boneco 

artesanal, algemado, como uma forma de denúncia do sofrimento de quem fizera o boneco ou 

do sofrimento que ele presenciara (figura 7).   
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 Figura 7 – Boneca que pertencia a uma paciente e um boneco artesanal feito por um paciente. 

 

 

Fonte: Museu da Loucura (2017) 

 

Devido à superlotação, foi adotado o leito único, que consistia na remoção das camas, 

colocando capim para que todos pudessem dormir mais juntos e para que coubessem mais 

pessoas (figuras 8 e 9).  Como Barbacena é uma cidade muito fria, historicamente, houve 

neve em 1932, então a maioria morria de frio e de diarreia, porque ali eram feitas as 

necessidades deles, fezes e urina.  Por conta do frio, eles também se aglomeravam e ficavam 

muito próximos, dormindo um por cima do outro e muitos morriam esmagados. 

 

 Figuras 8 e 9 – Pátio com superlotação de pacientes e pavilhão onde foi adotado o leito único. 

 

Fonte: arquivo do Museu da Loucura  

 

       Entrei na sala dos panelões.  Havia várias panelas penduradas e, na parede, fotos de 

pacientes comendo com a mão, nus, que, por conta da superlotação, não havia azulão 

suficiente (figura 10). Quando Hiram Firmino esteve no hospital, indagou ao diretor o motivo 

dos pacientes estarem comendo com as mãos.  A explicação do então diretor era porque a 
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comida precisava ser triturada, bem misturada e não poderia oferecer aos pacientes garfos e 

facas para que não atentassem contra a vida do outro.  Fica difícil conceber uma violência 

maior contra os pacientes, mesmo em crise, maior que lhes impunham diariamente ad 

aeternum23. Não pude conter as lembranças que se sobrepunham e contradizem ao que me era 

informado naquela hora. Lembrei-me que, no Hospital Dia (CENA) do Juliano Moreira em 

Salvador, na época do meu estágio em Serviço Social, os pacientes passavam o dia e tinham 

três refeições.  Na hora do almoço, tanto pacientes como toda a equipe, além de não usar 

jaleco, todos comiam juntos com os pacientes, utilizando garfo e faca e cada um lavava o que 

tinha utilizado.  Nunca houve ocorrência de atentado contra a vida do outro.  Não havia 

nenhum tipo de separação ou exclusão. 

 

 Figura 10 – Panelões que eram utilizados para fazer a comida oferecida aos pacientes 

 

Fonte: Museu da Loucura (2017) 

 

       As fotos tiradas por Luiz Alfredo em 1961, e que foram publicadas na revista O 

Cruzeiro, são muito importantes, porque foi a primeira vez que algo havia sido publicado 

sobre o hospício de Barbacena. As referidas fotos estiveram no III Congresso de Psiquiatria, 

em Belo Horizonte, em 1979, onde psiquiatras como Castel e Basaglia estiveram presentes. 

As denúncias, que foram feitas através da exposição, geraram uma repercussão negativa para 

                                                             
23 Para todo o sempre. 
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o governo, porque foram tiradas de 1961 até 1979, e os governos nada fizeram diante de 

tantas atrocidades. As fotos desnudam a desumanidade ocorrida no hospital. Fotos de pessoas 

encarceradas, abandonadas, bebendo água do esgoto, vagando nuas sem nenhum sentido do 

que é vida. Quem seria o louco? Os dirigentes, os governantes, os médicos, esses sim eram os 

loucos. Ser omisso diante de tanta crueldade e fazendo parte de um esquema infernal, que 

além de roubar a vida de milhares pessoas, mantinha outras milhares em situação sub-

humana, um campo de concentração em pleno solo brasileiro.  

      Fiquei perplexa ao ter a certeza de que no hospital tinha um cemitério.  Havia lido 

sobre o cemitério, na obra de Arbex (2013), mas, estando em terras mineiras, não tem como 

deixar de se emocionar, vendo o relato e a foto de que o hospital tinha uma carrocinha que 

levava os corpos para serem enterrados num cemitério próprio (figura 11). O nome era 

Cemitério da Paz, certamente somente lá no cemitério, onde se depositava o que restou da 

“vida” dos internos, eles tiveram paz.  

  

 Figura 11 – Carrocinha que levava os corpos até o cemitério para serem enterrados 

 

 

 Fonte: arquivo Museu da Loucura 

 

Deparei-me com os aparelhos de eletrochoque logo na frente dos panelões. Sabia da 

existência deles, no Hospital Juliano Moreira, onde estagiei, mas nunca havia visto um 

exemplar.  Eles eram usados para fazer a eletroconvulsoterapia, uma terapia para gerar 

convulsão através do choque.  Anteriormente era utilizada injeção insulínica, mas, com as 

“modernas” terapias, começou-se a usar o eletrochoque (figura 12), em 1938, sendo criado, 

em 1930. Com os dois contatos metálicos, eles são colocados na fronte com uma descarga de 

120 a 130 volts, num determinado tempo já previamente estabelecido, uns dois ou três 

segundos para gerar convulsão.  O paciente ficava acordado e percebia que ele seria 

submetido ao choque contra a sua vontade. Os efeitos são os mais desastrosos que o corpo 
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poderia ter, como: luxações, parada cardíaca, fraturas e morte.  Uma terapia criada para 

“curar”.   

  

 Figura 12 – Aparelho para aplicação de eletrochoque 

 

              Fonte: Museu da Loucura (2017) 

 

Francisca Moreira dos Reis, a menina que frequentou o hospital, citada no final deste 

capítulo, conta que trabalhava na cozinha e foi candidata para ser atendente de enfermagem. 

Juntamente com outras colegas, foi para o treinamento para dar eletrochoque, mas pediu para 

que não fosse ela a primeira, assistindo o primeiro choque a ser dado.  Sua colega fez toda a 

preparação, aplicou o eletrochoque, mas o paciente não resistiu e morreu ali mesmo.  

Francisca não suportou a dor e o sofrimento daquelas pessoas, desistindo imediatamente da 

vaga.   

Durante a visita, deparei-me com a frase: “O que existe não são loucos perigosos e sim 

lúcidos perigosos”. É uma frase muito famosa de Dr. Lopes Rodrigues, psiquiatra, que ficou 

conhecido porque teve uma atitude à semelhança de Philippe Pinel, na França.  Pinel, em 

1700, liberta os presos que estavam atrás de jaulas, grades, algemados ou de camisas de força.  

Dr. Lopes Rodrigues, por sua vez, também libertou os pacientes, no Instituto Raul Soares 

(onde era feita a triagem das pessoas que chegavam). Seus colegas psiquiatras revoltaram-se 

com essa atitude, então ele escreveu um ofício ao governador e essa frase é o final do discurso 

dele ao governador, querendo dizer que o que existe não são loucos perigosos, como esses que 

nós mantemos atrás de celas ou algemados ou com camisa de força, mas lúcidos, como ele e 

os colegas. 

A maioria das pessoas que eram mandadas para o Colônia, por uma questão de classe 

social, era negros, homossexuais, meninas que já estavam grávidas, rejeitadas por causa da 

questão moral da época, pessoas com deficiência física, mental e intelectual, para higienizar a 

sociedade. Havia um discurso eugenista e, com isso, os mendigos eram mandados também 
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para o Colônia. A contenção era feita com medicações, mas, na época, como a medicação não 

era tão precisa, usava-se correntes, grades, celas, camisas de força e os manchões, que eram 

tiras para manter os braços presos, correias, faixas, cordas, banhos gelados e quentes. Nos 

banhos, deixava-se a pessoa mais ou menos umas três horas. Usava-se a pegema, um tipo de 

algema para os pés e injeções de terebintina, uma substância química que era utilizada em 

pintura, como um sossega leão para conter os pacientes (figura 13).   

 

 Figura 13 – Pegema: algema que era colocada nos pés para contenção de pacientes 

 

              Fonte: Museu da Loucura (2017) 

 

Na parte inferior do Museu, as paredes foram pintadas de preto, dando a ideia de porão 

da loucura e, subindo a escada, foi fixada no teto a grade da última cela, antes de ser 

desativada, em 1993. A parte superior foi pintada de branco, dando a ideia de desospitalização 

e de denúncias (figuras 14, 15 e 16) 

 

Figuras 14, 15 e 16 – Escada que dá para a parte superior do Museu e Grade da última cela a ser 

desativada no Colônia. 

  

               Fonte: arquivo pessoal (2017) 
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Há um espaço no museu para mostrar a trajetória da luta antimanicomial.  Foram feitas 

leis que proíbem os hospitais de receberam internos, mas hoje ainda existem hospícios que 

recebem pacientes.  O museu foi reinaugurado, no dia 18 de maio de 2016, dia da luta 

antimanicomial, ficando fechado por dois anos para uma revitalização do acervo.  Hoje, 

Barbacena conta com 33 residências terapêuticas, havendo uma mudança lenta e recente em 

relação ao tratamento em saúde mental.  O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM) redigiu uma carta, a Carta de Bauru, de denúncia em relação ao tratamento 

hospitalocêntrico e a favor da extinção dos manicômios, que foi apresentada no II Congresso 

Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental em 1987.   

 

                                                                        Carta de Bauru 

 

Um Desafio radicalmente novo se coloca agora para o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental.  Ao ocuparmos as ruas de Bauru, na 

primeira manifestação pública organizada no Brasil pela extinção dos 

manicômios. Os 350 trabalhadores de saúde mental presentes ao II 

Congresso Nacional dão um passo adiante na história do Movimento 

marcando um novo momento na luta contra a exclusão e a discriminação. 

Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agente 

da exclusão e da violência institucionalizadas, que desrespeitam os mínimos 

direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso. Temos 

claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais 

trabalhamos. 

O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta 

os mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da violência. 

O compromisso estabelecido pela luta antimanicomial impõe uma aliança 

com movimento popular e a classe trabalhadora organizada. O manicômio é 

expressão de uma estrutura, presente nos diversos mecanismos de opressão 

desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de 

adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, 

índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais 

significa incorporar-se a luta de todos os trabalhadores por seus direitos 

mínimos a saúde, justiça e melhores condições de vida. Organizado em 

vários estados, o Movimento caminha agora para uma articulação nacional. 

Tal articulação buscará dar conta da Organização dos Trabalhadores em 

Saúde Mental, aliados efetiva e sistematicamente ao movimento popular e 

Direitos Humanos sindical. 

Contra a mercantilização da doença! 

Contra a mercantilização da doença; contra uma reforma sanitária 

privatizante autoritária; por uma reforma sanitária democrática e Popular; 

pela reforma agrária e Urbana; pela organização livre independente dos 

trabalhadores; pelo direito à sindicalização dos serviços públicos; pelo Dia 

Nacional de luta antimanicomial em 1988! 

Por uma sociedade sem manicômios! 

Bauru, dezembro de 1987 

II Congresso Nacional de trabalhadores em Saúde Mental24 

                                                             
24 Texto encontrado na exposição do Museu da Loucura em Barbacena – MG e disponível em: 

<file:///C:/Users/josia/Desktop/manifesto-de-bauru%20(1).pdf>. Acesso em 04 mar. 2017. 

file:///C:/Users/josia/Desktop/manifesto-de-bauru%20(1).pdf
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Fui levada a uma sala que faz o visitante se sentir no centro cirúrgico para realização 

da lobotomia, mostrando o instrumental que se utilizava na cirurgia (figura 17).  A lobotomia 

era uma cirurgia feita pelo canal lacrimal, no globo ocular, com um martelinho cirúrgico 

pontiagudo até que se alcançasse o lobo frontal e deslocasse do resto do cérebro, porque se 

acreditava que ali se instalava a violência, as emoções do paciente.  O referido procedimento 

foi abandonado pela medicina porque causava males irreversíveis. 

 

Figura 17 – Instrumentos utilizados na cirurgia de lobotomia 

 

Fonte: Museu da Loucura (2017) 

 

Passei por diversos ambientes onde em cada um, eram dadas informações detalhadas 

dos objetos e fotos que estavam expostos no museu.  Enfim, cheguei no último ambiente a ser 

visitado: era uma sala escura de paredes pintadas de preto, com um quadro bem grande no 

chão, quatro caixas de som e, em cada uma das caixas, ouvia-se o áudio gravado dos pacientes 

internados.  No chão da sala, havia um texto intitulado “Discurso para todos os homens, 

exceto os loucos” de autoria do médico e historiador João Amilcar Salgado que diz: 

  

Quando o homem teve consciência de que dominava a agricultura, ele 

condenou o infanticídio, exceto o assassinato da criança louca.  Quando o 

homem teve consciência de que era capaz de civilizar-se, ele condenou o 

homicídio, exceto o assassinato do adulto louco.  Quando o homem teve 

consciência de que fazia parte do gênero humano, ele inventou a 

solidariedade, exceto para com o homem louco.  Quando o homem propôs 

indulgência para quem beijasse uma ferida, ele inventou o hospital, exceto o 

asilo dos loucos.  Quando o homem levou milhares de anos para ter 

consciência de sua razão, ele ousou declarar universais os direitos de 

qualquer homem, exceto os loucos.  Quando o homem teve consciência de 

que os agrupamentos humanos dispunham cada vez mais de conforto e lazer, 

maior foi sua necessidade de se livrar da presença e até da lembrança dos 

loucos – daí que a segregação dos loucos é intrínseca e não contraditória a 

modernização da sociedade.25 

 

                                                             
25 Texto encontrado na exposição do Museu da Loucura em Barbacena – MG e disponível em:   

https://www.facebook.com/nosporoesdaloucura/posts/1859853600954944:0. Acesso em 06 mar. 2017. 

https://www.facebook.com/nosporoesdaloucura/posts/1859853600954944:0
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Quem visitava, deveria se sentar numa cadeira, em um dos cantos da sala, e imaginar-

se dentro do asilo, experienciando alguns momentos de angústia, sentenciando a morte do eu 

e do próprio corpo.  Antes de sair, eu deveria deixar um texto num livro, expressando minha 

impressão de ter estado naquele ambiente. Dirigi-me ao livro e escrevi o seguinte texto: 

  

Não tenho palavras para descrever o sentimento de estar aqui.  Uma mistura 

de emoções, sensações, imagens, que me fizeram experimentar o que as 

pessoas que passaram por aqui sentiram.  Esse museu é o marco de um 

processo libertário das pessoas que precisam expressar suas emoções, 

mesmo que, para isso, tenham que gritar.  

 

No término da visita, antes de me despedir de Renato, perguntei sobre Daniela Arbex, 

pois queria ter a oportunidade de entrevistá-la.  Ele me fitou os olhos e disse: “Olha quem está 

aí atrás de você!”  Prontamente olhei e percebi que não era a autora do livro. Ele disse que era 

Francisca. Meu rosto expressou o desconhecimento da identidade daquela mulher, que 

esboçava um sorriso de satisfação. Logo ouvi suas palavras revelando sua identidade, como 

um prêmio inesperado, por estar diante da menina, filha de uma das funcionárias do hospital e 

que, desde os dez anos de idade, frequentou as dependências e área externa do hospital, 

relacionando-se com as crianças que ali eram admitidas. Fitei-lhes os olhos quase sem 

conseguir me conter, corri ao seu encontro e compartilhamos um abraço fraternal como de 

amigas, que já não se viam há tempo. Imediatamente, ele expressou que eu estava diante da 

fonte que forneceu os dados para a pesquisa da referida autora e para os documentários 

citados anteriormente.  Eu quase não acreditei que estava diante de alguém que experienciou 

durante anos a dor dos internos. Indaguei imediatamente se me daria uma entrevista, se eu 

poderia gravar, se ela teria um tempo para resumir sua história.  Ela respondeu positivamente, 

informando que estava ali por acaso e que não era dia do seu plantão, fazendo crescer ainda 

mais minha satisfação de ter a oportunidade de ouvir de seus próprios lábios o que as pessoas 

que eram depositadas ali experienciaram. 

Fim da visita. Indo à porta, despedi-me e fui apresentada à telefonista do hospital, com 

um desejo de voltar e ter um momento de entrevista com ela. Estava de saída e não dispunha 

de tempo para a conversa. Tiramos algumas fotos, trocamos número de telefone e eu e minha 

mãe, que não visitou o museu, ficando somente na recepção, aguardamos a chegada do táxi 

que nos levaria a um restaurante para almoçar.  Já eram 15 horas e não sentia fome, pois havia 

sido alimentada com um conteúdo grande de informações. A adrenalina alimentou-me durante 

o tempo que estivera ali.  Almoçamos e nos dirigimos à rodoviária para ainda comprar a 

passagem de volta para o Rio de Janeiro, naquele mesmo dia. Ao chegar na rodoviária, o 
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próximo horário do ônibus era às 16 horas e 40 minutos e já eram 16 horas e 30 minutos.  

Dirigimo-nos até o ônibus, apressadamente, para não perder a viagem.   

Durante a viagem de volta, quase não conseguia pronunciar nenhuma palavra com 

minha mãe. Ela havia participado muito pouco da visita. Estava ali, acho, para um apoio 

moral.  Ruminei cada informação, cada sentimento, cada emoção sentida durante a visita.  

Não queria falar para não me perder no texto que estava construindo na minha cabeça, fruto 

das imagens vistas e dos sons ouvidos.  Quando tivemos a única parada, antes de chegar ao 

nosso destino, desci do ônibus para fazer um lanche e fiquei surpresa ao contemplar neblina 

na cidade de Juiz de Fora. Imagine que, no Rio de Janeiro, a sensação térmica era de 47 graus 

centígrados, naquele dia, e lá havia neblina!  Nesse momento, recordei-me que havia um 

pavilhão onde os internos que não tinham apadrinhamento ficavam nus e dormiam uns sobre 

os outros para se aquecerem, pois o frio em Barbacena era intenso. Quando amanhecia, 

muitos que dormiram embaixo estavam mortos.  Os corpos eram retirados e colocados numa 

carrocinha com o sinal de uma cruz e eram levados para serem enterrados no cemitério do 

hospital. A dívida que o estado de Minas Gerais tem nunca poderá ser paga. O 

encarceramento condenou à morte mais de 60 mil pessoas!  Vidas roubadas, destruídas. A 

passagem comprada sem volta, num trem com destino ao inferno.   

Num almoço com amigos e família, logo no outro dia, encontrei-me com uma mulher 

de 24 anos de idade, que estava passando férias no Rio de Janeiro - RJ. Enquanto estávamos 

almoçando, comecei a contar a história que se passara em Barbacena.  Imediatamente ela se 

interessou e me pediu para ver as fotos e vídeos que foram gravados durante a visita.  Quando 

se deparou com a foto do trem, contei-lhe sobre as pessoas que eram jogadas no trem de doido 

com destino ao hospital Colônia em Barbacena. Ela, com uma expressão de surpresa e 

descoberta, disse: “Ah, então era por isso que me diziam que iam me levar pra Barbacena, 

quando eu fazia algo de errado!” Logo indaguei para saber onde ela morava.  Ela mora em 

Minas Gerais, mas desconhecia a história das pessoas que eram levadas no trem para 

Barbacena.  Continuou a olhar as fotos e a pesquisar documentários que contam a história do 

hospital. 

 

4.3   CHIQUINHA, A MENINA QUE TESTEMUNHOU A LOUCURA  

 

Quando terminei a visita no museu, sentei-me entusiasmada para ouvir o som da sua 

voz, com um sotaque característico do mineiro, e com uma voz suave de satisfação por ter 

contribuído com as lutas travadas para fechamento do hospital.  Então abri meu coração para 
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ouvir de seus próprios lábios as marcas de sua história como testemunha das atrocidades que 

aconteceram no Hospital Colônia. 

Seu nome?  Francisca Moreira dos Reis. Conheceu o hospital desde a idade dos dez 

anos, e está com 61 anos em 2017.  Quando começou a frequentar o hospital, ficava se 

perguntando porque que ela tinha casa, mãe, pai e liberdade de estudar e as meninas novas 

que estavam dentro do hospital não tinham.  Ela ia ao hospital brincar de pique com as outras 

meninas e para levar almoço para sua mãe. Algumas meninas eram protegidas por algumas 

funcionárias, que permitiam que assistissem à televisão e ficassem na sala sem ter que descer 

para o pátio.   

Quando se candidatou para ser auxiliar de enfermagem, precisou aprender a dar 

eletrochoque, mas não suportou, desistindo de fazer enfermagem, porque viu pacientes 

morrerem na sua frente ao tomarem eletrochoque. O primeiro paciente que ela presenciou a 

morte, depois do choque, foi jogado no chão como se fosse uma trouxa de roupa e o segundo 

paciente da mesma forma. Saiu daquele pavilhão chorando muito, dizendo que não estava ali 

para matar ninguém, preferindo não fazer enfermagem.26 As meninas que chegavam ao trem 

de doido eram separadas pelas irmãs de caridade, umas iam para um determinado pavilhão, 

outras para outro.  As irmãs de caridade escolhiam algumas que tinham condições de 

ajudarem no artesanato, para vender, ou no serviço doméstico em suas casas. O artesanato 

vendido, como colchas, toalhas, eram pagos com queijos ou algum tipo de alimentação.   

As pessoas que eram admitidas como funcionárias no hospital não tinham escolha, 

tinham que trabalhar onde eram colocadas, as quais chegavam com uma carta de apresentação 

e eram levadas até as irmãs de caridade. Se fosse mulher, trabalhava com as mulheres e, se 

fosse homem, ia para a colônia agrícola. Não perguntavam se tinham algum grau de instrução 

ou algum tipo de experiência na área de saúde.  Sua mãe, Maria José, foi admitida para 

trabalhar no hospital, por causa de uma carta de político, foi colocada para trabalhar com 300 

mulheres internas e deram a ela 200 comprimidos, sendo 100 rosas e 100 azuis, Gadernal e 

Diazepan.  Ela não tivera opção de não trabalhar, porque tinha filhos para sustentar.  Foi 

orientada que, se o paciente gritasse e agredisse muito, era para administrar dois comprimidos 

de uma só vez, e se brigar, era para ser encaminhado para a cela. O castigo era colocar na cela 

ou encaminhar para o eletrochoque ou dopar com comprimidos para que dormissem o dia 

                                                             
26 Seu marido, tempos depois, forma-se no curso de enfermagem e seus filhos seguem a mesma profissão.  Todos 

estando ligados à saúde. 
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inteiro ou a noite toda.  As mulheres chegavam meninas e ficavam idosas pelo longo tempo de 

internamento.   

Chiquinha tinha uma amizade com uma paciente chamada Conceição Machado.  

Quando conheceu Conceição, já havia alguns anos que ela estava internada.  Conceição foi 

citada na obra de Daniela Arbex (2013), Holocausto Brasileiro:  

 

Aos quinze anos, Conceição foi mandada para o hospital, porque decidiu 

reivindicar do pai a mesma remuneração paga aos filhos machos. Embora 

trabalhasse com os irmãos na fazenda de Dores do Indaiá, município pouco 

povoado do centro-oeste das Gerais, a filha do fazendeiro não desfrutava dos 

mesmos direitos.  Pela atitude de rebeldia da adolescente, o pai lhe aplicou 

um castigo.  Decidiu colocar Conceição no famigerado “trem de doido”, 

único no país que fazia viagens sem volta.  Em 10 de maio de 1942, ela deu 

entrada no hospital, de onde nunca mais saiu.  Em trinta anos nunca recebeu 

visita. (ARBEX, 2013, p. 39, 40) 

 

 

O desejo de Conceição em ver a igreja que Chiquinha ia casar era tão grande que 

Chiquinha conseguiu autorização para que Conceição estivesse em seu casamento. No dia do 

casamento, as duas ficaram o dia todo juntas, no salão e até na igreja. Chiquinha casou com 

15 anos com um cabo da Aeronáutica, conviveu com Conceição e aprendeu a ser uma líder 

com ela.  Chiquinha percebia em Conceição uma líder dos pacientes, porque ela reivindicava 

padre, capelão, oculista, querendo também participar da sexta-feira santa. 

Certo dia, Conceição foi até a sala do diretor e levou café para que ele tomasse, porque 

se servia para ele tomar serviria também para os pacientes, imagine se ele experimentasse a 

comida!  Chiquinha percebeu que, se Conceição presa reivindicava um tratamento digno, 

ainda mais ela estando fora dos muros do hospital, o que não poderia fazer?  Aprendeu a ser 

uma líder sindical. 

Depois do seu casamento, ela conheceu outra paciente.  Como tinha que ir ao hospital 

levar comida para sua mãe, Maria José, que era funcionária do hospital, conheceu uma 

paciente que havia acabado de chegar do trem de doido, estava nua e cheia de fezes. A dor da 

paciente tocou Chiquinha, ao ouvir o pedido para que ela levasse jiló com angú, mas que não 

era para ela, era para o neném e o neném, revela a paciente, é seu (de Chiquinha). Chiquinha 

pediu que ela tomasse um banho dizendo que levaria sua comida.  Na época, Chiquinha estava 

fazendo vários exames para engravidar, mas seu médico garantiu que jamais poderia ser mãe.  

A revelação de que o neném seria seu, creio que ficou fervilhando na mente de Chiquinha, 

depois de saber que não poderia ser mãe.  
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No outro dia, acordou bem cedo e se lembrou da paciente cheia de fezes que estava 

grávida.  Chiquinha fez o almoço e pediu que o marido a levasse de carro até o hospital.  A 

paciente estava diferente do primeiro encontro.  Ela havia tomado banho!  Chiquinha ficou 

curiosa para saber porque ela estava com fezes pelo corpo todo.  Ela simplesmente respondeu: 

“Pra ninguém encostar a mão e me bater e ninguém vai machucar seu neném”.  Depois de 

ouvir aquelas palavras, Celita começou a ser a protegida de Chiquinha, não indo mais para o 

pátio, ficando mais tempo dentro do pavilhão. 

Sua nova amiga, Celita, já acostumada a receber o almoço todos os dias, esperava 

ansiosa pela comida, que era muito diferente do almoço oferecido no hospital.  Chegou o 

grande dia! É no plantão de sua mãe que o neném nasce. Sua mãe ajuda a fazer o parto e 

Celita chama Chiquinha o tempo todo e pede para que ela seja avisada que o neném dela 

havia nascido e que se fosse menino era para batizar de Alexandre e se fosse menina, Simone.  

Então Simone nasce e Maria José chega do plantão no momento em que Chiquinha havia 

recebido o último resultado do exame concluindo que realmente não poderia ser mãe. O 

responsável por dar a notícia foi seu marido, revelando que Celita mandou dizer que sua filha 

havia nascido e que era para ela colocar o nome de Simone. Ambos se olharam sem saber o 

que fazer e seu marido pergunta se ela queria ir até o hospital ver a criança.  Ela respondeu 

prontamente que sim. Quando chegou ao berçário, havia 25 crianças, seu marido fita os olhos 

em sua esposa e pergunta se ela quer um menino moreno, mas ela se nega, dizendo que quer 

ver a filha da Celita, que nasceu e que, se não for essa criança, ela não ia querer mais 

ninguém.  Para conseguir tirar a Simone do hospital, levou uns três meses.  Chiquinha visitava 

Simone todos os dias, aproveitando para estar na presença de Celita, levar almoço para sua 

mãe, sentindo-se já também moradora do hospital. Chiquinha finalmente consegue tirar 

Simone do hospital com a autorização da tia de Celita.  Até os 15 anos de idade, Simone era 

levada por Chiquinha para se encontrar com sua mãe Celita. Francisca dizia que ela era mãe 

do coração e que Celita é que é sua mãe, levando frutas, fazendo um piquenique sempre no 

plantão de Maria José. Muitas filhas de pacientes foram adotadas.  Chiquinha crê que Deus 

não havia dado filhos a ela naquele momento para ver se ela adotaria mesmo. 

Passados três meses, para surpresa de Chiquinha, ela engravida.  Teve 4 filhos depois 

da Simone e completou dizendo que tem 7 netos e 2 bisnetos.  Francisca revela:  “A Simone é 

um anjo que entrou na minha vida!  É uma bênção!  Hoje ela tem quarenta e quatro anos... e 

assim, a mãe de todos...”   
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 Figura 18 – Eu e Francisca Moreira dos Reis 

 

Fonte: arquivo pessoal (2017) 

 

 

Quando Francisca já estava trabalhando no museu, há 14 anos, numa manhã de 

sábado, chegou um senhor que estava procurando a mãe dele.  O senhor foi deixado por sua 

mãe, que tinha dezenove anos de idade e, com depressão pós-parto, foi enviada para o 

Colônia no trem de doido.  Ele foi criado com a tia como se fosse mãe dele, pois seu pai havia 

casado com ela.  Quando seu pai morreu, a tia contou-lhe a verdade sobre sua verdadeira mãe, 

dizendo que ele deveria procurá-la em algum hospital de Minas, porque talvez pudesse 

encontrar algum documento ou registro.  Procurou por todos os hospitais até que chegou no 

Museu, no dia que Francisca estava dando plantão.  O senhor revelou o nome de sua mãe e 

Francisca percebeu que aquele nome lhe era familiar.  Prontamente liga para sua mãe Maria 

José, que ainda estava viva, perguntando pela mãe do referido senhor.  Sua mãe, respondeu-

lhe afirmativamente que a pessoa que o senhor procurava ainda estava viva e que chegou ao 

hospital com 19 anos de idade e falava de um filho que havia deixado em casa. Enquanto 

Maria José contava-lhe a história daquela mulher, indagou para saber quem a estava 

procurando, porque ninguém nunca havia perguntado por ela. Francisca revela para sua mãe 

que era o filho dela, que ela havia deixado em casa. Enquanto Francisca falava ao telefone 

com a mãe, fitou os olhos no senhor que estava chorando, pois percebeu que sua mãe estava 

viva. O senhor chorou muito, sentado em uma cadeira, nas dependências do Museu, e 

começou a contar toda a sua história para Francisca.   

Francisca o encaminhou para outro pavilhão, para se encontrar com sua mãe.  No 

sábado posterior, ele foi com toda a sua família, neto, sobrinho, irmã, para que pudessem 
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conhecer sua mãe. A paciente, já com 70 anos de idade, não quis acompanhar a família, 

queria ficar onde sempre esteve. Sendo levada para passar alguns dias, não conseguiu se 

adaptar na casa de sua família, voltando para as Residências Terapêuticas.  Como foi tirada de 

sua família muito cedo, foi impossível experienciar a reintegração. A rotina dentro do hospital 

a fez perder sua identidade para viver as regras de uma instituição total. 

Como Francisca já tem muitos anos dentro do hospital, seu marido aconselhou-a para 

que se aposentasse, mas ela não aceitou se aposentar porque gosta muito do que faz e porque 

fez parte da história e da mudança da história. 
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5  CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DE DIREITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE 

INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

 Dentro do processo educacional, é preciso que haja reflexão, pois a educação move a 

sociedade contemporânea e, por isso, ela deve ser refletida e analisada, ultrapassando os 

limites interpretativos dos saberes que anteriormente aprendemos. A análise da Reforma 

Psiquiátrica deve ser feita observando os modelos pautados numa educação libertadora para 

um melhor entendimento de como serão democratizadas tais mudanças, objetivando uma 

transformação no campo da saúde mental, no que se refere à desinstitucionalização da loucura 

(MARQUES, 2000). 

 As relações sociais fazem parte do cotidiano coletivo resultando num processo 

educativo que não se faz através “[...] da força física ou do engano, do medo ou da simples 

coerção moral.” (MARQUES, 2000, p. 115). O processo educativo de institucionalização do 

louco revela uma coerção moral em que a pessoa é obrigada a abandonar sua vida social, 

utilizando-se, na maioria das vezes, de força física e, como reflete o autor, do engano, 

aprendendo a viver dentro de um espaço coercitivo, no qual o medo passa a fazer parte da sua 

vida.   

 Desconstruir tal processo com uma educação libertadora pressupõe um novo 

aprendizado da vida em comunidade fora dos muros do hospital.  Faz-me lembrar do Mito da 

Caverna de Platão, quando o preso liberta-se, deve reaprender ou aprender a viver num 

mundo novo que jamais vira, no caso da pessoa com transtorno mental, num mundo 

esquecido por conta de anos de hospitalização.  A Reforma Psiquiátrica traz em sua proposta, 

uma libertação do louco, apresentando uma desconstrução do modelo hospitalocêntrico, 

propondo o tratamento em comunidades terapêuticas, com a participação da família nesse 

processo. 

 

5.1 A LUTA, A REFORMA E A GARANTIA DE DIREITOS 

 

A desigualdade começa quando todos são tratados da “mesma forma” perante a lei, 

isto é, quando os que vivem num contexto de oportunidades são beneficiados da mesma 

forma que os que não tiveram acesso à cultura, educação, saúde, alimentação etc. No seu 

artigo primeiro, a Declaração Universal dos Diretos Humanos (1998, p.) afirma: “Todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito [...]” Num contexto 

puramente teórico, ninguém ousa discordar de tal afirmação, mas quando partimos para a 
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prática, na medida em que se busca estender os direitos mais fundamentais ou ampliar as 

vantagens materiais ao maior número de pessoas e, em especial, aos que enfrentam restrições 

de oportunidades, os desacordos florescem e os conflitos se explicitam. 

Num contexto em que os “diferentes”, que deveriam ter um tratamento com políticas 

de reparação, são tratados de forma “igual”, não há justiça social, mas um aprofundamento 

das desigualdades. Talvez, pensando nisso, a Declaração de Direitos do Homem e do cidadão 

da França (1789, p.1) diz: “Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As 

distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.”. Quando as leis gerais não 

conseguem êxito de alcançar a todos de forma a promover a igualdade, que se tratem os 

desiguais, os oprimidos e os excluídos de forma “desigual”, com políticas de reparação até 

que todos possam ser alcançados pelo bem-estar social. 

 A Reforma Psiquiátrica foi uma construção educativa na dimensão da garantia de 

direitos, sendo protagonista de qualidade de vida e assistência coletiva para assim contribuir 

com uma proposta de transformação, não nos serviços, mas numa educação cultural em 

relação à concepção de saúde. Não se deve simplesmente reduzir a Reforma Psiquiátrica ao 

SUS, pois não é um planejamento ou organização em relação aos serviços médicos, mas deve 

ser considerada como um processo civilizatório no sentido de desconstrução de um paradigma 

para construção, não de outro paradigma, mas de uma democracia no campo da saúde.  Se faz 

necessário pensar a Reforma Psiquiátrica como um instrumento para implementação de uma 

sociedade mais humana, igualitária, sustentável e democrática. Não se pode pensar em 

educação, sustentabilidade e movimento social sem entender que o ser humano é integral e 

que, para satisfazer suas necessidades, ele não deve ser compartimentalizado em suas 

aspirações, mas deve ser visto como um ser holístico.  

 Os novos movimentos sociais constituem-se como novos modelos de luta social pela 

garantia de direitos dentro do contexto do capitalismo em que se inserem as lutas de classes, 

gênero, sexualidade, raça, etc., influenciando a saúde e a organização do Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), usuários e familiares. Gohn (2012) ressalta que os 

movimentos sociais têm um resultado em duas instâncias. Eles atingem não só quem está no 

movimento, mas também aquele que está em posição de controlador governamental. A 

reforma no sistema de saúde mental é resultante de lutas dentro do movimento 

antimanicomial, pois o princípio educativo por excelência dentro do movimento constitui-se 

pela conscientização e politização das massas, desconstruindo a alienação em decorrência da 

falta de informação. Tal alienação desses sujeitos os reduz de pessoa humana a sujeitos 

marginalizados e excluídos.   
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 O modelo hospitalocêntrico concentrava quase toda a verba destinada à saúde mental, 

que inicialmente foi uma grande barreira para as transformações que abarcavam o conteúdo 

da Reforma Psiquiátrica. O que era investido nas internações psiquiátricas, com a diminuição 

dos leitos, passa a ser investido nas comunidades terapêuticas. Lembro-me que, na 

Emergência do Hospital Juliano Moreira (HJM), em Salvador, não havia tratamento 

terapêutico para as pessoas com transtorno mental. Elas eram “acolhidas” num modelo 

hospitalar desumano e excludente, eram deixadas por suas famílias para que, longe delas, 

pudessem ter uma esperança de cura ou passar a pertencer a um lugar para não mais sair. 

Ainda nessa época, mesmo com todo o movimento social em relação à luta antimanicomial, 

as pessoas eram admitidas no hospital mesmo sem ter qualquer demanda em relação à saúde 

mental, sendo mais alarmante ainda o fato de permanecerem no hospital por anos, sofrendo 

todo tipo de tortura quem, em algumas situações, chegavam a óbito.  Lyrio (2012) afirma que 

o referido hospital, que antes recebia o nome de Asylo São João de Deus, funcionava no Solar 

da Boa Vista, sendo que, em 1980, passa a funcionar no bairro de Narandiba – Salvador – BA 

– até hoje. O autor ressalta ainda que, por muito tempo, muitos saíam diretamente para as 

covas, citando um relatório feito pelo diretor geral em 1947, o médico Oswaldo Camargo, que 

diz: “Mais de 600 doentes se amontoam em sórdidos pavilhões, sem roupas, sem alimentação 

suficiente, em ambiente que exala cheiro pútrido.  Saía dali quase que diariamente um 

cadáver, e somente nessas ocasiões alguém entrava no pavilhão.” (LYRIO, 2012, p. 54). 

Contudo, mesmo com as lutas sociais, pode-se perceber que ainda existe, por conta do 

imaginário construído desde o século XVII, como analisa Foucault (2010), um estigma sobre 

a loucura, no qual há uma discriminação e preconceito diante da pessoa acometida com 

transtorno mental, principalmente vindo das instituições socializadoras primárias desses 

indivíduos, dificultando as relações interpessoais entre os mesmos.  Goffman (2015) analisa o 

estigma, afirmando que: 

 

[...] um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social 

quotidiana possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles 

que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos 

seus.  Ele possui um estigma, uma característica diferente da que havíamos 

previsto. Nós e os que não se afastam negativamente das expectativas 

particulares em questão serão por mim chamados de normais. (GOFFMAN, 

1974, p. 14) 

 

Na experiência vivenciada junto a estes sujeitos, constata-se que têm seus direitos 

como cidadãos violados. Eles sofrem preconceitos de cunho sócio familiar, sendo 
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estigmatizados também por conta de efeitos colaterais de medicações, o que os tornam 

improdutivos e incapazes para o mercado de trabalho e para as atividades domésticas, tendo, 

assim, também sua autoestima violada. 

 No intuito de sanar ou de minimizar esta problemática, desde a década de 1980, vêm 

sendo realizados manifestos envolvendo profissionais e usuários de saúde mental com o 

objetivo de transformar essa realidade. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM) favoreceu a concretização da Luta Antimanicomial, instituindo o termo Reforma 

Psiquiátrica, a fim de possibilitar um atendimento humanizado aos portadores de transtorno 

mental, principalmente aos que estavam em internações longas, marginalizados e separados 

do convívio familiar e social.  A Lei 10.216/2001, que dispõe sobre proteção e direitos das 

pessoas com transtorno mental, foi uma conquista da Luta Antimanicomial, entrando em 

vigor no dia 06 de abril de 2001. 

Quando eu estava no estágio curricular no Juliano Moreira, a prática do modelo asilar 

estava passando por transformações. Naquele ano, foram feitas algumas mudanças na 

estrutura física do hospital, criando um espaço “terapêutico” no terraço, onde os pacientes 

mostravam uma aparência de “humanização” no tratamento.  As mudanças no tratamento 

eram lentas se comparadas ao que estava previsto na Lei 10.216/2001.  Após 10 anos, 

algumas mudanças ocorreram no atendimento, tanto no setor de internação e emergência, 

quanto no CENA, que é um anexo do hospital denominado Hospital Dia.  Os pacientes que 

recebiam tratamento participavam de oficinas terapêuticas, de encontros para discussão de 

temas como cidadania, de assembleia para discutir as demandas institucionais e instituir 

mudanças para melhoria dos serviços. No mês de maio, eram convidados a participarem do 

Parada do Orgulho Louco, que era uma manifestação de luta pelo fim dos manicômios, no 

dia 18, que é o dia da Luta Antimanicomial. Vários profissionais, estagiários e pacientes iam 

às ruas com cartazes, faixas chamando atenção das autoridades para um atendimento 

humanizado (figura 19). 

 

 

 

 

 

               



87 

 

    Figura 19 – Estagiárias em Serviço Social. Sou a terceira, da direita para a 

esquerda, na IV Parada do Orgulho Louco27 

 

 

 Fonte: arquivo pessoal (2011) 

 

O CENA acolhia pessoas com transtorno mental, que passavam pelo setor de 

emergência do hospital, no qual o Serviço Social fazia uma triagem para viabilizar o 

acompanhamento e tratamento.  Essa viabilização era condicionada à participação de um 

familiar em todo o processo de internação, nas reuniões com familiares e equipe 

multidisciplinar, no acompanhamento do paciente até ao hospital e no seu retorno até à sua 

residência, na administração da medicação em casa, bem como na verbalização das relações 

familiares e do enfrentamento e cuidados domiciliares. 

As atividades eram oficinas de artesanato, música, dança, pilates, teatro, etc., 

respeitando o tempo e a vontade de cada um em ter liberdade de participar ou não.  

Semanalmente era feita uma assembleia com todos os usuários internados no CENA, para 

discutir questões a respeito do cotidiano do hospital, uso dos espaços, medicação e o 

tratamento recebido pela equipe. A assembleia era uma atividade que acontecia num ambiente 

acolhedor, onde profissionais e usuários discutiam questões relacionadas ao funcionamento da 

Instituição – CENA – e ao bem-estar físico, social, relacional e emocional dos usuários. A 

assembleia acontecia num espaço físico agradável e amplo, sem interrupção para que todos os 

participantes pudessem sentar em círculo. Era feito o registro de todos os assuntos e suas 

deliberações num livro de ata por um profissional ou estagiária de Serviço Social. 

A facilitadora da assembleia iniciava a reunião explicando o que era uma assembleia 

de forma tranquila. Tal explicação poderia ser dada por um usuário para tornar mais dinâmica 

a participação. Os direitos dos usuários eram respeitados, ouvindo e discutindo a colocação de 

cada um, trazendo soluções que atendessem suas necessidades. O conhecimento em relação às 

questões levantadas era socializado com todos e todas, orientando na resolução de cada 

assunto, respeitando a hora da fala, de forma agradável e espontânea, dando-se valor a cada 

                                                             
27 Evento organizado pelo Serviço Social do CENA, em que pacientes, equipe multidisciplinar vão às ruas no dia 

18 de maio, dia alusivo à Luta Antimanicomial. 
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colocação. Eram feitas intervenções em cada assunto, tratando e discutindo cada um 

especificamente e solucionando de acordo com cada demanda.  

Esse novo modelo torna possível um tratamento humanizado em cumprimento da Lei 

10.216/2001.  A referida Lei traz como característica principal a reinserção social das pessoas 

com transtorno mental e a proteção desses sujeitos, bem como a responsabilidade de assegurar 

formalmente as informações sobre sua doença e tratamento, não só aos usuários, mas também 

aos familiares. A política instaurada pela Reforma Psiquiátrica, como se refere a Lei 

10.216/2001, é uma política com o objetivo de desinstitucionalização. Ser internado e 

permanecer internado por longos períodos não será mais uma prática na psiquiatria, salvo o 

que está no artigo 6º da referida Lei que diz:  

 

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São 

considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação 

voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação 

involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de 

terceiro; e  III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 

(BRASIL, 2006) 

 

 

De acordo com o Artigo 3º da Lei 10.216/2001, o Estado tem a responsabilidade de 

promover a saúde das pessoas com transtorno mental, desenvolvendo um tratamento 

substitutivo, fomentando a participação da família e da sociedade, sendo feito em instituições 

de saúde mental que ofereçam o tratamento com ações que promovam a saúde. As instituições 

que hoje são conhecidas como CAPS e Residências Terapêuticas são responsáveis por 

prestarem atendimento, pois o atendimento feito em hospitais psiquiátricos foi direcionado 

para essas novas instituições. 

O processo de sair de um modelo hospitalar, e passar a ser assistido num modelo 

terapêutico de saúde mental está sendo um processo educativo desafiador, pois a 

desconstrução do modelo manicomial evidencia um tratamento, no qual familiares e 

sociedade serão participantes do processo de reinserção social dos que são acometidos de 

transtorno mental (Lei 10.216/2001, Art. 3º) 

Amorim e Dimenstein (2009) analisam que os serviços substitutivos estão 

contribuindo com o processo de desinstitucionalização, desligando-se gradativamente do 

modelo hospitalocêntrico, principalmente para as pessoas que estão há muito tempo 

internadas. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e as Residências Terapêuticas 

instauram um modelo mais humanista, preocupado não somente com a cura dos usuários, mas 
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também com os seus problemas sociais e as influências destes sobre os surtos psicóticos e/ou 

neuróticos que estes possam manifestar. Estes novos modelos têm como missão viabilizar às 

pessoas com transtorno mental um espaço onde possam estar, falar e produzir livremente, 

estimulando a expressão individual e a troca de experiências e, com isto, proporcionar uma 

convivência solidária, tendo ainda como finalidade promover a inclusão social dos mesmos, 

no processo de reconhecimento do direito.  A desinstitucionalização como um processo 

educativo de saída de um modelo asilar para um modelo terapêutico é ressaltada por 

Amarante apud Amorim e Dimenstein (2009), analisando que: 

 

A história da reforma psiquiátrica brasileira é um processo em construção e 

um projeto com diferentes versões. A mais atual, que fundamenta as 

políticas de saúde mental, é a da desinstitucionalização entendida como 

desconstrução de saberes, discursos e práticas psiquiátricos que sustentam a 

loucura reduzida ao signo da doença mental e reforçam a instituição 

hospitalar como a principal referência da atenção à saúde mental. 

(AMORIM, DIMENSTEIN, 2009, p. 196) 

 

 

A desinstitucionalização é um desafio, pois em todo o processo há impossibilidades e 

dificuldades a serem superadas para alcançar uma prática antimanicomial, que põe fim ao 

modelo asilar. A pessoa acometida de transtorno mental não mais terá seu tratamento num 

confinamento, mas com a participação da família e da sociedade, desconstruindo a cultura de 

que o tratamento deve ser em ambiente hospitalar. 

 

Esta dificuldade gera, dentre outras problemáticas, o fato de que os serviços 

que deveriam ser substitutivos ao hospital psiquiátrico não atendem à 

demanda em saúde mental da população, colaborando para a existência de 

discursos segundo os quais a reforma psiquiátrica tem promovido 

desassistência e justificando a manutenção da estrutura psiquiátrica 

tradicional. Temos, então, que a desinstitucionalização, como processo 

efetivo de desconstrução de saberes e práticas manicomiais, ainda se coloca 

como um projeto cujas bases precisam ser mais bem desenvolvidas. 

(AMORIM, DIMENSTEIN, 2009, p. 196) 

 

 Além de uma grande demanda em saúde mental, ainda existe, no imaginário social 

construído ao longo dos séculos, o estigma do louco, perigoso e violento.  Fui palestrante de 

um evento cultural sobre memorial da loucura, em que um participante ficou perplexo ao 

ouvir que o louco pode conviver socialmente. Fica claro que o estigma criado está até hoje no 

imaginário social e que desconstruí-lo é um processo educacional lento que requer discussão e 

conscientização coletiva. 
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5.2  HUMANIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO: UMA PROPOSTA PARA 

INCLUSÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

Na perspectiva de Moura (2015), os critérios para inclusão/exclusão não estão 

baseados em questões como gênero, raça, poder econômico, mas num contexto de 

desigualdade social, amparado pelo princípio da seletividade. Na perspectiva de Santos 

(1999), no sistema da desigualdade, o pertencimento está em integrar a pessoa numa condição 

subordinada e no sistema da exclusão, o pertencimento se dá pela exclusão. 

 

Se a igualdade de condições de vida para todos deve ser o objetivo, as 

condições a serem oferecidas para os indivíduos para atingi-la são distintas; 

os que têm deficiência visual, auditiva, física ou intelectual precisam de 

recursos distintos para fazer atividades escolares e para o trabalho, o que os 

indivíduos sem deficiência não precisam. (CROCHÍK, 2011, p. 36) 

 

  

 A educação no processo de inclusão evidencia que os princípios de alteridade e 

igualdade, como base para o convívio social, foram ignorados. Morin (2002) analisa que o 

papel educacional, que seria o de transmitir e inculcar o conhecimento, é ignorado em relação 

ao conhecimento da própria humanidade, sem dar importância ao que se deve conhecer. O 

autor conclui que, para o enfrentamento das adversidades, seria necessário desenvolver alguns 

mecanismos capazes de transformar a realidade de exploração em que se encontram. A 

educação informal, nesse contexto, contribui para uma reflexão da emancipação do indivíduo 

que foi estigmatizado, alienado e que, mesmo depois de muito tempo de institucionalização, 

existe a possibilidade de reinserção social.  Contribuir com o processo educativo desses 

sujeitos, como forma de desconstrução da institucionalização de sua doença torna-se um 

desafio.  

A quem interessa a educação dominante? Sobre que pretexto foram utilizados os 

modelos de exclusão? Foucault (1979) reflete acerca da dominação burguesa dizendo que tal 

dominação favoreceu-se de interesses econômicos e políticos e que a burguesia utilizou-se do 

poder como instrumento de exclusão, ressaltando que: 

 

São os mecanismos de exclusão, os aparelhos de vigilância, a medicalização 

da sexualidade, da loucura, da delinquência, é toda essa micro-mecânica do 

poder que representou um interesse para a burguesia a partir de determinado 

momento.  Melhor ainda: na medida em que esta noção de burguesia e de 

interesse da burguesia não tem aparentemente conteúdo real, ao menos para 
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os problemas que ora nos colocamos, poderíamos dizer que não foi a 

burguesia que achou que a loucura devia ser excluída ou a sexualidade 

infantil reprimida.  Ocorreu que os mecanismos de exclusão da loucura e de 

vigilância da sexualidade infantil evidenciaram, a partir de determinado 

momento e por motivos que é preciso estudar um lucro econômico e uma 

utilidade política, tornando-se, de repente, naturalmente colonizados e 

sustentados por mecanismos globais do sistema do Estado. (FOUCAULT, 

1979, p. 185) 

 

 

A luta pela transformação social no campo da saúde mental está inserida num 

contexto, no qual o mecanismo de poder resultou na desumanização e aprisionamento do 

louco. Inserir o louco num processo educacional que o liberta desses mecanismos de poder, 

quebrar o sistema de dominação burguesa, minar o sistema de medicalização e o poder 

psiquiátrico é derrubar muralhas internas e externas que ao longo dos séculos controlam o 

campo da psiquiatria. Foucault (1979) analisa que a burguesia não tinha interesse nos loucos, 

mas no lucro político que eles geravam desde o século XIX.  Traçar uma educação que 

desinstitucionaliza, que desfaz um modelo dominante e que gera lucro é extremamente 

desafiador. 

 

Houve provavelmente, por exemplo, uma ideologia da educação; uma 

ideologia do poder monárquico, uma ideologia da democracia parlamentar, 

etc.; mas não creio que aquilo que se forma na base sejam ideologias: é 

muito menos e muito mais que isso.  São instrumentos reais de formação e 

de acumulação do saber: métodos de observação, técnicas de registro, 

procedimentos de inquérito e de pesquisa, aparelhos de verificação. Tudo 

isso significa que o poder, para exercer-se nesses mecanismos sutis, é 

obrigado a formar, organizar e por em circulação um saber, ou melhor, 

aparelhos de saber que não são construções ideológicas. (FOUCAULT, 

1979, p. 186) 

 

 

 

Pensar o processo educativo no campo da saúde mental, dentro de um contexto de 

dominação, torna-se perturbador, pois um outro modelo “formativo” também poderia 

aprisioná-lo, não mais com correntes, mas com o saber psiquiátrico. As comunidades 

terapêuticas não seriam outra forma de dominação política ideologizada? Para Foucault, as 

transformações que acontecem nas bases não são ideologias, mas sim instrumentos de 

aprendizado. Se sujeitos e familiares desses tivessem conhecimento de seus direitos e do 

conteúdo da Reforma Psiquiátrica, o Movimento Antimanicomial resultaria de maiores 

pressões junto ao Ministério da Saúde, para cumprir com o que está descrito na Lei 

10.216/2001. 
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Contribuir para a transformação da sociedade por meio de um processo educacional 

que coloque em evidência os direitos humanos torna-se um dos maiores desafios dos 

movimentos sociais, os quais têm um viés educativo no que se refere à transformação social, 

pois as lutas sociais empoderam os sujeitos a se perceberem cidadãos de fato, não como 

resultado de lutas individuais, mas de lutas coletivas, como analisa Gohn (2012):   

 

Não se trata de um processo apenas de aprendizagem individual, que resulta 

num processo de politização de seus participantes. [...] Trata-se do 

desenvolvimento da consciência individual.  Entretanto o resultado mais 

importante é dado no plano coletivo. [...] As práticas reivindicatórias dos 

movimentos passam por processos de transformação, na estrutura das 

máquinas burocráticas estatais e nos próprios movimentos sociais. (GOHN, 

2012, p. 58) 

 

 

Gohn (2011) analisa que o processo educativo não se restringe a uma 

institucionalização da educação, pois vai além dos muros da escola formal. O processo 

educacional informal no interior dos movimentos sociais gera, além de novos saberes, 

transformação social partindo da luta coletiva, onde há divergência de ideias, onde há 

negociações, discussões e análises da forma como o Estado responde a essas demandas.  A 

relação do movimento social com a educação ainda se encontra em sua gênese, visto que se 

revela como uma análise nova, tendo dois tipos de resposta: contentamento para alguns e 

estranhamento para os mais conservadores.  A autora ressalta ainda que: “Os movimentos 

realizam diagnósticos sobre a realidade social, constroem propostas. Atuando em redes, 

constroem ações coletivas que agem como resistência à exclusão e lutam pela inclusão social” 

(GOHN, 2011, p. 336) 

A luta e militância, principalmente dentro dos movimentos sociais, ocuparam espaços 

institucionais.  Um dos espaços foi dentro do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM), em que usuários e familiares participaram ativamente com o objetivo não somente 

de militância, mas também de [...] “troca de experiências, o suporte mútuo, a autoajuda, ou 

mesmo a execução de programas e serviços terceirizados em saúde mental, com ou sem 

financiamento público” (ROSA, 2010). Outros espaços ocupados foram em instituições com:  

 

[...] projetos culturais, artísticos, educacionais e da mídia, visando a 

mudança nas representações sociais na sociedade em geral acerca da doença 

mental, combatendo as estratégias de estigma, segregação e exclusão do 

louco e dos desviantes sociais em geral; na vida social dispersa e nas 

relações familiares e interpessoais, visando desenvolver uma atitude 

acolhedora e não discriminatória para com as pessoas “diferentes”, e 
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buscando ser solidário na produção do cuidado informal em relação àquelas 

com algum nível de dependência [...] (ROSA, 2010, p. 32) 

  

 

Com essas ações, o caráter educativo do movimento antimanicomial resultou numa 

transformação de um modelo que parecia indestrutível por conta da sua dominação médica, 

para um modelo que desinstitucionaliza o doente e cria comunidades terapêuticas com a 

proposta de um atendimento humanizado. Gohn (2012) revela que, nos movimentos sociais, 

há uma construção educativa que parte dos próprios sujeitos, baseada nas experiências com 

quem domina os bens, no contato com os governantes, no tratamento dado às pessoas de 

classes diferentes, no contato com instituições que assessoram os movimentos e da ignorância 

e incompetência de quem comanda. Quando camadas populares são conhecedoras de seus 

direitos e são participantes de decisões políticas, mexem com estruturas institucionais 

cristalizadas. 

As sociedades hierárquicas e tradicionais não têm uma perspectiva de igualdade em 

relação à loucura, pois entre o louco e os “normais” existe uma distância absoluta, que 

causaria problemas na ordem moderna, pois o louco se tornaria um cidadão como outro 

qualquer que convive nos espaços sociais. A construção da igualdade entre os sujeitos é de 

fato uma transformação no campo da saúde mental, pois a universalização de direitos 

culminaria na inclusão (ROSA, 2010). 

 

[...] os enormes desafios teóricos e políticos para a conquista de uma 

cidadania social mais plena, que necessariamente vai implicar em 

intervenções macro societárias, incluindo regras, leis e instrumentos 

normativos na esfera partidária, pública e estatal, exigindo autoridade 

vertical e controle para serem implementados na sociedade civil, fora do 

âmbito dos movimentos sociais moleculares e revolucionários. (ROSA, 

2010, p. 83) 

 

 

Para pensar os direitos sociais a nível macro, poderão surgir muitos desafios para que 

os serviços substitutivos em saúde mental possam acontecer de fato.  É inquietante pensar 

numa transformação social, principalmente no campo da saúde mental, numa sociedade 

capitalista, pois não há interesse em políticas que realmente possam emancipar as pessoas 

com transtorno mental, mas o interesse se dá em políticas que continuam exercendo o poder 

psiquiátrico através da medicalização. A Reforma Psiquiátrica não se limita em retirar as 

pessoas de dentro do hospital e com longas internações para os serviços substitutivos, mas 
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deve se preocupar em dar voz àqueles que não têm voz, pautados numa educação libertadora, 

para que esses sujeitos possam ser protagonistas de sua própria transformação.   

 

5.3  A VOZ DA LOUCURA E O PROCESSO EDUCATIVO NO ESPAÇO 

FAMILIAR 

 

 A família, historicamente, exerce um papel fundamental na vida do indivíduo, não 

importando o modelo de representação, pois acredito que ela é constituída com quem se 

convive num mesmo espaço físico e tem uma forma peculiar de construção da cultura.  As 

transformações ocorridas na forma que ela se apresenta influencia o modo como seus 

componentes se relacionam. Como exemplo, a industrialização não mudou somente o modo 

de produção, mas também as relações sociais, principalmente na família. 

Dentro do campo da saúde mental, a mudança do modelo hospitalocêntrico para 

comunidades terapêuticas “[..] possibilitou também a existência de uma nova forma de olhar 

para a instituição familiar no tratamento psiquiátrico, e a família passou a ser incluída como 

ator importante do tratamento [...]” (ROSA, 2010, p. 227). O dia a dia da família da pessoa 

acometida com transtorno mental, principalmente quando está em crise, implica em se 

relacionar também com a doença, não dispondo de quase nenhum tipo de conhecimento, que, 

por sua vez, passa a ficar adoecida com o adoecimento de um membro.  Esse adoecimento é 

destacado por Rosa (2010) ressaltando que: 

 

A família, por sua vez, na Comunidade Terapêutica, é definida como um 

grupo no qual, quando algo não vai bem, um dos membros concentra e 

externaliza os sintomas do grupo, como, por exemplo, na doença mental.  Os 

técnicos da Comunidade Terapêutica não consideravam que a doença teria 

atingido um indivíduo somente, mas que o grupo em que ele vive apresenta 

características patológicas.  Nesse sentido todo o grupo deve ser tratado. 

(ROSA, 2010, p. 236) 

 

 

A família se torna fundamental, pois passa a ter responsabilidades com a 

administração da medicação e na mudança do seu comportamento em relação ao que sofre. 

Nesse sentido, precisa ser vista, pelos agentes que trabalham com saúde mental, como peça 

fundamental para um tratamento humanizado e democratizado. Seria imprescindível que as 

famílias fossem inseridas, não como simplesmente porta-vozes de seus doentes, mas como 

participantes e protagonistas do processo de cura, não somente de um, mas de todo o grupo 
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familiar. Nessa perspectiva, o apoio dado aos cuidadores deveria ser efetivo, por meio de 

equipe interdisciplinar.  

 Mesmo com a participação da família, o sofrimento mental pode levar a um 

isolamento do convívio social, não só por conta da crise, mas também por conta da 

medicalização que, na maioria das vezes, aliena, paralisa e impossibilita as atividades: 

laborativa e recreativa. Tal sofrimento abrange também o preconceito, o estigma, a rejeição, a 

punição, a exclusão, a marginalização e a falta da garantia de direitos.  Por conta disso requer 

uma compreensão e participação no entendimento do que seja o tratamento. Isso porque os 

saberes construídos ao longo dos anos influenciaram de forma negativa o tratamento no 

espaço familiar e o estigma construído em relação ao doente mental está impregnado nas 

relações sociais, que faz do louco um ser sem sentimento e que está destinado a “viver” num 

modelo hospitalar que traz um distanciamento de sua família, pois, depois da internação, não 

consegue se relacionar dentro de padrões familiares pré-estabelecidos. 

O modelo de atenção criado a partir da Reforma Psiquiátrica abre um novo 

entendimento e aceitação de um atendimento humanizado com a participação da família, no 

processo de inclusão. Tal modelo, se eficiente, não só atenderia de forma satisfatória, mas 

teria um suporte para as famílias que lidam com essa demanda, e quando não conseguem vaga 

para um tratamento no CAPS, ficam à mercê de conseguir somente a receita para “controlar” 

o doente em casa, buscando alívio das crises e “paz” no convívio familiar. 

A experiência dentro do campo da saúde mental fez-me observar a angústia que a 

família sofre entre o início da crise até o controle da mesma.  O cuidador, aquele familiar ou 

amigo próximo que acompanha o sujeito, lida com a possibilidade ou impossibilidade de uma 

cura, tendo a responsabilidade de informar os efeitos colaterais da medicação, a medicação 

que não consegue comprar, a medicação que não contemplou o tempo até a próxima consulta, 

enfim, a angústia vivida pelos familiares e pelos sujeitos não se resume na crise, mas num 

contexto da falta de atendimento e suporte dos serviços de saúde mental que deveriam ser 

eficientes pelo CAPS. 

No atendimento dado à pessoa com transtorno mental, a participação tanto da pessoa 

quanto do familiar é relevante, porque o saber construído nas relações de ambos contribui 

para um melhor entendimento do sofrimento em que passam esses sujeitos.  Tais saberes, que 

há muito tempo foram ignorados pelos psiquiatras, hoje se tornam peças chave no tratamento 

humanizado e democratizado. As histórias contadas pelos familiares e pelo próprio sujeito 

traçam um perfil do estágio em que se encontra seu sofrimento e, consequentemente, apontam 

para demandas familiares em torno do sofrimento.  Infelizmente, as políticas de saúde mental 
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oferecidas não estão capacitadas a atender as demandas familiares existentes, pois existe uma 

deficiência no tratamento oferecido. 
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6 ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO: AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 

 

 Morando há mais de 25 anos em Salvador, desconhecia as demandas existentes em 

Pau da Lima28, Salvador – BA.  Quando entrei pela primeira vez no bairro, identifiquei-me 

com o modo de vida das pessoas, pelo fato de ter nascido numa favela do Rio de Janeiro - RJ 

e vivenciado as demandas comuns dos bairros pobres como: violência, tráfico de drogas, 

coleta de lixo insatisfatória, esgoto a céu aberto e moradias sem a mínima segurança. O 

relacionamento entre vizinhos favorecia o compartilhamento da vida e ajuda mútua.  Depois 

de algum tempo convivendo e partilhando experiências, sentia-me parte da comunidade. 

Como na Igreja Batista da Proclamação (IBP)29 oferecia atendimento médico clínico, 

algumas pessoas paravam para perguntar se havia psiquiatra, fato que me chamou atenção. 

Fiquei curiosa para saber qual o motivo da procura pela área de saúde mental na igreja, 

considerando que havia o CAPS, no Vale dos Lagos, Salvador – BA.  Naquele momento a 

referida instituição não estava recebendo pacientes novos. Uma senhora relatou-me que a 

recepcionista do referido centro informou que a espera era de 1000 pessoas. Fiquei perplexa e 

me perguntei se, ali no espaço da igreja, poderíamos ter atendimento gratuito nessa área.   

Comecei a escrever o projeto De bem com a vida, com o intuito de suprir às 

necessidades em saúde mental. Em paralelo, busquei parceiros e colaboradores que pudessem 

investir e, para minha grata surpresa, um médico psiquiatra prontificou-se a doar parte do seu 

tempo para atender a essa demanda. Quase nem acreditei no que meus ouvidos ouviram. 

Iniciamos em 2012 somente na área de serviço social e psiquiatria, embora tivesse previsto 

um atendimento multidisciplinar. Depois de dois anos, conseguimos psicóloga, nutricionista e 

ludicista, sendo todos os profissionais voluntários, bem como a equipe administrativa que tem 

a generosidade e satisfação em prestar serviço, como revela uma voluntária que tem a 

responsabilidade de organizar os prontuários:  

 

Eu me sinto bastante realizada... eu não vejo a hora assim, quando tá perto 

de chegar, fico naquela ansiedade, doida para vir logo!  É, é uma obra 

maravilhosa! Me sinto muito, muito, muito realizada, e é muito edificante, 

pra minha vida, é ótimo! (VOLUNTÁRIA 1) 

                                                             
28 Pau da Lima é um bairro populoso cuja atividade econômica principal é o comércio, que dá autonomia para o 

sustento. É considerado o miolo de Salvador, por estar localizado entre duas vias principais da cidade, como a 

Avenida Luiz Viana Filho (Paralela) e a BR 324, uma posição estratégica, que resulta no crescimento 

imobiliário. São 36,74% de área, comparado à cidade, e 28,67% em relação à população de Salvador (LEÃO, 

2015). 
29 A IBP foi fundada em 1953 no dia 15 de novembro sendo batizada com o nome Proclamação.  Tem uma 

importância social forte no bairro pelo fato de oferecer o espaço físico para ações que atendam às necessidades, 

como cursos profissionalizantes, assessoria jurídica, atendimento psicológico, social e psiquiátrico. 
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 A voluntariedade das pessoas que doam seu tempo para o projeto é impressionante. 

Sempre revelam que o fato de estarem ali é gratificante, ainda mais quando se percebe uma 

evolução positiva no tratamento dos participantes, não somente medicamentoso, mas também 

nas terapêuticas educacionais desenvolvidas, possibilitando inserção social das pessoas com 

sofrimento mental. 

 O que me chamou atenção nas pessoas que procuravam atendimento no projeto era a 

maneira como falavam de suas dores e da esperança que tinham em encontrar solução através 

da consulta com o psiquiatra. O que tinham em comum?  A dor da alma que não foi explicada 

e que, em minha opinião, nunca será através da fria luz da razão.  O olhar, o gesto, o tom da 

voz eram comuns entre eles, revelando a mais dura realidade dos excluídos, não só da 

sociedade, mas também de suas relações familiares. O maior sofrimento é ser visto de forma 

estigmatizada, como alguém que não pode ser visto como “normal”.  É não ser visto como 

cidadão com direito a ter direitos.    

 Aproximar-me desses sujeitos rompeu a barreira do desconhecido e desconstruiu a 

ideia da hierarquização que tinha das instituições de saúde mental.  Um dos obstáculos a ser 

quebrado foi a separação entre normais e doentes que havia entre os que apresentavam 

sintomas do transtorno e suas famílias.  O objetivo não era informar para “formar” pessoas, 

sem ter um espaço para questionamento do tratamento, mas de contribuir para a emancipação 

social e liberdade de participação no processo de cura.    

 

6.1  PROJETO DE BEM COM A VIDA: AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS VISANDO À 

PROMOÇÃO DA AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO SOCIAL  

 

 O Projeto “De bem com a vida” apresenta uma proposta de intervenção, resultado de 

estudo e de observações sistemáticas realizados junto à comunidade de Pau da Lima, desde o 

ano de 2012. Foram detectados falta de atendimento satisfatório no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), preconceitos sócio familiares e violação dos direitos de cidadania em 

relação às pessoas com transtorno mental, aliado a um abusivo uso de medicamentos, sem 

uma intervenção por meio de ações socioeducativas e terapêuticas grupais, inviabilizando a 

reinserção social dos pacientes.   

A partir de estudos sistemáticos, relatos em grupo, atendimentos realizados, percebeu-

se a necessidade de oferecer um tratamento humanizado às pessoas com transtorno mental. 

Trata-se de uma intervenção acerca da (re) apropriação de direitos, visando à promoção da 
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autonomia gradual desses usuários e, com isso, a superação dos preconceitos e diminuição do 

uso de medicamentos. O projeto está sendo realizado na referida igreja30.  

Devido a estas constatações, este projeto traz uma intervenção para que, através da sua 

execução, haja um processo educacional, onde os usuários possam enfrentar dificuldades 

decorrentes desses preconceitos, estimulando os mesmos para que consigam lutar pelo direito 

a ter direitos, bem como a ter voz e vez na sociedade.  Sendo assim, os usuários podem refletir 

sobre as suas dificuldades, superar os preconceitos, para que possam viver com dignidade, 

sentindo-se, de fato, socialmente incluídos. 

O processo educativo no projeto visa esclarecer à pessoa com transtorno mental e aos 

seus familiares a importância do uso adequado dos medicamentos; orientação às famílias 

acerca da aceitação da pessoa com transtorno mental; promoção de discussões em grupo que 

possibilitem aos usuários expressarem e refletirem sobre os seus direitos e deveres como 

cidadãos; reflexão sobre os preconceitos enfrentados para que possam descobrir, através do 

exercício da cidadania, formas de superá-los; realização de dinâmicas de grupo que propiciem 

a reflexão, o autoconhecimento e integração para que possam se sentir emocionalmente 

apoiados e fortalecidos; e atendimento especializado com equipe multidisciplinar: gestor 

social, assistente social, psiquiatra, psicóloga, enfermeira, nutricionista e farmacêutico.  

Na perspectiva de criar um espaço de orientação e aprendizado, este projeto visa a 

participação consciente e ativa dos usuários em saúde mental, bem como suas famílias.  Este 

método possibilita adaptações e permite conhecer a realidade dos usuários, identificar e 

analisar os problemas demandados por eles, descrever situações futuras que serão alcançadas 

mediante soluções dos problemas e identificar e caracterizar os seus interesses e expectativas. 

A intervenção na sala de espera possibilita a compreensão das dificuldades de cada pessoa, 

fazendo uma correlação entre elas, na tentativa de solucioná-las através de reflexões e 

discussões dentro de um processo educativo emancipador.  

Em maio de 2015, o projeto promoveu o I Encontro de Saúde Mental e, em maio de 

2016, o II Encontro de Saúde Mental, alusivo ao dia 18 de maio, dia da Luta Antimanicomial, 

com orientações em relação à depressão, causas e sintomas, direitos das pessoas com 

transtorno mental, participação da família no tratamento, efeitos da medicação e 

relacionamento com a família (figuras 20 e 21).   

 

                                                             
30 A Igreja Batista da Proclamação (IBP), situada na Rua Dr. Arthur Gonzalez, 154, Pau da Lima, 

Salvador – BA, é uma instituição de natureza religiosa, sem fins lucrativos e que desenvolve projetos 

sociais voltados para a comunidade.  
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Figura 20 – II Encontro de Saúde Mental com a presença do psiquiatra Antônio, da psicóloga Liana e 

da assistente social Josilane, da esquerda para a direita, em Pau da Lima, Salvador – BA, 

2016 

 

 

Fonte: arquivo pessoal (2016) 

 

 Figura 21 – Palestra sobre depressão: causas e sintomas com o psiquiatra Antônio no II Encontro de 

Saúde Mental, Pau da Lima, Salvador – BA 

 

 

Fonte: arquivo pessoal (2016) 

 

Os referidos encontros foram realizados nas dependências da IBP, com a presença, em 

média, de 200 pessoas, entre elas: estudantes, pessoas da comunidade, participantes do projeto 

e suas famílias e dos profissionais: assistente social, psicóloga e psiquiatra. 

 

6.2  PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

O cenário que encontrei no campo (comunidade de Pau da Lima) condizia com o 

imaginário construído socialmente acerca das pessoas com transtorno mental. Alguns 

chegavam acompanhados, outros solitários, cabisbaixos, tristes, revelando um semblante em 

busca de solução para o sofrimento. Após alguns meses, as ações do projeto pintaram um 

outro quadro. O envolvimento dos participantes possibilitou uma interação e uma relação de 

confiança, pois eram compartilhadas situações em comum, contribuindo para emancipação e 

conhecimento de sua doença e enfrentamento. São pessoas que, em algum momento de suas 

vidas, sofreram algum trauma e que hoje tentam se “livrar” dos efeitos produzidos por ele, 

sendo, a maioria mulheres, como mostra o gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Distribuição dos participantes do projeto De bem com a vida por sexo, na comunidade de 

Pau da Lima, Salvador – BA, 2017 

 

 

Fonte: Dados coletados e tabulados pela autora. 

 

O gráfico 1 apresenta dados que mostram que a maioria, 81% dos participantes, é 

constituída pelo gênero feminino, ao passo que os homens estão em minoria, 19%.  

Analisando esse fenômeno teríamos duas reflexões: a primeira é que, na maioria das situações 

de doença, as mulheres procuram atendimento mais do que os homens e a segunda é que as 

mulheres representam maioria no estado da Bahia, de acordo com o censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).   

Embora o projeto não seja direcionado a uma faixa etária específica, observa-se, nas 

fichas de atendimento (gráfico 2), uma prevalência na faixa dos 20 aos 59 anos, com cerca de 

¾ de todo o público atendido, sendo subdividido em partes rigorosamente iguais: 37,5% para 

o grupo dos 20 aos 39 anos e dos 40 aos 59 anos; o restante fica dividido entre os da faixa 

etária até 19 anos, 6,25%, e os participantes com mais de 60 anos, 18,75%. 

 

Gráfico 2 –  Distribuição dos participantes do projeto De bem com a vida por idade, na comunidade de 

Pau da Lima, Salvador – BA, 2017 

 

 

Fonte: Dados coletados e tabulados pela autora. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos participantes do projeto De bem com a vida por estado civil, na 

comunidade de Pau da Lima, Salvador – BA, 2017 

 

 
 

Fonte: Dados coletados e tabulados pela autora. 

 

O gráfico 3 mostra que a maioria das pessoas que procura atendimento no projeto é 

solteira, representando 44% dos participantes, sendo 31% casadas, 6% divorciadas, 6% 

separadas e 13% viúvas. Nenhum dos participantes declarou a opção União Estável, mas o 

número de pessoas solteiras pode estar relacionado aos sintomas do sofrimento mental e/ou 

aos efeitos da medicação que podem impedir uma relação de envolvimento de um parceiro 

com uma pessoa em tratamento. Dentre aqueles que se definem como solteiros, já houve 

quem viveu a união estável, mas, em função de ser uma relação “precária”, definiu-se como 

solteiro, embora um número significativo tenha filhos. 

Em contrapartida, a participação da família no tratamento tem prevalência, de acordo 

com o gráfico 4, mostrando que 50% das famílias têm muito envolvimento, sendo que 37% 

têm pouco e 13% são indiferentes. Os dados indicam que as ações socioeducativas 

desenvolvidas no projeto têm contribuído para um entendimento de que a família é parte do 

tratamento. 
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Gráfico 4 – Distribuição dos participantes do projeto De bem com a vida por envolvimento da família 

no tratamento na comunidade de Pau da Lima, Salvador – BA, 2017 

 

 

Fonte: Dados coletados e tabulados pela autora. 

 

No gráfico 05, observa-se que a maioria pertence a alguma igreja evangélica, 

representando 81% dos participantes, já os outros 19%, se autodeclararam sem religião. Aqui 

há dois aspectos importantes a serem destacados que podem ajudar a compreender este 

gráfico. O primeiro é que este elevado índice de pessoas religiosas, marcadamente 

evangélicas, pode ter como uma razão a ser considerada o ambiente onde o projeto é 

realizado, que é uma Igreja Batista; e o segundo é que, na religião, há dois aspectos, um 

positivo e um negativo, que podem ajudar a explicar também o gráfico: o positivo é que, por 

ser um espaço de acolhimento, alento e apoio à pessoas e familiares de pessoas com 

sofrimento mental implicaria em grande número de pessoas a serem atendidas a fim de 

minimizarem seus sofrimentos, e o negativo, que não pode ser desconsiderado também, é que 

a religião, em seu viés mais radical, pode criar um ambiente favorável ao surgimento de 

diversas enfermidades, inclusive os transtornos mentais.  

 

Gráfico 5 – Distribuição dos participantes do projeto De bem com a vida por religião, na comunidade 

de Pau da Lima, Salvador – BA, 2017 

 

 

 

Fonte: Dados coletados e tabulados pela autora. 
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Em relação à escolaridade, percebemos, com base no gráfico 6, que a maioria dos 

participantes que procura atendimento no projeto cursou o ensino médio (57%), sendo que 

13% não completaram e 44% concluíram. Entretanto, aqueles que se autodeclaram sem 

escolaridade representam 19%. Os participantes que fizeram ensino fundamental 1 e 2 

representam 12%, cada um. Verifica-se que o grau de escolaridade dos participantes é, em 

grande parte, o ensino médio completo, fato que pode contribuir no enfrentamento do 

sofrimento. 

 

 Gráfico 6 – Distribuição dos participantes do projeto De bem com a vida por escolaridade, na 

comunidade de Pau da Lima, Salvador – BA, 2017 

 

 

Fonte: Dados coletados e tabulados pela autora. 

 

O gráfico 7 revela-nos que metade dos participantes não possui renda. Quando 

comparado com os dados do gráfico 6, em que 44% concluíram o ensino médio, aliado aos 

números do gráfico 8, que mostram que 88% não têm trabalho formal, o quadro torna-se 

sombrio. O gráfico 7 mostra ainda que 37% ganham até 1 salário mínimo por mês e que 

apenas 13% recebem até 2 salários mínimos mensais. O elemento que pode determinar a falta 

de renda, mesmo tendo escolaridade, é a incapacidade da maioria dos participantes de ser 

inserido em um trabalho formal por conta do sofrimento, dos efeitos da medicação e do 

preconceito em relação à doença. 
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Gráfico 7 – Distribuição dos participantes do projeto De bem com a vida por renda, na comunidade de 

Pau da Lima, Salvador – BA, 2017 

 

 

Fonte: Dados coletados e tabulados pela autora. 

 

 
 Gráfico 8 – Distribuição dos participantes do projeto De bem com a vida por trabalho formal, na 

comunidade de Pau da Lima, Salvador – BA, 2017 

 

 

Fonte: Dados coletados e tabulados pela autora. 

 

A análise dos dados categorizados pode fornecer maiores e melhores informações à 

medida que cruzamos com outras categorizações, mas também é fundamental que o 

pesquisador faça uma excelente interpretação dos mesmos (GATTI, 2004). Assim sendo, é 

possível observar que o grande número de mulheres, na proporção de 4 para cada homem, que 

busca atendimento através do projeto, indica aquilo que é perceptível no cotidiano, as 

mulheres se cuidando mais que os homens. Outro dado que chama a atenção é o da 

enfermidade sendo vivenciada na solidão, a esmagadora maioria, cerca de 69%, enfrenta a 

doença sem a presença de um/uma parceiro/parceira. Ao mesmo tempo, é possível destacar 

como a participação da família no tratamento já é uma realidade para a grande maioria, sendo 

esta uma das exigências para que o usuário seja aceito no projeto, embora seja analisado caso 
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a caso, para não cometermos o erro de reforçarmos a falta de oportunidade de tratamento para 

aqueles que já são excluídos, muitas vezes dentro do próprio lar, tanto que 13% dos usuários 

ainda se queixam de total indiferença por parte dos familiares.  

A pesquisa destaca ainda a religião com um papel quase contraditório, ora sendo 

alento, por meio do acolhimento e apoio espiritual, ora sendo a fomentadora de adoecimentos 

com os seus rituais de demonização e de pseudo-curas. É destacado ainda que os participantes 

têm uma condição de vida limitada, pela falta de um trabalho formal, gerando uma 

instabilidade no seu próprio sustento, mesmo sendo a maioria em idade economicamente 

ativa.  Diante disso, procuram tratamento gratuito porque não podem custear atendimento 

privado, visto que o CAPS, que oferece gratuidade no tratamento, não consegue suprir 

satisfatoriamente as demandas existentes na comunidade. 

 

6.3  NARRATIVAS EXPERIENCIADAS DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO 

SOCIAL 

 

 Mesmo sem divulgação em relação ao projeto, a procura pelo atendimento aumentou 

quase 150% após 2 anos, visto que começamos com 25 pessoas e hoje são setenta pessoas 

usuárias do serviço. Fiquei me questionando: como selecionar dentre todos aqueles que mais 

precisam?  Como o objetivo do projeto é uma intervenção humanizada, o número 

contemplado não poderia ultrapassar 70 pessoas, sendo necessária uma triagem, na qual a 

família era orientada a cumprir com o compromisso de também estar envolvida com o 

tratamento.   

 A angústia na relação com o campo de pesquisa acontecia em todas as visitas.  Como 

eu estava atuando na área de serviço social há três anos, passei a me questionar: onde termina 

a atuação do serviço social e começa a da pesquisadora?  Fazer com que eles me vissem como 

pesquisadora era um desafio, por conta da demanda, como pude escrever no meu diário de 

campo: 

 

Mais um sábado de atendimento!  Quando cheguei, muitos do que estavam 

marcados para atendimento com o psiquiatra já tinham chegado. Saudei uns 

no corredor, onde gostam de aguardar atendimento, e outros na sala, que fora 

separada para sala de espera.  Dei um “bom dia” bem enfático, quando a 

maioria respondeu com ar de animação.  Na maioria das vezes em que 

chego, alguns já ficam à minha espera para conversar sobre a medicação que 

não encontram, o efeito da medicação, direitos ou simplesmente para 

conseguir uma vaga para ser atendido.  
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Figura 22 – Participantes do projeto De bem com a vida na sala de espera, Pau da Lima, Salvador - BA 

 

 Fonte: arquivo pessoal (2017) 

 

 A neutralidade estava longe da minha prática.  Ao mesmo tempo em que atuava como 

pesquisadora atuava também como assistente social. Se a mistura entre a profissional e a 

investigadora limitou a análise dos dados, não sei responder, mas, no decorrer da construção 

da pesquisa, possibilitou uma aproximação dos sujeitos que ultrapassa os limites das relações 

institucionalizadas. A partir daí, passei a ser vista pela comunidade como a pessoa que resolve 

demanda em saúde mental, que viabiliza a receita, a mediadora dos menos favorecidos, 

daqueles que não têm voz nem vez nos seus espaços familiares. 

 Analisando o processo educativo que acontecia na sala de espera, verifiquei que 

desconstruir a compreensão de que só a receita resolve os problemas do transtorno mental foi 

um desafio, porque a maioria, quando marcava a consulta, expressava o desejo de somente 

pegar o documento que autorizaria a compra da medicação. O trabalho educativo 

desenvolvido na sala de espera possibilitou uma orientação em relação ao tratamento, 

ressaltando que a alimentação, as relações familiares e a ocupação em atividades terapêuticas 

da pessoa com transtorno mental se colocam no mesmo grau de importância comparado aos 

fármacos. 

 Como relatado anteriormente, o papel da pesquisadora e da assistente social se 

confundiam.  A imagem construída era de alguém que iria ajudar, dar alguma solução 

paternalista, não importando o título atribuído. Essa impressão deve-se ao fato dos menos 

favorecidos serem vistos como assistidos pelo Estado, e não como cidadãos, e as políticas 

públicas como um favorecimento e não como direito, procurando quem lhes possa garantir. 

 A atuação da equipe multidisciplinar vem desconstruir essa imagem assistencialista, 

tendo o objetivo de uma intervenção socioeducativa, onde questionamentos e discussões 

travados na sala de espera, desmistificavam o preconceito e democratizavam conhecimento, 

sendo liderados também por alguns que se destacam no grupo. O assunto a ser debatido era 

escolhido pela maioria e direcionado por uma pergunta. O conteúdo do diário de campo revela 

a autonomia dos participantes, como documentei no relatório de visita: 
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Enquanto estava começando a discussão, entra uma pessoa “altamente 

motivada” e diz que estava feliz mesmo tendo acordado uma hora da manhã 

para fazer lanche para vender e que, naquela hora, mais ou menos nove horas 

da manhã, tinha vendido todos. A mesma relata que na família a chamam de 

“a doida esperta” que sabe de tudo que acontece e consegue ganhar dinheiro. 

Sua participação encantou a todos, porque ressaltou que antes era briguenta e 

só andava chorando, mas que depois que começou a participar do projeto, 

não aliviou toda a dor, mas teve uma motivação maior para viver. Logo 

depois começaram vários depoimentos sobre a relação com a medicação: “dá 

muito sono ou não faz efeito”, revelou um participante. Um dos depoimentos 

foi acerca da não aceitação da doença e que psiquiatra é médico de “doido”.  

Essa fala foi interrompida com o relato de uma jovem que, depois de muitos 

anos concordou que precisava de tratamento, pois apresentava uma tristeza 

desde os três anos de idade.  Chorava muito sem saber o porquê do choro. 

Contou para a sua genitora, depois dos vinte anos de idade, onde nessa época 

começou a participar do projeto. A mesma refletiu que o que sente é na 

mente, mas quem sente é o coração, não o coração músculo, mas a alma.  

Diz não tomar medicação para a mente e sim para a alma, porque é lá que 

está doendo. Todos os que estavam na sala de espera fitavam os olhos nela e 

ouviam atentamente cada palavra proferida. Outra participante começou a 

dar sua opinião em relação à medicação.  Relata que precisou de um tempo 

para se “libertar” da medicação chamada Rivotril e que o médico disse que 

causa demência, sendo seu efeito maravilhoso, mas as consequências são 

“terríveis”, tentando convencer a não usar a referida medicação.  As falas 

continuaram e eu estava como facilitadora do debate. Nesse momento, o 

assunto foi mudado para a importância da religião para o tratamento e que 

“se é importante cuidar do físico e da mente, é importante também cuidar do 

espiritual”, ressalta um participante. Numa mudança de assunto brusca, uma 

voz do fundo da sala revela que trabalha com alfabetização, propõe dar aulas 

para aqueles que não sabem ler e escrever e também para aqueles que sabem 

ler e que não sabem interpretar.  Esta chegou já com as fichas de inscrição na 

mão para que depois da consulta ser preenchida por quem desejasse 

participar das aulas. O debate continuou com o objetivo de motivar aqueles 

que estavam passando pela mesma situação de doença, depressão, e sobre a 

importância do entendimento da família em relação aos sintomas.  

 

  

 Os encontros com o psiquiatra, orientando sobre o efeito da medicação, possibilitaram 

o entendimento e o enfrentamento dos efeitos iniciais causados por determinadas substâncias.  

A orientação em relação ao uso do Rivotril31 incomodou alguns participantes do projeto, 

porque já faziam uso e queriam continuidade. A orientação médica para estes era que não 

seria receitada a referida medicação, pois causava dependência, e os que já faziam uso iriam 

passar por uma terapeuta, mudando para outro medicamento menos invasivo. Após o 

                                                             
31  Rivotril, medicação que é indicada como anticonvulsivante e como ansiolítico.  “[...] pode levar ao 

desenvolvimento de dependência física e psíquica. [...] O risco de dependência aumenta com a dose e 

com a duração do tratamento [...]” (PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.) 

Disponível em: <https://www.dialogoroche.com/content/dam/brasil/bulas/r/rivotril/Bula-Rivotril-

Profissional.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2017) 
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encontro, duas participantes procuraram o serviço social declarando que iriam procurar outro 

médico.    

 As discussões em grupo e com a equipe dos profissionais permitiam os participantes 

expressarem os descontentamentos em relação ao tratamento e a propor soluções coletivas 

para um melhor atendimento em saúde mental. O compartilhamento de experiências jamais 

poderia ser travado num ambiente institucionalizado, controlando o tempo, obedecendo regras 

de comportamento. Zaluar (1994) define um momento semelhante a este como “troca de 

ideias”, ressaltando que:   

 

É em grande medida nessa troca de ideias não institucionalizada, fora do 

controle dos aparelhos ideológicos da dominação ou da disciplina, que ideias 

tornam-se eficazes, ações incorporadas, reputações legitimadas e políticas 

aceitas. (ZALUAR, 1994) 

 

 

 A pesquisa para mim não era simplesmente uma coleta de dados para responder uma 

pergunta que norteou o presente trabalho, mas uma troca de conhecimentos que não se 

aprende num espaço formal.  A experiência de não simplesmente estar no campo, mas fazer 

parte foi resultado do acolhimento e confiança percebido no olhar, no abraço e no silêncio.   

 O que me marcou em todo esse processo foi quando uma senhora chegou à recepção 

do projeto procurando atendimento. Ela parecia muito cansada e não conseguia conter as 

lágrimas, sem condição para responder às perguntas que eram feitas logo na triagem. Estava 

acompanhada por sua vizinha, pois não tinha ninguém da família que cuidasse dela. Com 

ocorrência de vômito, não conseguia ficar sentada, sendo encaminhada para a sala do 

psiquiatra, onde foi medicada e, em seguida, conduzida até a sua residência.  O quadro era de 

hepatite e alzheimer32.  Passado um mês, fui surpreendida com a presença daquela mulher, 

que chegou sozinha para remarcar a consulta.  Fiquei surpresa com sua melhora! 

 As rodas de conversa que aconteciam logo depois das discussões em grupo tornavam-

se um momento de compartilhar algumas experiências mais íntimas, com a certeza de que não 

iriam sofrer discriminação. Alguns esboçavam o fato de serem considerados “malucos” pela 

família ou no ambiente de trabalho, por também fazerem uso de medicação com tarja preta, o 

que denota um estigma em relação à pessoa com algum tipo de transtorno.  Revelar que o 

tratamento é feito com comprimidos em que a embalagem carrega uma marca preta é criar um 

ambiente hostil que marginaliza e exclui. 

                                                             
32 Doença que afeta a memória, o comportamento e o pensamento. 
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 O processo educativo experienciado pelos participantes foi caracterizado por 

discussões sobre variados temas: entendimento do que seja a doença, direitos garantidos por 

lei e o compartilhamento dos mesmos na orientação de seus pares, sobre como enfrentar o 

efeito medicamentoso e principalmente o preconceito sofrido no ambiente familiar, 

desmistificando a imagem estigmatizada. 

 Diante disso, como resultado do presente trabalho de pesquisa, verificou-se que o 

atendimento humanizado em saúde mental no projeto De bem com a vida, aliado a um 

processo educativo baseado em orientações em relação às demandas do sofrimento mental, 

contribuiu para a desconstrução do preconceito e estigma dos participantes do projeto na 

comunidade de Pau da Lima, possibilitando a inclusão social através de ações 

socioeducativas. A democratização dos conhecimentos em saúde mental contribuiu também 

para a compreensão do tratamento, dos efeitos que a medicação pode causar e, acima de tudo, 

para uma participação ativa nas discussões, sendo protagonista de sua própria cura.   
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Uma viagem fascinante, na companhia de pensadores como Foucault (2010), Goofman 

(1974) e Basaglia (2005). Uma imersão no universo do fenômeno da loucura através dos 

séculos. O desafio foi analisar as tentativas científico-filosóficas para compreender tal 

fenômeno e seus sujeitos, e o que levou a sociedade a adjetivá-los ora como “santos”, ora 

como “desatinados”, como profetas, que detinham os destinos dos demais em suas 

mãos/palavras, a interditados que nem mesmo sobre seus próprios destinos tinham qualquer 

controle. 

Longe de achar que chegamos ao ponto final desta jornada, estamos apenas iniciando a 

discussão sobre o tratamento humanizado das pessoas com transtorno mental. Os resultados 

da presente pesquisa não representam uma verdade absoluta em relação ao tratamento em 

saúde mental. A investigação realizada foi um esforço para instigar novas pesquisas em 

relação aos modelos de atenção psicossocial, discutindo possibilidades de universalizar ainda 

mais a humanização do atendimento através de um processo educativo. Os dados coletados 

representam o compartilhamento das experiências vivenciadas coletivamente num processo 

ensino-aprendizagem onde todos os sujeitos envolvidos aprendem/ensinam. 

O processo investigativo do presente trabalho foi relevante, pois, além de responder à 

pergunta inicial, instigou ao mesmo tempo a análise de novos conteúdos em saúde mental 

como: a influência da religião no tratamento e a negação da doença mental, na visão de 

autores como o psiquiatra Thomas Szasz (1980). Sendo assim, propõe-se ampliar as 

discussões feitas até aqui, pois poderão também contribuir para o processo de mudança do 

modelo hospitalocêntrico para um modelo terapêutico em saúde mental, além de abrir um 

caminho que vai além do saber psiquiátrico, desconstruindo a hierarquização na relação 

equipe profissional e paciente. 

A proposta da referida pesquisa foi de analisar o processo educativo no atendimento 

humanizado às pessoas com transtorno mental na comunidade de Pau da Lima, Salvador – 

BA, desenrolando-se nos seguintes objetivos específicos: descrever historicamente o 

fenômeno de institucionalização do louco no modelo hospitalocêntrico; analisar em que 

medida os profissionais em saúde mental podem humanizar o atendimento através de um 

processo educativo baseado na Reforma Psiquiátrica; identificar a importância do 

envolvimento da família no tratamento; contribuir com a democratização das informações 

sobre o transtorno mental, direitos e cidadania na comunidade. 
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Foucault (2010) contribuiu com o entendimento, não da história da doença mental, 

mas da história dos loucos, a partir de sua exclusão, de seu aprisionamento e de quem o 

encarcerou. Sua análise permite-nos compreender como a loucura passou a ser confinada e 

qual o lugar que ela ocupou ao longo da história, influenciando o modo como a sociedade 

portou-se diante do delírio dos loucos. O esclarecimento de suas ideias foi possível, pois se 

baseou nos estudos de Goffman (1974). 

A análise das instituições asilares, como os hospitais psiquiátricos, tornou-se possível 

por meio da contribuição de Goffman (1974), fazendo um estudo minucioso do modo de vida 

dos internos em uma instituição total. Define-se como instituição total aquela onde o interno 

passa a vivenciar novas regras de “vida”, deixando no mundo externo tudo aquilo que 

aprendera para ser adestrado por novos hábitos que normatizarão sua conduta.  

A desinstitucionalização, uma luta travada por Basaglia (2005), foi influenciada pelo 

conteúdo dos escritos de Foucault (2010). Sua contribuição para a história da loucura foi a 

militância em favor de quem sofreu o estigma de ser admitido em uma instituição asilar sem 

uma atenção terapêutica que contribuísse com a cura.  A experiência de desinstitucionalização 

com a Psiquiatria Democrática Italiana culminou com a Lei 180/1978, que põe fim aos 

manicômios. O movimento influenciou vários países no processo de mudança do modelo 

asilar para comunidades terapêuticas. 

Um dos retratos do modelo asilar no Brasil e que marcou a história da loucura durante 

um século foi do Hospital Colônia em Barbacena. As atrocidades que aconteceram com os 

internos impressionaram Basaglia (2005), em sua visita ao Brasil, quando esteve nas 

dependências do hospital. Os relatos sobre a história do hospício estão documentados na obra 

de Daniela Arbex (2013) e expostos no Museu da Loucura na referida cidade mineira. As 

denúncias feitas do atendimento desumano foram o início de uma transformação do 

tratamento em saúde mental, que culminou com a Reforma Psiquiátrica, possibilitando 

atendimento humanizado aos portadores de transtorno mental, alcançando os remanescentes 

que sofreram longas internações, sendo “contemplados” com as Residências Terapêuticas.  

Qual a resposta do Estado para esses remanescentes que experienciaram o gosto amargo da 

tortura?  Quais reparos poderiam ser dados às famílias dos mais de 60 mil mortos no “campo 

de concentração” chamado Colônia?  E os corpos que foram vendidos para as faculdades de 

medicina?  Muitas famílias colocavam no trem de doido seus entes queridos para que 

recebessem um tratamento em saúde mental, sendo que a maioria que embarcou não 

apresentava nenhuma doença mental.  Eram os excluídos, marginalizados, homossexuais, 
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prostitutas, mendigos ou simplesmente os que discordavam das regras familiares ou do 

sistema político vigente (ARBEX, 2013). 

A reparação do tratamento desumano em Barbacena é impossível.  As reportagens, o 

museu, os documentários e as obras publicadas contribuíram para a exposição da 

desumanidade sofrida durante um século no Colônia, e nos fazem lamentar que uma lei como 

a 10216/2001 tenha chegado tão tardiamente para tantos. Enchem-nos, no entanto, de 

esperança quando contrapomos o modelo anterior à referida Lei e ao momento atual, já sob as 

primeiras brisas desse novo tempo, e nos fazem sonhar com o “Holocausto, Nunca Mais!”.  

A Reforma Psiquiátrica foi um marco para a extinção dos manicômios rompendo com 

o tratamento que confina o louco para um modelo que não mais estigmatiza, mas humaniza as 

relações entre médico e paciente. São novas maneiras de tratar, ampliando os espaços e 

possibilidades de atendimento em saúde mental. Os serviços substitutivos tornaram-se um 

referencial para emancipação da pessoa com transtorno mental, dando voz e vez e garantindo 

proteção e direitos através da Lei 10216/2001.  São variados serviços substitutivos que têm o 

objetivo de atender a diversas demandas específicas. São os CAPS, Residências Terapêuticas 

e Programa de Volta Pra Casa.  Felizmente muitas mudanças ocorreram no campo da saúde 

mental, mas a institucionalização do louco ainda é uma realidade hoje. O louco ainda é objeto 

de dominação em um tratamento desumano que gera ainda dependência hospitalar. 

A comunidade de Pau da Lima tem uma expressiva demanda de pessoas com 

transtorno mental, que procuram atendimento no CAPS no Vale dos Lagos, Salvador -BA e 

que, na maioria das vezes, não conseguem vaga para tratamento. Com a abertura de 

atendimento em saúde mental, através do projeto De bem com a vida, nas dependências da 

Igreja Batista da Proclamação, muitas pessoas procuraram o serviço e hoje são 70 

participantes. Os dados coletados mostraram que há um processo educativo relevante nas 

atividades de compartilhamento na sala de espera. As discussões revelam um aprendizado 

mútuo entre os participantes e entre a equipe profissional, onde há liberdade de 

questionamento em relação ao tratamento, principalmente sobre os efeitos da medicação 

ministrada. Foi possível constatar que as relações travadas no grupo trazem uma demanda 

comum que possibilita construção de saberes que asseguram o enfrentamento do sofrimento 

baseado num processo educativo libertador. O referido projeto tem o objetivo de, através de 

ações socioeducativas, a reinserção social das pessoas com transtorno mental e envolvimento 

da família no processo de cura.  É importante destacar que a referida igreja tem um 

engajamento nas lutas sociais por melhores condições de vida da comunidade, influenciando 
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seus membros a cumprirem a missão de cuidado para com o outro.  Exemplo dessa visão é o 

apoio dado à realização da pesquisa no espaço institucional da IBP (ANEXO B). 

A pesquisa traz luzes sobre muitos questionamentos para compreensão do fenômeno 

da loucura e analisa modelos terapêuticos substitutivos, mas ainda há sombras, questões que 

não puderam ser respondidas satisfatoriamente, como, por exemplo, em que medida o 

fenômeno religioso é desencadeador de transtornos mentais e em que medida pode contribuir 

terapeuticamente para as pessoas portadoras desses transtornos.  

Como a loucura é vista na contemporaneidade? É um desafio ter a pretensão de 

responder como seria escrever a história da loucura, não na idade clássica, mas na 

contemporaneidade, mas é possível fazer uma análise quando comparada ao modelo asilar.  A 

loucura contemporânea apresenta um xeque-mate nos instrumentos de contenção: os 

eletrochoques, a pegema, as grades, a medicalização e o poder psiquiátrico, e constrói um 

novo jeito de tratá-la.  Espero que o resultado seja o início de uma caminhada. Sonhamos com 

uma sociedade em que o imaginário social da loucura construído no decorrer dos séculos 

possa ser desconstruído tendo um novo olhar em relação à saúde mental e consequentemente, 

uma sociedade baseada no conceito de alteridade, onde o louco seja cidadão de direitos com 

tratamento humanizado.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

           O atual projeto apresenta uma proposta de intervenção, resultado do estudo e de 

observações sistemáticas realizados na instituição Igreja Batista da Proclamação, desde o ano 

de 2012, quando foi detectada a falta de atendimento satisfatório do CAPS que atende o bairro 

de Pau da Lima e também a existência de preconceitos sócio familiares e violação dos direitos 

de cidadania em relação às pessoas acometidas de transtorno mental e um abusivo uso de 

medicamentos sem uma intervenção através de ações socioeducativas e terapêuticas grupais, 

os quais inviabilizam a reinserção social dos mesmos.  

           Trata-se de uma intervenção acerca da (re) apropriação desses direitos visando a 

promoção da autonomia gradual desses usuários e com isso a superação dos preconceitos e 

diminuição do uso de medicamentos com um atendimento humanizado. 
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2    IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

INSTITUIÇÃO: Igreja Batista da Proclamação  

 

TÍTULO: De Bem com a Vida 

 

PERÍODO DE ELABORAÇÃO: agosto a dezembro de 2015. 

 

 

EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVÉL PELA EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO:    

 

                                                                                        Antônio Amorim Peixoto – Psiquiatra 

                                                                       Josilane de Oliveira Amorim – Assistente Social 

                                                                               José Roberto Amorim Lima – Gestor Social 

  

 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: A Igreja Batista da Proclamação está localizada na Rua 

Arthur Gonzales, 154, Pau da Lima. A IBP é uma instituição de natureza religiosa, sem fins 

lucrativos que oferece gratuitamente atendimento a pessoas com neuroses e psicoses, em 

tratamento ou não, moradoras do bairro de Pau da Lima e adjacências no município de 

Salvador. 

 

1º PERÍODO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO: janeiro a maio de 2016. 
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3    JUSTIFICATIVA 

Hoje, em todo o Brasil, fala-se em movimento antimanicomial.  Alguns Estados estão 

transformando seus manicômios e fazendo deles verdadeiros lares para que os acometidos de 

transtornos mentais não continuem sendo uma classe tão excluída e massacrada pelo sistema 

que impera na saúde pública.  

No intuito de sanar ou de minimizar esta problemática, desde a década de 1980, vêm 

sendo realizados manifestos envolvendo profissionais e usuários de saúde mental, com o 

objetivo de transformar essa realidade. Tais movimentos favoreceram a concretização da Luta 

Antimanicomial, instituíram o termo Reforma Psiquiátrica e o lema “por uma sociedade sem 

manicômios” (AMARANTE, 1995). 

 Contudo, mesmo diante desse movimento, percebe-se que ainda existe, por conta da 

construção histórica desse estigma sobre a loucura, discriminação e preconceito diante do 

paciente acometido de transtorno mental, principalmente vindo das entidades socializadoras 

primárias desses indivíduos, dificultando as relações interpessoais entre os mesmos e 

problematizando a melhora e autonomia desses usuários (BERENSTEIN, 1988). 

Em decorrência desta nova compreensão da problemática vivenciada pelas pessoas 

com transtorno mental, surgem, então, os Hospitais Dia (HD) e os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), os quais representam novos modelos de atendimento no intuito de 

quebrar os paradigmas do modelo hospitalocêntrico e instaurar um modelo mais humanista, 

preocupado não somente com a cura medicamentosa dos usuários, mas também com os seus 

problemas sociais e as influências destes sobre os surtos psicóticos e/ou neuróticos que esses 

possam manifestar. Estes novos modelos têm como missão viabilizar às pessoas com 

transtorno mental um espaço onde possam estar, falar e produzir livremente, estimulando a 

expressão individual e a troca de experiências, visando com isto proporcionar uma 

convivência solidária, tendo ainda como finalidade promover a inclusão social dos mesmos no 

processo de reconhecimento do direito, como é assegurado pela Lei (ROTELLI, 1992). 

 Através de estudos sistemáticos, relatos em grupo, atendimentos realizados durante os 

períodos de atendimento no Serviço Social e, tendo em vista a missão da Igreja Batista da 

Proclamação, percebeu-se a necessidade de trabalhar com as pessoas com transtorno mental 

moradoras do bairro de Pau da Lima e adjacências, a (re) apropriação dos direitos e deveres e 

de cidadania que lhes foram violados ao longo dos anos por conta do preconceito sócio- 

familiar construído pelo estigma criado pelo modelo hospitalocêntrico.   
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 Devido a estas constatações, elaborou-se este projeto para que, através da sua 

execução, se possa preparar os usuários para enfrentar e combater as dificuldades decorrentes 

desses preconceitos. Pretende-se, ainda, estimular esses usuários para que consigam lutar pelo 

direito a ter direitos, bem como a obter voz e vez na sociedade. Portanto, espera-se que, com a 

execução deste projeto, que os usuários possam refletir sobre as suas dificuldades, consigam 

superar os preconceitos para que possam viver com dignidade, sentindo-se, de fato, 

socialmente incluídos. 

                                                                      

4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

• Desenvolver ações socioeducativas que propiciem aos usuários acometidos de 

transtorno mental a (re) apropriação dos seus direitos de cidadão, promovendo, assim, 

a superação dos preconceitos sociofamiliares e a sua (re) inclusão na sociedade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Esclarecer à pessoa com transtorno mental e seus familiares a importância do uso 

adequado dos medicamentos; 

• Orientar as famílias acerca da aceitação da pessoa, que é um cidadão de direitos e 

deveres, com transtorno mental em casa e na sua vizinhança; 

• Promover discussões em grupo que possibilitem aos usuários expressarem e refletirem 

sobre os seus direitos e deveres como cidadãos; 

• Refletir com os usuários sobre os preconceitos enfrentados pelos mesmos para que 

possam descobrir, através do exercício da cidadania, formas de superá-los; 

• Propiciar atendimento especializado com equipe multidisciplinar.  
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5  METAS 

 

• Realizar levantamento dos recursos institucionais necessários à execução das 

propostas contidas neste projeto durante o mês de janeiro de 2016;  

• Elaborar, no mês de janeiro de 2016, uma cartilha informativa no intuito de orientar os 

usuários sobre os direitos que lhes são assegurados por lei; 

• Distribuir 50 cartilhas informativas no período de fevereiro a junho de 2016;  

• Nuclear, no máximo, 40 usuários, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2016, 

com periodicidade semanal, para desenvolvimento das vivências grupais com os 

mesmos; 

• Realizar 08 reuniões de grupo, com periodicidade quinzenal, no decorrer dos meses de 

março a junho de 2016, para refletir com os usuários a respeito das dificuldades que 

vivenciam na efetivação da sua cidadania e dos preconceitos expressos pelos 

familiares e pela sociedade em relação aos mesmos; 

• Atender e acompanhar, no decorrer dos meses de fevereiro a julho de 2016, todos os 

usuários que necessitarem de apoio psicossocial individualizado; 

• Atender e acompanhar, no decorrer dos meses de fevereiro a julho de 2016, todos os 

usuários que necessitarem de atendimento individualizado em psiquiatria; 

• Realizar visitas domiciliares e visitas à comunidade para obter informações que 

possam ser trabalhadas por toda a equipe multidisciplinar, objetivando a (re)inserção 

do usuário na sociedade. 

 

6   PÚBLICO-ALVO 

 

Este projeto terá como público-alvo os portadores de psicoses e/ou neuroses em crise 

ou não, moradores do bairro de Pau da Lima e adjacências e seus familiares, os quais se 
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caracterizam em sua maioria como pessoas com baixa escolaridade e condição econômica 

precária. 

A partir da experiência vivenciada junto a estes usuários, foi constatado que os 

mesmos têm seus direitos violados por conta de preconceitos de cunho sociofamiliar, sendo 

estigmatizados por fazerem uso de medicações que podem gerar efeitos colaterais, causando 

improdutividade e incapacidade.  

 

7    METODOLOGIA 

7.1   PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

Na perspectiva de criar um espaço de orientação, aprendizado e planejamento, elegeu-

se como modelo teórico o Planejamento Participativo, que consiste na participação consciente 

e ativa de todas as partes envolvidas no decorrer do projeto. Este método possibilita 

adaptações e ajustes no decorrer de sua implementação e é dividido em quatro etapas que 

permitem conhecer a realidade dos usuários, identificar e analisar os problemas demandados 

por eles, descrever situações futuras que serão alcançadas mediante soluções dos problemas e 

identificar e caracterizar os seus interesses e expectativas. A partir desse planejamento, será 

possível compreender as dificuldades de cada pessoa fazendo uma correlação entre elas, na 

tentativa de solucioná-las através de reflexões e discussões (MARCONI, 1988). 

Será utilizada, predominantemente, a abordagem grupal, pois se entende que esta 

proporcionará uma maior interação entre os usuários e possibilitará a troca de experiências, no 

intuito de refletir para solucionar as dificuldades. Também será utilizada a abordagem 

individual, quando houver necessidades emanadas dos próprios usuários para esse tipo de 

atendimento.  

 

7.2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A operacionalização deste projeto dar-se-á entre os meses de janeiro a julho de 2016 e 

se processará em duas etapas: a primeira etapa, prevista para acontecer no mês de janeiro de 

2016, constituirá na revisão e na discussão com a equipe multidisciplinar sobre as propostas 

contidas neste projeto, com objetivo de aproximá-las da realidade do bairro de Pau da Lima. 

Também nessa etapa será feito o levantamento dos recursos institucionais necessários à 
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execução das ações propostas, como também a elaboração de uma cartilha informativa para 

ser trabalhada com os usuários na etapa seguinte. 

Na segunda etapa, prevista para ocorrer entre os meses de fevereiro a julho de 2016, 

serão feitas a nucleação e as reuniões de grupo com os usuários para discutir e refletir com os 

mesmos a respeito das dificuldades na efetivação da sua cidadania e dos preconceitos sócio-

familiares que vivenciam no intuito de buscar caminhos para superá-los. As reuniões 

acontecerão de quinze em quinze dias, às 09 horas, tendo como previsão para duração 50 min 

e contendo, no máximo, 30 usuários. Apesar da priorização da abordagem grupal, pretende-se 

também, nesta etapa, utilizar a abordagem individual no intuito de oferecer apoio psicossocial 

e psiquiátrico aos usuários que demandarem este tipo de atendimento.   

Na terceira etapa, também prevista para ocorrer nos meses entre fevereiro a julho de 

2016, serão realizadas reuniões mensais com equipe técnica responsável pela execução e 

avaliação do projeto, tendo como objeto avaliação dos relatórios do grupo e dos atendimentos 

individuais. 

 

8    RECURSOS 

8.1 HUMANOS 

• 01 Assistente Social  

• 02 Estagiárias de Serviço Social 

• 01 Psiquiatra 

• 01 Gestor Social 

• 01 Psicóloga 

• 01 Enfermeira 

• 01 Farmacêutico 

• 01 Terapeuta ocupacional 

• 01 fisioterapeuta 
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8.2 MATERIAIS 

8.2.1  Permanentes 

• 01 sala climatizada; 

• 40 cadeiras; 

• 02 mesas; 

• 01 armário; 

• 01 televisor; 

• 01 data-show; 

• 01 caixa de som. 

8.2.2   De consumo 

• Folhas de papel A4; 

• 40 lápis; 

• 40 canetas; 

• 40 borrachas; 

• 10 folhas de cartolina; 

• 05 estojos de lápis de cor; 

• 05 estojos de lápis de hidrocor; 

• 15 tubos de cola; 

• 05 rolos de durex; 

• 06 folhas de papel metro; 

• 01 espelho pequeno. 
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8.3 Financeiros 

Os recursos financeiros serão provenientes da própria instituição e de doações dos possíveis 

parceiros do projeto. 

 

9    CONTROLE E AVALIAÇÃO 

O controle e a avaliação das ações propostas no presente projeto deverão ocorrer de 

forma sistemática, durante todo o processo de execução dos mesmos. Serão realizadas 

discussões e reflexões mensais com a equipe multidisciplinar, também, quinzenalmente, com 

o grupo de usuários participantes do projeto. Este controle e avaliação serão concretizados 

através do estabelecimento de parâmetros quantitativos e qualitativos.   

Quantitativamente serão verificados: 

• Número de reuniões técnicas previstas versus número de reuniões técnicas 

realizadas; 

• Número de usuários recrutados versus número de participantes do projeto; 

• Número de reuniões de grupo previstas versus número de reuniões de grupo 

realizadas; 

• Número de demandas para o atendimento individual versus número de usuários 

atendidos.  

 Qualitativamente serão considerados: 

• Nível de participação e envolvimento dos usuários nas atividades desenvolvidas; 

• Nível de interesse e de participação dos usuários e familiares nas discussões em 

grupo; 

• Nível de compreensão dos usuários a respeito dos assuntos debatidos; 

• Modificações observadas no comportamento dos usuários envolvidos nas ações 

realizadas; 

• Feedback dos usuários quanto as atividades realizadas.  
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10   CRONOGRAMA 

               

                    

 

                                  2016.1 

    JAN     FEV     MAR        ABR       MAI 

     

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Levantamento 

de recursos 

institucionais 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

                

 

Elaboração da 

cartilha 

informativa 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

                

 

Distribuição da 
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X 

 

X 

 

X 

 

X 

            

Nucleação de 

usuários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

Realização de 

reuniões de 

grupo; 

       

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Atendimento e 

acompanhamen

to 

individualizado; 

     

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Realizar visitas 

domiciliares e 

comunitárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

     

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Avaliação 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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APÊNDICE B – Ficha social IBP 

 

 

PROJETO DE BEM COM A VIDA - FICHA SOCIAL - IBP 

                                      Data:___/____/____ PRONTUÁRIO Nº_________ 

IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome:________________________________________________________________ 

2. Data de Nascimento:   ______/______/_______        Idade:   ______    anos 

3. Endereço:_____________________________________________________________ 

Bairro: ________________________Cidade: ___________________Estado:_______ 

4. Telefone fixo:_______________________ Telefone celular:_____________________ 

5. Cidade onde nasceu:_____________________________________________________  

6. Sexo:   (    ) masculino       (    ) feminino 

7. Estado Civil:  

(    ) casado / casada     

(    ) solteiro / solteira   

(    ) divorciado / divorciada 

(    ) viúvo / viúva 

(    ) união estável 

(    ) separado 

 

8. Você se considera como: 

(    ) branco 

(    ) negro 

(    ) pardo 

(    ) mulato 

(    ) oriental ou de origem oriental 

(    ) indígena ou de origem indígena 

 
 

9. Você participa de alguma religião?   (    ) sim       (    ) não           Qual? _________________ 
 

10. Qual o seu grau de escolaridade: 

(    ) não tem escolaridade 

(    )  1ª à 4ª série 

(    )  5ª à 8ª série 

(    ) Ensino médio completo 

(    ) Ensino médio incompleto 

(    ) Ensino superior 
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11. No momento você está:      

(   ) com trabalho formal 

(   ) sem trabalho formal 

(   ) trabalho formal sem carteira assinada 

 

12. Qual a sua renda? 

(   ) Não tenho renda 

(   ) Até 01 salário mínimo  

(   ) De 01 a 02 salários mínimos  

(   ) De 02 a 03 salários mínimos  

(   ) De 03 a 04 salários mínimos  

(   ) Mais de 04 salários mínimos  

 

 

        TRATAMENTO: 

13. Internação Psiquiátrica no passado?                                    Sim  (   )   Não  (   )  

14. Já tentou ou pensou em suicídio?                                        Sim (   )    Não  (   )  

15. Uso contínuo de medicação psiquiátrica no momento?      Sim  (   )   Não  (   )  

16. Situação de abandono e/ou maus tratos?                             Sim  (   )   Não  (   )  

17. Você já esteve sob cárcere privado?                                   Sim (   )    Não  (   )  

18. Tem autonomia para autocuidado?                                     Sim  (   )    Não  (   ) 

19. Já avaliado por equipe de saúde mental?                            Sim  (   )    Não  (   )  

20. Já esteve sob excesso de medicação?                                 Sim  (   )    Não  (   ) 

21. Em algum momento já esteve sem medicação?                 Sim  (   )    Não  (   ) 

22. Já sofreu algum tipo de agressão verbal ou física?            Sim  (   )    Não  (   ) 

23. Participa ativamente da vida familiar?                               Sim  (   )    Não  (   ) 

24. Você tem conhecimento sobre sua doença?                       Sim  (   )    Não  (   ) 

     

25. Como você avalia a atitude da sua família em relação ao seu tratamento e em relação ao que 

sente? 

(   ) Agresssiva, preconceituosa 

(   ) Pouco envolvimento no tratamento 

(   ) Indiferente, não se importa 

(   ) Muito envolvimento no tratamento 
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26. Quem mora com você: 

NOME VÍNCULO IDADE ESTADO 

CIVIL 

ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO 

      

      

      

      

      

      

            

QUEIXA INICIAL: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Prontuário 

 

PROJETO DE BEM COM A VIDA - IBP 

PRONTUÁRIO Nº ___________ 

Nome:______________________________________________________ 

DATA/HORA  
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE 

- PPGEduC 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Os (as) senhores (as) estão sendo convidados (as) para participarem da pesquisa: 

“Inclusão educacional em movimento: humanização e garantia de direitos das pessoas 

com transtorno mental na comunidade de Pau da Lima, Salvador – Ba”, que tem como 

objetivo geral analisar o processo educativo no atendimento humanizado às pessoas com 

transtorno mental, fruto da Luta Antimanicomial. A pesquisa terá duração de 1 ano, com 

término previsto para março de 2017.  O compartilhamento em grupo será de forma anônima 

e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado seu nome, em qualquer fase do 

estudo. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

assegurada uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados 

serão utilizados apenas nessa pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 

científicas.  

 Sua participação é voluntária e a qualquer momento pode desistir de participar e retirar 

seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora 

ou com a instituição que forneceu seus dados. Sua participação nesta pesquisa será de forma 

coletiva, analisando o processo educativo grupal.  

 Os (as) senhores (as) não terão nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 

Não haverá riscos de qualquer natureza relacionada à suas participações. Os (as) senhores (as) 

receberão uma cópia deste termo onde consta o contato da pesquisadora responsável e demais 

membros da equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto agora ou a qualquer momento. 

 

___________________________                                     ______________________________ 

   Josilane de Oliveira Amorim                                               Drª Sueli Ribeiro Mota Souza 

      Mestranda                                                                 Profª Orientadora (UNEB)         

 

Salvador, ____de __________ de 2017. 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo 

em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem 

sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

 

Assinatura dos participantes da pesquisa: 

__________________________________ 



139 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 



141 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

APÊNDICE E – Termo de Autorização de uso de voz e imagem 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE VOZ E IMAGEM 

 

 Neste ato e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a 

utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e 

filmagens decorrentes da minha participação no projeto, a seguir discriminado: 

• Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC 

• Título do projeto: Inclusão educacional em movimento: humanização e garantia de 

direitos das pessoas com transtorno mental na comunidade de Pau da Lima, Salvador – 

Ba 

• Pesquisadora: Josilane de Oliveira Amorim 

• Orientadora: Profª Drª Sueli Ribeiro Mota Souza 

 

Objetivo geral:  

• Analisar o processo educativo no atendimento humanizado às pessoas com transtorno 

mental. 

 

As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios parcial e final do referido projeto, 

na apresentação visual do mesmo, em publicações e divulgações acadêmicas nacionais e 

internacionais, assim como disponibilizadas no banco de imagens resultante da pesquisa e na 

internet, fazendo-se constar os devidos créditos. 

O pesquisador fica autorizado a executar a edição e montagem das fotos e filmagens, 

conduzindo as reproduções que entender necessárias, bem como a produzir os respectivos 

materiais de comunicação, respeitando sempre os fins aqui estipulados. 

Por ser esta expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos conexos 

a minha imagem e voz ou qualquer outro. 

________________, ____ de _________ de 2017. 

Nome:_________________________________________________ 

RG:__________________________CPF:_____________________ 

Telefone 1 (   )_______________ Telefone 2 (   ) _______________ 

Endereço:_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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ANEXO A - Sob protestos, MG tenta acabar com manicômio que já foi o maior 

do Brasil 

 
 
Sob protestos, MG tenta acabar com manicômio que já foi o 
maior do Brasil  

 

JOSÉ MARQUES 
ENVIADO ESPECIAL A BARBACENA (MG) 

22/02/2017 

Eduardo Knapp/Folhapress 

 

O interno Gerson Monteiro, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (MG) 

Aos 59 anos, Sueli da Silva mora desde os 10 no atual Centro Hospitalar Psiquiátrico 

de Barbacena (MG), antigo hospital Colônia, então o maior manicômio do Brasil. 

Diagnosticada com esquizofrenia paranoide, é considerada apta a deixar o instituto e 

ser gradualmente reintegrada à sociedade, mas ela não tem para onde ir. 

O centro, gerido pelo Estado, quer levar Sueli e outras 79 pessoas para viver em casas 

adaptadas à moradia de ex-internos, acompanhados de um cuidador. Mas as 

residências são custeadas pelo município, que afirma não ter dinheiro para bancar a 

mudança e pede a ampliação de repasses de verbas federais. 

Apesar de uma lei de 2001 determinar que moradores de longo tempo de hospitais 

psiquiátricos sejam "objeto de política específica de alta planejada e reabilitação 

psicossocial assistida", o centro de Barbacena continua com 149 internos sem 

previsão de saída. A maioria está lá há décadas –a mais antiga, Perciliana dos Santos, 

96, desde 1945. 
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Em 2004, 46 pacientes antigos chegaram a receber alta do centro, mas desde 2006 

este número não ultrapassa dez pessoas. De 2015 a 2016 foram apenas três, embora 

uma manobra contábil diga que foram mais. Na verdade, o número excedente era de 

recém-transferidas de um hospital particular e que tinham prazo para deixar a 

instituição. 

Eduardo Knapp/Folhapress 

 

Fonte: Folha Uol. Disponível em: <http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1860876-sob-protestos-mg-tenta-acabar-
com-manicomio-que-ja-foi-o-maior-do-brasil.shtml>. Acesso em: 05 mar. 2017. 
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ANEXO B – Carta de apoio à pesquisa expedida pela Igreja Batista da 

Proclamação em Pau da Lima, Salvador – BA. 

 

 

Carta de apoio institucional da Igreja Batista da Proclamação em Pau da Lima, Salvador, BA 

 

 

À Professora Drª Sueli Ribeiro Mota Souza/ PPGEDUC – Campos I 

A/C Pesquisadora Josilane de Oliveira Amorim 

 

 

Prezados (as) Senhores (as) 

 

 

 Como atual presidenta da Igreja Batista da Proclamação na comunidade de Pau da 

Lima, venho manifestar a atestar apoio institucional à realização das atividades da pesquisa 

relacionadas ao projeto “Inclusão educacional em movimento: humanização e garantia de 

direitos das pessoas com transtorno mental na comunidade de Pau da Lima, Salvador – Ba”, 

desenvolvido pela pesquisadora Josilane de Oliveira Amorim, mestranda do Programa em 

Educação e Contemporaneidade/Universidade do Estado da Bahia-Campos I-Salvador, 

orientada pela Professora Drª Sueli Ribeiro Mota Souza. 

 

 

 

 

Salvador, ____________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

Nadja Maria Nascimento Watanabe 

Presidente da Igreja Batista da Proclamação 
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ANEXO C – Declaração para realização da pesquisa com participantes do 

projeto De bem com a vida expedida pelo médico psiquiatra Dr. Antonio 

Amorim Peixoto 

 

Declaração para realização da pesquisa com participantes do projeto De bem com a vida 

– Pau da Lima, Salvador - BA 

 

À Professora Drª Sueli Ribeiro Mota Souza/ PPGEDUC – Campos I 

A/C Pesquisadora Josilane de Oliveira Amorim 

 

 

Prezados (as) Senhores (as) 

 

 

 Como médico psiquiatra do projeto De bem com a vida, realizado na Igreja Batista da 

Proclamação na comunidade de Pau da Lima, declaro que os participantes estão aptos para 

realização de atividades da pesquisa relacionadas ao projeto “Inclusão educacional em 

movimento: humanização e garantia de direitos das pessoas com transtorno mental na 

comunidade de Pau da Lima, Salvador – Ba”, desenvolvido pela pesquisadora Josilane de 

Oliveira Amorim, mestranda do Programa em Educação e Contemporaneidade/Universidade 

do Estado da Bahia-Campos I-Salvador, orientada pela Professora Drª Sueli Ribeiro Mota 

Souza. 

 

 

 

Salvador, ____ de ___________ de ______. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Dr. Antônio Amorim Peixoto 

Médico Psiquiatra 

CRM-10012 



147 

 

ANEXO D  - Cartilha Direito à saúde Mental 
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