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Resumo

O  texto  a  seguir  pretende  oferecer  uma  leitura  sobre  a  loucura  com  uma  perspectiva

humana.  Desconstruindo  a  tradição  cientificista  de  doença  mental  que  vem  carregada  de

pressupostos médicos estratificados.  O qual  representa uma versão excludente no processo de

construção da identidade pessoal do sujeito. Causando interferências significativas na trajetória de

perspectiva social do “doente” enquanto categoria de condição e simbolismo.

Palavras-chaves:  FOUCAULT,  loucura,  a  história  da  loucura,  doença  mental,  psiquiatria,

instituição, hospital, poder, movimento de luta antimanicomial, reforma psiquiátrica.



Abstract

The  following  text  intend,  to  offer  a  reading  of  madness  with  a  human  perspective.

Deconstructing  the  scientistic  tradition  of  mental  illness  that  is  loaded  with  laminated  medical

assumptions. Which is an exclusive version in the construction of personal identity of the subject

process.  Causing significant interference in the path of social perspective of the "sick" as a category

of status and symbolism.

Keywords: Foucault, madness, history of madness, mental illness, psychiatry, institution, hospital, 
power, movement antimanicomial fight, psychiatric reform



Capítulo 1

 Introdução

A pesquisa  tem como  objetivo  oferecer  uma leitura  sobre  a  loucura  com uma

perspectiva humana. Desconstruindo a tradição cientificista de doença mental que vem

carregada  de  pressupostos  médicos  estratificados.  O  qual  representa  uma  versão

excludente  no  processo  de  construção  da  identidade  pessoal  do  sujeito.  Causando

interferências  significativas  na  trajetória  de  perspectiva  social  do  “doente”  enquanto

categoria de condição e simbolismo.

Tendo como objeto de reflexão as perspectivas de experiências da “loucura”  por

meio da análise de textos clássicos sobre o tema, tendo como enfoque a abordagem

filosófica  Foucaultiana1.  Enquanto  que  elucida  a  desconstrução  da  doença  mental  e

loucura  como  fonte  de  representação  cultural.  Posto  que  consolidou  um  modelo  de

psiquiatria fundamentada com fortes bases no papel de detentora de poder acerca dos

discursos  e  estatutos de  verdade.  Tendo  como  na  institucionalidade  emblemática  a

fundação do manicômio.

Incluindo a questão, para a análise da “história da loucura” e o contexto mais ou

menos recente do movimento antimanicomial no Brasil marcado pelo Encontro Nacional

dos Trabalhadores de Saúde Mental realizado em 1987.  Alinhados a discussão sobre a

experiência de desinstitucionalização da Psiquiatra desenvolvidas pelas experiências em

Goriza e em Trieste, na Itália, por Franco Basaglia2 no final da década de 60. Fazendo

frente  aos  movimentos  sociais  relacionando,  denúncias  da  condição  de  exclusão,

discriminação e maus-tratos na realidade institucional vivida em hospitais e centros de

atendimento a pacientes psiquiátricos por todo mundo 

Momento  esse de fundamental  importância  para  o  desenrolar  e  de  sinalização

relacionados  aos  avanços  no  debate  sobre  a  loucura  no  trato  e  atenção  ao  qual  a

sociedade  direciona  os  rumos  da  doença  mental  ainda  cercada  atrás  dos  muros  e

principalmente ,  de enfrentamento aos modelos hospitalocêntricos na memória presente

das estruturas manicomiais. 

No Brasil os efeitos desse movimento vieram a favorecer a Reforma Psiquiátrica de

1 Os conceitos da teoria do discurso de Michel Foucault, especialmente os conceitos de enunciado, prática
discursiva, sujeito e heterogeneidade do discurso. A partir do referencial designado foucaultiano, explicita-se
a íntima relação entre discurso e poder.

2 Basaglia F 1981. Scritti Basaglia I (1953-1968) - dalla psichiatria fenomenologica a all'esperienz di Gorizia.
Einaudi, Turim.
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2006 que reformulou as bases legais do modelo de atenção a saúde mental. Cujo ponto

mais progressista consiste na mudança de foco no tratamento. concentrado na instituição

hospitalar, inaugurando uma estruturação integrada de atendimento aberto.

Nesse contexto,  o  estudo procurou sublinhar  a  herança da loucura com o seu

conjunto de características históricas – culturais se concentrando nos efeitos relacionados

a discriminação social, situando seus reflexos no entendimento atual acerca do “louco” e

da loucura.  

Tal como formada no interior da consciência histórica do ocidente,  pretende -se

oferecer uma leitura reflexiva de entendimento acerca do fenômeno de hospitalização e

exclusão: De dominação e injustiças ; Invisibilidades e silêncios. De trazer a luz do dia as

realidades ancoradas  nas  relações  de  poder  renovadas  cotidianamente  por  discursos

autorizados.

Na atualidade encontramos um panorama bastante controverso que correlacionam

o crescimento e o engajamento moral dos doentes acometidos por o que venham a ser

doenças mentais ou psicossociais.  Ao que se refere do destino dessa população, fica

claro que quanto mais associado ao grau de alinhamento do padrão a ordem do discurso

burguesa  de  ciência  ou  do  saber  institucionalizado,  a  clínica  médico  psiquiátrica  é  o

espaço  eleito.  Assim  como  numa  outra  direção,  simplesmente  ainda  encontramos  o

abandono e a exclusão sistemática. Abrem se as portas dos manicômios e com isso todas

as contradições que secularizadas no escuro, ficam expostas e marginalizadas frente ao

mundo social.  

O outro  efeito,  do aumento anual  expressivo  e eventual  popularização de uma

influente indústria farmacêutica que financia curas para uma lista de doenças em função

dos “desacertos” de personalidade sob métodos questionáveis é o de banalização das

categorias  médicas  reproduzidas  no  senso  comum.  Facilitado  pelos  meios  de

comunicação de massa que estampam em suas páginas as maravilhas do tratamento

alopático para todo tipo de mau-estar psíquico bem como criminalização do louco.  

Por  outro  lado,  encontra-se  em  curso  uma  crise  na  psiquiatria  tradicional  que

enfrenta descrédito por ser acusada de andar lado a lado com o lucrativo mercado de

medicamentos. O que faz com que pensemos sobre a validade terapêutica da linha de

“medicalização”3 da vida.

3 Conceito crítico apresentado pelo Conselho Nacional de Psicologia em 2011 que se refere ao processo

pelo qual o modo de vida dos homens é apropriado pela medicina e que portanto interfere na construção de

conceitos, regras de higiene, normas de moral e costumes prescritos – sexuais, alimentares, de habitação –
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 Entretanto devemos ter em mente a trajetória da doença mental e devida atenção,

a importante área de conhecimento trazida pelo campo da psicologia.  Pois nos dirá a

respeito do diagnóstico das chamadas doenças mentais e psicopatologias.  Que configura

um vasto  campo de hipóteses,  já  que por  excelência se dá,  sobretudo no âmbito  da

subjetividade atravessada no conceito de loucura.

Logicamente não há embate quanto a existência das patologias psicológicas mas

atenta-se para a constituição dessas quanto conceitos conclusivos que numa tentativa de

convencimento  e  reducionismo,   tomam  na  psiquiatria  tradicional,  os  métodos  de

empréstimo de patologia orgânica. Causando uma sensação de generalismos, evocando

uma série  de  retrocessos aos estudos sobre  os  fenômenos da pisque.  Refletindo na

sociedade,  fortalecendo um senso comum baseado na desinformação e confusão em

todas as esferas do mundo social.  

Assim a pesquisa não evoca os problemas “fisiológicos e anatomopatológicos” que

relacionam a doença mental. Mas procurou demonstrar dados que relativizam a relação

doença e sociedade que acima de tudo vive uma forte orientação econômica globalizada

sob  a  égide  capitalista.  Aqui,  subscreve-se  o  papel  transformador  dos  trabalhos  de

psicologia,  sobretudo  os  de  Freud  que  contribui  de  forma  decisiva  para  uma  nova

percepção da “psique” humana relacionando com os fenômenos da cultura. O que elevou

a  compreensão  da  análise  da  ética  e moral.  Marcando  as  ciências  humanas  e a

psiquiatria  no  começo  do  século  XX.  Levando  ao  desenvolvimento  da  estratégia

psicanalítica4 no tratamento de sintomas do corpo em pacientes encerrados pela medicina

da época.  Desse modo Freud e seus predecessores nos apontam a importância das

dimensões psicológicas e o ajustamento entre sociedade e cultura que não deveriam ser

reprimidos ou ignorados.  E que,  portanto  tendo  a  loucura  como objeto não deve ser

reduzida a explicações que lhes seria exterior.

Em tempo, a sociedade passa a desmistificar o conceito de loucura,  começa a

questionar  os  estatutos  de verdade sobre  doença e loucura.   Começa a trazê-la  pro

campo  da  ação  reflexiva  e  ganham  voz  nas  revindicações  que  aos  poucos  vão

conquistando  espaços  e  sendo  divulgadas  através  das  conquistas  organizadas  nos

movimentos  artísticos  culturais  e  sociais.  Deve-se  mencionar  o  trabalho  de  Nice  de

e de comportamentos sociais . 
4 A Psicanálise, originalmente desenvolvida por Sigmund Freud, é uma abordagem terapêutica baseada na
observação de que os indivíduos, geralmente, não têm consciência dos inúmeros fatores que determinam
suas emoções e comportamentos. 
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Silveira5 e a fundação do museu da imagem e o inconsciente. No cinema, filmes como

nos Em Nome da Razão : Um Filme Sobre os Porões da Loucura de 1979 do diretor

Helvécio  Ratton  que  mostra  o  cotidiano  de  pacientes  internados  no  Hospital  de

Barbacena. Bem como os célebres personagens que ganharam destaque pela sua obra

em vida como Bispo do Rosário e Estamira consagrada pelo documentário de Marcos

Prado que leva seu próprio nome.    

Para  tanto,  não  só  analise  teórica  de  trabalhos  conceituados  é  de  suma

importância, mas a releitura atualizada do campo da saúde mental no que se refere a

doença com objetivo de ampliar  a  percepção da trajetória  dos indivíduos e pacientes

acometidos por doenças mentais ou psicopatológicas no campo da realidade social. Isto

é, se faz necessária  também a percepção sistematizada  dos serviços oferecidos pelo

Estado e as noções praticadas pelo judiciário e legislativo que refletem na organização

institucional em espaços da coletividade como: Hospitais, escolas, famílias, nas ruas, no

trabalho e atingem diretamente carreira moral dos indivíduos, da loucura ou doente.

 Combinando  com  proposta  de  também  trazer  elementos  do  cotidiano  de

pacientes,  familiares  e  especialistas  sobre  a  concepção  do  doente  e  de  tratamento.

Através  de  pesquisa  de  campo  com  visitas  a  centros  de  atendimento  para  doentes

mentais  que  foi  requisitada  afim  de  trazer  elementos  afim  de  enriquecer  o  texto.

Utilizando-me de recursos em antropologia e entrevistas abertas de forma que permitisse

o pensar a construção do universo social em torno da figura do louco e  seus atributos,

culturais e simbólicos. Bem como o ciclo do padrão institucionalizado vigente.  

Capítulo 1.1

 A Loucura Secularizada

Michel  Foucault  foi  uma figura  fundamental  para  a virada da reforma psiquiátrica  em

ordem mundial e para alteração da “história da loucura” no ocidente. Foi sua presença

subversiva, inclusive no Brasil,  marca que também leva uma de suas obras de  maior

relevância que mexeram com os ânimos nos anos em que aqui seguiam o regime militar.

5 Nice da Silveira dedicou sua vida à psiquiatria e manifestou-se radicalmente contrária às formas 

agressivas de tratamento de sua época, tais como o confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoque, 

insulinoterapia e lobotomia. 

4



Além de lançar a discussão que havia sido encerrada na área da saúde, renovando o

debate para a multidisciplinaridade dos estudos sobre a loucura nas ciências humanas.  É

com esse entendimento que Amarante diz : 

"História  da  Loucura  na  Idade  Clássica",  de  Michel  Foucault,  como se
sabe, foi fundamental para reescrever a história da loucura, da psiquiatria e
de  toda  a  forma  da  sociedade  moderna  em  lidar,  não  apenas  com  a
loucura  mas,  ainda,  com  todas  as  formas  de  diferenças,  desvios  e
divergências sociais e culturais.“ ( AMARANTE,1995,p.491)

Seus  escritos,  em  especial  o  referido  clássico  “A Loucura  na  Idade  Clássica”

ofereceram  ao  mundo  um  apanhado  reflexivo  sobre  o  modo  de  como  operam  as

instituições  que  tratam  dos  indivíduos  sociais  diferentes.  Além  de  nos  oferecer  um

panorama detalhado de como é colocado a constituição dos conceitos de loucura e o

personagem do louco.

Através de um passeio por toda a trajetória moral e desenvolvimento do indivíduo

na história. Isto é, num sentido amplo, por meio de uma “arquegenealogia” dos saberes, e

“ a história das relações que o pensamento mantém com a verdade”  (ESCOBAR,1984,

p.30)   que  Foucault  estabelece  a formula  de como  a  interação  entre  pensamento  e

verdade se compõe na constituição de subjetividades locais, regionais e histórica.

 Através dessa obra que o autor também evidencia seu método de arqueologia que

coloca  enunciados de verdade como raridades,  já que demandam  o esforço do pensar

para o alcance de sua expressão e isso se dá com a análise dos tempos históricos. Na

importante direção de uma crítica a respeito do estudo das regras discursas de formação

do saber. Como também a genealogias referidas as relações constitutivas entre saber,

poder e corpo.  

De forma que “corpo, alma e psique”,  mais do que estruturas naturalizadas do

sujeito  de  conhecimento,  também são  partes  elementares  no  exercício  dos  embates

discursivos, de poderes e saberes. Posto que primeiro nos dizem a respeito da posição e

formação do sujeito  de  conhecimento  através das regras  discursivas do saber,  e  em

segundo nos dizem sobre sua posição e formulação através das práticas sociais.  

As  enunciações  de  verdades  sobre  corpos/almas  estudadas  por  Foucault,  a

exemplo:  “corpos  /  alma  disciplinados,  excluídos,  delinquentes,  enlouquecidos,

“patologizados”,  dentre  outros  constituem  no  estabelecimento  de  um  jogo  de

pressupostos recíprocos entre a “raridade” dos enunciados e a multiplicidade dos sentidos

deles  apercebidos.  Ao se  pensar  as  pluralidades reconhecíveis  de  sentidos enquanto

“pletora do significado em relação a um significante único”( FOUCAULT, 1969, p.136) 
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 Marcando não apenas mas com todas as diferenças e chamando atenção para o

que de fato implica a ordem do discurso. Em outras palavras, verdades secularizadas que

marcam  a  trajetória  de  toda  tradição  de  conhecimento.  Pois  incluem  a  análise  das

relações de poder, saber e do corpo. Questão que é apresentada na Historia da Loucura

numa elaboração reflexiva dessa tese a qual Foucault compreende a origem da “loucura”

como objeto dentro de um grande contexto de discursos, que historicamente concedem o

seu  aparecimento.  Desse  modo,  se  compreende  que  se  trata  da  reconfiguração

“discursiva-arqueologica” sobre os dizeres da loucura dos períodos do Renascimento até

a Modernidade.  Em que se localiza, simultaneamente, os deslocamentos de poder e os

mecanismos de controle provenientes de cada produções temporais discursivas.

Seja na percepção do sentido do exílio dos loucos através da nau, seja no sentido

da constituição do poder na internação moderna; trata-se sempre  nos diz Foucault,  de

exercícios  de  poder – saber,  em  que os discursos  acerca do louco enquanto doente

propiciarão, através dos dizeres científicos mais heterogênios,  por  exemplo os de Pinel,

Freud,  juristas e psicólogos forenses. 

È o que parece dizer Foucault (1996 [1970]) em sua declaração na aula inaugural

no Collège de France :

“As  descrições  críticas  (arqueológicas)  e  as  descrições

genealógicas  devem  alternar-se,  apoiar-se  umas  nas  outras  e

complementam-  se.  A parte  crítica  da  análise  liga-se  aos  sistemas  de

recobrimento do discurso; procura detectar,  destacar estes  princípios de

ordenamento, de exclusão, de rarefação do discurso. Digamos, jogando

com  as  palavras,  que  ela  pratica  uma  desenvoltura  aplicada.  A  parte

genealógica da análise detém , em contrapartida , nas séries de formação

efetiva do discurso: procura apreendê-lo em seu poder de afirmação, é por

aí entendo não um poder que se oporia ao poder de negar, mas o poder de

constituir domínios de objetos, a propósito dos quais se poderia afirmar ou

negar  proposições  verdadeiras  ou  falsas.  Chamemos  de  positividades

desses domínios de objetos; e, digamos, para jogar uma segunda vez com

palavras, que se o estilo crítico é o da desenvoltura estudiosa, o humor

genealógico será o de um positivismo feliz.”

Desse  modo  entendendo  que,  ao  estudar  a  arqueologia  dos  discursos  sobre

loucura em Foucault é sobretudo entender as relações de tensão sobre poder e saber que

a  principiam.  Sobre  essa  ótica,  toda  a  questão  da  loucura,  parece  está  diretamente
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relacionada com a subjetividade da vida e desse modo com discursos que relacionam a

razão com a moral. Visto isso, as teorias sociais se preocuparam em entender a dinâmica

do fundamento efetivo ao discutir o papel das institucionalidades, junto com a medicina, a

qual teve um papel repressor que ajudou a transformar o manicômio o emblema do louco

moderno.

Os loucos são figuras que nos conectam com a invalidade das regras por essência,

parece-me  a negação da sociedade como modelo ontológico compartilhado. A loucura

primeiro incita medo por que é carregada de preconceito e depois porque é algo anterior a

coletividade e sempre desautorizará as verdades.  Entendendo que o louco com seus

desvios e desacertos da ordem prática, hoje inspiram movimentos de ruptura com essa

lógica  tradicional que marcam a doença mental na sociedade.  Também nos chamam a

atenção para a realização de uma revisão da realidade prática e fazendo insurgir outras

visões, outras verdades.  Diferenciado da visão geral, em que o louco se insere como a

forma  da  alteridade  dos  homens.  Um “outro”  apenas  do discurso  médico  –  jurídico

coercitivo de tratamento assumido pelo Estado sobre a insígnia de políticas públicas que

incorporam uma visão estigmatizada.  Estigma aqui  compreendido  em Goffman (1988,

p.6):   “Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem,

portanto ele não é, em si mesmo, nem horroroso nem desonroso”  mas que diferencia a

identificação e sua aceitação social.

Esse  resgate  por  entre  conceitos,  devem  refletir  uma  superação  do  discurso

reducionista  que  permanece  sob  máscara  da  verdade  autorizada  que  contribui  o

rebaixamento de sujeitos sob estigmas depreciativos6.  acarretando em configurações de

percepção, degenerantes, na manipulação de identidades desiguais no amplo quadro da

sociedade.  Influenciando na formação de sujeitos  invisíveis,  considerados até  mesmo

cidadãos de segunda classe. Que são vítimas, mas não só de seu sofrimento anterior que

é o de acometimento psíquico,  mas da rejeição do seu mundo ao redor.  Isto é,  uma

desconformidade individual praticado  no amplo quadro da realidade social,   perante a

família, da inadequação no mundo do trabalho e negativo a prática cidadã.  

Por outro lado, é de conhecimento que as sociedades ocidentais do século XXI

herdaram uma forte concepção de mundo carregada segundo postulados racionalistas e

6 Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um 
atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que pudesse 
ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos desejável [...]. Assim deixamos de considerá-
la criatura comum e total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída. Tal 
característica é estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande 
[...] (Goffman, 1975:12). 
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reafirmados posteriormente no momento histórico conhecido como Iluminismo. Sobretudo

na sua forma de ver e explicar o mundo.

Assim o sujeito que se funda na ideia de indivíduo esta atravessado pelo estatuto

cientificista moderno que se entende por linhas gerais: “ fenômenos a respeito da vida

passiveis de serem classificados e transformados em objetos possíveis de explicação e

discussão” transformando o homem no próprio objeto de contemplação e determinação.

No livro As Palavras e as Coisas, de 1966 Foucault demonstra grande interesse na virada

das Ciências da Humanidade. Neste texto, pretende demonstrar sobretudo as mudanças

em curso a nível da constituição do discurso postulando a reflexão, de que enquanto no

período clássico a história natural tava relacionada a sua análise  a dos seres vivos, os

fisiocratas, ocupados com a riqueza, a gramática no estudo das gramáticas gerais se

atinham as suas análises ao nível das representações, as novas ciências empíricas que

sucedem estes  discursos  vão  produzir  uma mudança  radical.  As  chamadas  “ciências

empíricas”,  a  biologia,  a  economia  e  filologia,  mudam  não  apenas  seus  objetos

específicos  de  conhecimento  mas  a  própria  condição  do  homem  como  objeto  de

conhecimento dentro desse embrolho.

 Haja vista que a partir  disso  podemos entender a fundação do  cientificismo na

história  que marca de vez a superação dos modelos explicativos de outras épocas tais

como o “obscurantismo”  das Eras Antiga  e  Medieval,  tornando-se a  versão oficial  da

verdade em escala mais ou menos mundial.

Desde então fenômenos que envolvem a psique ou comportamento social passam

por reorientações segundo as mudanças de visão de mundo sobretudo pela influência de

pensadores e filósofos. 

Os primeiros textos sobre a pisque humana remontam da Antiguidade os quais se

debruçam principalmente sobre o conceito de alma. Entre os mais notáveis se encontram

Sócrates, Platão e Aristóteles. Para Sócrates a alma é consciência, isto é, a gênese dessa

lógica  é  diferenciação  do  homem  e  os  animais  pela  sua  capacidade  racional  em

detrimento dos animais. A grosso modo, Patão traz considerações relevantes ao que hoje

se entende por psicologia, como pensador da lógica estabelece divisões ao campo de

percepção  estabelecendo  premissas  complementares  no  que  se  entendia  por  alma,

baseados na ideia de motivação e emoção. Apresentando  um panorama explicativo do

que seria um esboço de saúde mental. Ainda que por dedução Platão procurou definir um

lugar para a razão no nosso próprio corpo, esse lugar por excelência sendo a cabeça.  

A contribuição de Aristóteles também foi inovadora, ao postular que alma e corpo
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não dissociavam. Para este pensador,  a “pisché” é o princípio ativo da vida e para o

homem existe em três níveis: A alma é vegetativa, sensitiva e racional.  Isso nos mostra

que a questão da razão para o homem ocidental  é  o postulado essencial na filosofia e

ocupa parte fundamental  de  sua formação, pois trata das fundações  explicativas que o

alocam  no  mundo,  para  logo  se  fundirem  com  as  percepções  de  conhecimento

paradoxalmente tratadas como verdades.

A  loucura  é  um  fenômeno  social  e  histórico,  deverá  compreendida  como

desequilíbrio  da  ordem  funcional  coletiva  em  continua  construção,  somada  a  seus

estigmas anteriores  e  ulteriores.  Assim se entende que ao observar  a  loucura  e  sua

história é remeter-se a uma análise de como a sociedade se constitui  como forma de

pensamento e suas bases de organização social na forma de como cada sociedade agiu

na forma de lidar com a loucura em suas atribuições simbólicas presentes no fenômeno

social.  Para isso se faz necessário então, passar pelo desenvolvimento da produção de

saberes, do exercício dos poderes de cada época e a incisão desses sobre os sujeitos e

quais sujeitos que constituem esse conjunto.

 Capitulo 1.2 

As Eras Da “Desrazão”: Renascimento E A Era Clássica, A Loucura Na Interpretação

Foucaultiana.

.

 Delimitada como doença marcada pela transformação da medicina com o passar

dos  séculos.  Partindo  de  uma  análise  das  linguagens  dramáticas  á  normativa

radicalizante. A loucura passa de um pesar  divino a uma doença.  Tal  como um osso

quebrado,  uma mente quebrada.  O comportamento moral  ,  o  desviante,  o libertino,  o

desatinado, a loucura atravessa uma série de mudanças vividas através das normas e

pressupostos edificadas na mudança dos séculos.

No princípio da Idade Média, os leprosos figurariam o que posteriormente com o

passar do tempo seria a iconografia inciante do mundo da loucura na Europa. Visto a

popularidade remanescente dos asilos até a década de 60 desse século. A lepra a parir

da idade média, fora confinada em locais específicos. Os leprosários, que se situavam no

mundo de fora das portas das cidades, a margem, onde o mal assombrava.

“Esse sujeito ambíguo em seu estatuto de existência, está subscrito nas
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estruturas cosmológicas, presente na agenda da sociedade Medieval na
condição de existir e ter o seu lugar, o não lugar. A exclusão por excelência
de contato social.  Compreendida como uma determinação religiosa,  um
toque de Deus que estava destinado a uma distancia sacramentada.“O
abandono é,  para ele,  a salvação;  sua exclusão oferece-lhe uma outra
forma de comunhão” (FOUCAULT, 1978, p. 6)

Ao leproso  é  destinado carregar a sua marca de flagelo  e  incorporar essa sua

função  no  mundo,  a  do  encerramento  nos  leprosários.  Que  ao  mesmo  tempo

representava sua única fonte alternativa de salvação. Constituindo uma assertiva maldita

mas condizente com as estruturas do universo gótico da Idade Média, momento esse

assolado  pelas  guerras,  fome,  miséria,  peste.  No  pensamento  moral há fortemente

marcada a presença da Igreja Católica Apostólica Romana que trás a obsessão com os

temas relacionados a questão da morte.

Assim aos leprosários instituídos como espaço de exclusão, não estavam ligados a

ideia  de  cura  médica  mas  apenas  a  segregação  geográfica  e  moral.   Ao passo  que

desaparecido e regredido com o seu movimento de exclusão da vida e na memória das

cidades, neste momento elevam -se outros novos males. A atenção da sociedade se volta

então, para outras categorias  sociais,  tal como aos pobres, vagabundos, presidiários e

“cabeças alienadas. Também tal movimento de isolamento será direcionado aos doentes

venéreos,  moralmente condenáveis,  instaurado longe do contexto médico.  Para todos

esses, o lugar de destino será o   mesmo lugar  de exclusão em asilos. Esse  lugar  que

mais tarde no século XVII estará integrado a “ala do loucos”. 

Para  Foucault,  essa  passagem é  o  marco  inicial  da  configuração  de  exclusão

normatizadora.  O  tipo  de  exclusão  praticada  que  não  é  ainda  um  “tratamento”  mas

também  não  carrega  um  cunho  punitivo,  assim  como  os  espaços  que  deles  são

testemunhas abandonado pela imagem do “lazarento”. Até que com o passar dos anos e

com a chegada da Era Clássica7,  o movimento de exclusão seja retomado para os loucos

e aqueles que não compactuem com o espírito clássico no mesmo espaço.  Assim o asilo

leprosário  será o lugar aonde se construirá o sentido da salvação que se espera dessa

exclusão para eles e para aqueles que os excluem.  Uma exclusão pautada no sentido

conformador  do  pensamento  como  salienta Foucault  (1978;  p.7):  “Com  um  sentido

inteiramente novo, e numa cultura bem diferente, as formas substituirão- essencialmente,

7 Trata-se de um termo bastante comum na historiografia intelectual francesa, no esquema histórico que

eles usam para mapear os diferentes momentos do desenvolvimento intelectual europeu. Análoga ao que os

Ibéricos descreveriam como a Era Barroca, a Era Clássica é definida como o período que começa com

Descartes século XVII e acaba com Kant século XVIII. 
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essa forma maior de uma partilha rigorosa que é a exclusão social,  mas  reintegração

espiritual”.

No fim da Idade Média e durante a Renascença, surge outro personagem também

ambíguo  daquele  mesmo  lugar  mas  portando  dessa  vez  marcas.  Algumas  dessas

características que designavam o que parecia ser uma criatura proveniente de um outro

mundo, esse era o Louco. Será necessário um momento de latência, isto é quase dois

séculos, para que esse novo personagem, que sucederá a lepra  nos medos seculares e

também para que, esse novo  “espantalho”, suscite como a lepra reações adversas de

divisão  e  exclusão,  na  ideia  de  purificação  que  lhes  são  apresentados  de  maneira

moralmente evidentes.

Em Foucault  ,a  experiência mais icônica dessa figura se encontra no cerne da

Renascença,  o louco  surge como figura essencial  no imaginário da época e que nela

ocupa um lugar especial: A Nau dos loucos. Este é o “estranho barco que desliza ao longo

dos calmos rios da Renânia e dos canais flamengos”  constitui-se aparentemente  numa

prática  popular na época. O plano de confinar pessoas em barcos e lançá-los a sorte

pelos rios da Europa era um tanto comum. Esses barcos levavam a carga insana de uma

cidade a outra.  Não só como uma medida de escorraçamento,  dando continuidade a

lógica da exclusão mas também reforçava a identidade do louco e o simbolismo em torno

da  ocupação  espacial  desses,  o  de  não  pertencimento,  ou de  não  lugar  naquela

sociedade  estamental.  A representação  máxima  dos loucos  consumados  como  uma

existência errante. Desse modo a viagem, representava a busca da verdade ao viver o

“prisioneiro da passagem”.  FOUCAULT(1978; p.10)  “[…]  E é possível  que essa nau dos

loucos, que assombram a imaginação de toda a primeira parte da Renascença, tenham sido naus

de peregrinação, navios altamente simbólicos de insanos em busca da razão.”

Um longo acervo literário erudito, também será produzido nessa época.  A loucura

está presente  como  objeto  central  que  embarca  todos  os  homens  em  sua  viagem

insensata. Por isso Foucault descreve algumas produções no campo da literatura como a

Narrenschift (Nau dos Insensatos) de Sebastian Brant em 1494.  A per figuração do louco

também está presente nos debates acadêmicos aonde é tema e está sob julgo entre os

paradigmas da verdade e razão com o trabalho de Erasmo de Roterdã em seu Elogio A

loucura, de 1509 . Em imagens de Jerônimo Bosch com a Cura da Loucura de 1475 e A

Nau dos Loucos de 1489 e Brueghel com sua Dulle Grete de 1562.

Assim a  Loucura  presente  na vida  social  e  memória  viva  mantida  através das
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experiências do saber, começa a ganhar mais notoriedade depois da superação do tema

da morte. A loucura será a preocupação substituta, justamente por conta dos imperativos

intrínsecos que a sua condição emite. Uma loucura de dentro dos jogos de semelhança

entre o micro e macrocosmo do Humanismo Renascentista,  aponta para um reflexo da

experiência  trágica  da  condição  diminuta  do  homem diante  a  grandeza  do  universo

infinito e seu constante caminhar com a morte.

Em curso no século XVI a experiência da loucura também é participe da vinda da

razão,  submersa  a  uma  reflexividade  crítica  que  despe  todas  as  suas  alegorias

transcendentais e metafísicas. Em torno da origem cósmica da loucura foi se erguendo

uma prática discursiva que a considerava nascida “no coração dos homens (na medida

em que ele) organiza e desorganiza sua conduta” (FOUCAULT, 1997(1961) p.28)

 A loucura presente na literatura erudita, no teatro popular.  Emerge como força

dramática capaz de profetizar verdades.

O medo diante desse limite absoluto da morte interioriza-se numa
ironia contínua; o medo é desarmado por antecipação, tornando
irrisório ao atribuir-lhe uma forma cotidiana e dominada, renovado
a  cada  momento  no  espetáculo  da  vida,  disseminado  vícios,
defeitos e ridículos de cada um. A aniquilação da morte não é mais
nada,  uma  vez  que  já  era  tudo,  dado  que  a  própria  vida  não
passava de simples fatuidade, palavras inúteis, barulho, guizos e
matracas. A cabeça que virará crânio, já está vazia. A loucura já
está além da morte. ( FOUCAULT; 1978, p.21)

A loucura que fala desse mundo, expostas nas artes e no discurso hegemônico é

retrata de maneira consubstancial nas imagens exploradas e contribui a linguagem de

maneira superficial,  mas desvelando aos poucos a experiência dramática e fantasiosa

presentes em valores plásticos, elucidando a mesma loucura essa vivida no mundo social.

È  importante  ressaltar  que  Foucault  em  sua  análise somatizando  a  produção

filosófica, artística e cultura da época põe a loucura como objeto para uma contribuição da

ordem  do  discurso  e  da  formatação  de  poder. Esse  movimento  será  decisivo para

abranger a percepção diacrônica sobre a loucura circulante nos anais da época. De modo

que  a  percebe  em  contraposição com a  ordem,  já  que  nesse  período  iniciático  do

humanismo racional  que pega seus elementos fundantes e  subverte  ao absurdo onírico

da  Idade  Média.  Para  Foucault  essa experiência  será  de  grande  importância  para  a

constituição da  ideia, da imagem, do signo da loucura para a sociedade pois agrega a

linguagem uma forma de loucura apresentada como sátira moral. Visto que não evoca um

outro  mundo  oculto  senão  desse  próprio.  Um  mundo complexo  de  convívio  com  as
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denúncias do homem pelos homens. Uma crítica do próprio homem, pelo expurgo dos

vícios, dos estados de juízo imperfeitos, da nudez hedionda, da animalidade monstruosa.

Nesse momento é como se tudo estivesse numa direção mais esotérica, cosmológica de

revelação da condição humana e da natureza .

Em contrapartida, também se estabelece uma divisão na ordem do entendimento,

do discurso. De um lado, uma consciência mística e do outro uma crítica da loucura. Essa

última se eleva junto com antropocentrismo e o racionalismo que começa a ganhar força e

consolidar-se  posteriormente  no  auge da Era  Clássica  no  século  XVII.  Reduzindo  as

experiências e os elementos simbólicos ao enclausuro do silêncio.

O Renascimento do século XVI teve um papel fundamental para romper com a

realidade de características do homem como ente da natureza com suas leis ocultas ou

sobre humanas “e o humanismo da Renascença não foi um engrandecimento mas uma

diminuição do homem ” (FOUCAULT apud ARTAUD; 1978, p.35) 

Assim  a  cultura  ocidental  passa  por  uma  profunda  transformação,  deixando  o

mundo do simbolismo onírico e tomando a forma da razão. A loucura torna-se uma forma

relativa a razão e toda razão a qual para a loucura encontra a sua verdade. Parece ser

isso,  que  trata  Foucault  (1978  p.  30)   “  Cada uma  é  na  medida  da  outra,  e  nesse

movimento de referência recíproca elas se recusam, mas uma fundamenta a outra.” De

modo  que  a  loucura  vai  se  ligar  de  maneira  reflexiva  com  razão.  A loucura  desse

momento é a relacionada ora como vícios, depois como virtude. Será ilusão, erro e não

mais um saber prometido, secreto, terrível ou esotérico.

“O que anuncia esse saber dos loucos? Sem dúvida, uma vez que

é o saber proibido, prediz ao mesmo tempo o reino de satã e o fim

do mundo; a última felicidade e o castigo supremo, o todo-poder

sobre a terra e a queda infernal.” (FOUCAULT; 1978, p.21)

 O  Renascimento inaugura  uma visão de mundo altamente questionadora,  a qual

que incidente sobre o próprio homem, na filosofia e cultura. È na sobreposição  que nasce

do embate moral  da tradição Medieval  e Antiga: De um mundo supersticioso,  onde o

homem estava preso a significações religiosas e mágicas, e o louco nas narrativas líricas,

passa  a  conhecer  as  inovações  do  pensamento  científico.   Trazidas a  luz  pelo

antropocentrismo e das novas teorias como as de Corpernico e Galileu.  Finalmente é o

movimento do racionalismo que vai influenciar o desenvolvimento e o pensar para muito
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além das noções de física e astronomia,  marcado pelas releituras aristotélicas, a qual

promoveu o  desenvolvimento da concepção de da alma  por  exemplo.  Dessa forma,a

loucura nascida da experiência clássica, como a grande ameaça insurgida no limiar do

século XV esmaece nas palavras de Foucault :

 “Os poderes inquietantes que habitavam a pintura de Bosch perderam

sua violência. Algumas formas subsistem, agora transparentes e dóceis,

formando um cortejo, o inevitável cortejo da razão.  A loucura deixou de

ser,  nos  confins  do  mundo,  do  homem  e  da  morte,  uma  figura

escatológica; a noite na qual ela tinha os olhos fixos e da qual nasciam as

formas do impossível  se dissipou.  O esquecimento  cai  sobre  o mundo

sulcado pela livre escravidão de sua Nau: ela não irá mais de um aquém

para um além,  em sua estranha passagem;  nunca mais  ela será  esse

limite fugidio e absoluto. Ei-la amarrada, solidamente, no meio das coisas

e  das  pessoas.  Retida  e  segura.  Não  existe  mais  a  barca,  porém  o

hospital.” (FOUCAULT; 1978, p. 42). 

O próximo passo tomado para a revolução do pensar a loucura, é a segurança do

estabelecimento  de  uma  verdade,  que  será  retida  e  segura  tanto  quanto  o  fosse

necessário. A loucura não é mais uma figura escatológica. O novo destino dos habitantes

da Nau que figurou esse tempo será arpar no hospital. Nesse momento histórico é o

desdobramento sintético do novo homem, pensador,  junto ao sujeito do conhecimento

cartesiano. Destacam-se  desse período  as contribuições de Bacon ,Montaigne e René

Descartes.  Sobretudo o  cartesianismo,   que  viria a  se  destacar  e  se  tornar base de

conhecimento  importante  para  a  fonte  de  enunciados e da  consolidação  da  filosofia

racionalista.  Força  essa  fundamental para romper  com  as  tradições  anteriores  e  as

instituições falidas.  Fundando novos paradigma no pensar, no modo de construir o saber.

Atingindo além das ciências por certo, mas também, as artes, a literatura,  teorias políticas

e doutrinas jurídicas.

Para Foucault, a filosofia racionalista trata de excluir a possibilidade do exercício de

pensamento a loucura,  a dúvida.  Os postulados racionalistas pretendem contornar  os

perigos da incerteza.  Posto que a loucura se refere ao estado do engano, do sonho e da

ilusão, concepção essa, proveniente do louco que assombrava o homem no final da Idade

Média.

Dessa forma, Foucault  apresenta essa passagem da modernidade em que  as
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naus ancoradas, dão espaço para as internações. O louco encontra a sua ilusão,  razão

desatinada e escandaliza a sociedade que agora encontrou o caminho da dúvida e a

busca da verdade racional.  Se, sob uma perspectiva, o gesto cartesiano aparentemente

oferece à loucura um lugar na ordem das razões, ainda que sob o amparo da exclusão

também a acusam de ser anterior e intrínseca aos limites do corpo.

“Como poderia eu negar que estas mãos e este corpo são meus, a

menos  que  me  compare  com  alguns  insanos,  cujo  cérebro  é  tão

perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bílis, que eles asseguram

constantemente  serem reis  quando  na  verdade  são  muito  pobres,  que

estão vestidos de ouro e púrpura quando estão completamente nus, que

imaginam  serem bilhas  ou  ter  um corpo  de  vidro?”  (FOUCAULT apud

DESCARTES; 1978, p. 45). 

 Incorporando assim a ideia de que o universo do louco é alheio ao pensamento,

ratificando assim a condição do louco como a de sujeito alienado. Esse momento em que

o racionalismo desqualifica a loucura como desacerto, inverdade e desrazão, excluindo o

indivíduo louco de toda e qualquer contingência do pensamento. Precisamente é dessa

herança  cartesiana  que  parte  uma  linha  divisória  que  originará  o  impossível.   A

experiência  de  uma relação  de  exclusão  entre  razão e  desrazão.“Se o  homem pode

sempre ser  louco,  o pensamento,  como exercício  de soberania de um sujeito que se

atribui ao dever de perceber o verdadeiro, não pode ser insensato.” (FOUCAULT;1978,

p.47)

Na virada do século XVII, forma-se um terreno pra muitas transformações, haja

vista o desenvolvimento do pensamento racionalista em curso junto com a decadência

dos modelos de sociedade estamental, colonização, a ascensão do mercantilismo e um

prenúncio da ordem burguesa. É da herança racionalista cartesiana que parte uma linha

divisória  que originará a experiência de uma relação de não -exclusão entre razão e

desrazão. Essa é a lógica do plano de fundo que vai conduzir as internações, prática que

se populariza nesse momento.

Dessa forma a concepção do insano vai revelar a incapacidade dos mesmos para

uma integração social e da prestação de serviços em qualquer trabalho. Nesse sistema

de nascimento do racionalismo, a internação representará, ao mesmo tempo uma medida

econômica e social ao perceber os parâmetros desta com a coletividade: 

A  internação  é  uma  criação  institucional  própria  ao  século  XVII.  Ela
assumiu,  desde  o  início,  uma  amplitude  que  não  lhe  permite  uma
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comparação com a prisão tal como esta era praticada na Idade Média.
Como medida econômica e precaução social, ela tem valor de invenção.
Mas na história do desatino, ela designa um evento decisivo: o momento
em  que  a  loucura  é  percebida  no  horizonte  social  da  pobreza,  da
incapacidade para o trabalho, da impossibilidade de integrar-se no grupo;
o momento em que começa a inserir-se no texto dos problemas da cidade.
As  novas  significações  atribuídas  à  pobreza,  a  importância  dada  à
obrigação do trabalho e todos os valores éticos a ele ligados determinam a
experiência que se faz da loucura e modificam-lhe o sentido. (FOUCAULT;
1978, p. 78). 

Os Hospitais eram centros de internação, casas de encarceramento arbitrário para

uma  boa  parte  da  população  administrados  sob  custódia  do  poder  jurídico.  Eram

destinados a esses locais,  pobres,  desempregados,  jovens que perturbavam a ordem

pública e pessoas que ameaçavam os bens de suas famílias. Há também os bêbados, os

homossexuais, os libertinos, profanadores da ordem que na coletividade se confundiam

com insanos.

A prática jurídica que justificava essas apropriações não era muito bem definida,

afinal partiam de pressupostos subjetivos daqueles que eram julgados e na moralidade

vigente. Mas a compreensão sensível extraída daí, acenava a intervenção apoiada nos

parâmetros políticos de organização do poder dominante sobre as cidades, não se tratava

apenas das investidas do direito ou da ciência.  Somada a uma apropriação articulação de

uma técnica escalonada de controle estratégico sobre os homens. Onde, com efeito, dá

respaldo a todas as reivindicações morais da época.  

Desse modo no século VXII os loucos encarcerados passam a ser reclusos,  junto

a essa  população  com  todo  o  tipo  de  comportamento  adverso.  Apesar  da  suposta

causalidade assistencial, não há estabelecimentos de exercício médico. O Hospital é um

lugar que representa um tipo de poder legitimado pelo rei mas que contempla a gerência

da moral burguesa em ascensão. Tem como objetivo reafirmar valores da Igreja, ainda

que essa tenha perdido privilégios na participação de assistência, sobretudo do que diz

respeito agenda institucional administrativa e com a prática de exercícios antes imposta

com orações,  meditações  e  leituras  bíblicas. Esse  modelo  de  internação  será  um

fenômeno que está em pleno vigor por todo o continente Europeu.

Na  Inglaterra  encontra-se  o  quadro  das  casas  de  internação,  chamadas  de

Workhouses  com  a prática  do  trabalho  obrigatório.  Se  na  Idade  Média  a  figura

representativa do miserável suscitava algum tipo de ensinamento, uma mensagem divina

ou alguma marca de Deus,  dada  a presença  das  narrativas míticas  cristãs,  agora os

aproxima com louco,  transformando uma figura  demasiadamente  inacreditável  mesmo
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para a ordem mística.

No século VXII a miséria está no plano de injuria mais inclinada para o patético e

portanto  passa a  não  ser  tolerada.   Considera-se a Reforma Protestante  um evento

importante no que condiz com a mudança de paradigmas dos comportamentos sociais.

Assim em alguns lugares, a riqueza e a noção de propriedade material torna-se sinônimo

de  predestinação.  Fazendo portanto  existir uma  condenação  da  miséria  que  justifica

também as de internação, uma vez como assistência,  e também como repressão em

casos de resistência individuais mediante a negação do indivíduo a ideologia dominante.

Esvaziado de seus significados  anteriores, esse miserável,  assim como o louco

que com o passar do tempo serão confundidos de maneira ambígua, estarão pro terreno

do sacro e profano. Percebidos sobretudo no que se refere ao incomodo que provocam

para  a  ordenação  sistemática  das  cidades.  Neste  momento  existe um  aumento  do

desemprego provocado pela nova ordenação econômica. Há êxodo rural e crescimento

das manufaturas,  o  que impactou a prática de internação  pois engrossou o número de

miseráveis  e  mendigos.  Multiplicando  o  contingente  de  pessoas  direcionadas  a

assistência.

A partir dessa análise fica claro que o internamento deveria dar conta desse efeito

que a  nova organização política econômica trazia  a  cada crise provocada  nas bases

sociais.  A miséria e o desemprego ganham contornos de doença  mas doença social.

Portanto deveria ser combatida, em detrimento tanto do contingente religioso, quanto do

atravancamento das práticas comerciais em desenvolvimento. Ficava a cargo do Hospital

Geral a tarefa de impedir a mendicância e a ociosidade, bem como todas as desordens.

Foucault,  (1978;  p.  64):  “Em 1532, o parlamento de Paris decidiu mandar prender os

mendigos e obrigá-los a trabalhar nos esgotos das cidades, amarrados, de dois em dois,

por correntes. ” 

 Desse modo a internação servia ao imperativo do trabalho e regulação do mercado

de consumo junto, a condenação da ociosidade e se coloca sob um aspecto de sanção da

moral no XVII.

“A Era clássica utiliza o internamento de um modo equívoco, fazendo com
que represente um duplo papel: reabsorver o desemprego ou pelo menos
ocultar  seus efeitos sociais mais visíveis,  e  controlar  os preços quando
eles ameaçam ficam muito altos. Agir alternadamente sobre o mercado e
mão de obra e os preços de produção. Na verdade, não parece que as
casas de internamento  tenham podido representar  eficazmente  o  papel
que delas se esperava. Se elas absorviam os desempregados, faziam no
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sobretudo para ocultar sua miséria e evitar os inconvenientes políticos ou
sociais de sua agitação.” ( FOUCAULT; 1978, p.70)

Em um mundo em que a ideologia dominante condena a ociosidade,  ela  é ao

mesmo tempo entendida como um ato de revolta. Nesse momento a loucura deixa de

ser  percebida,  porque foi  simplesmente suprimida do cotidiano junto com os outros

excluídos produzidos pelas novas relações sociais e a internação.

Não existem mais fantasmas, o louco já nada mais diz sobre outros mundos e é

percebido como um sujeito incapaz de se perceber, de entender a ordem burguesa e a

ela se adaptar. Portanto existe uma necessidade de fazê-lo se integrar ao trabalho. A

medida  de  tratamento  era  propriamente  infectá-los  com  conteúdos  ideológicos

moralizantes do cristianismo, da ciência e da importância do labor,  esse é o momento

que antecede a revolução burguesa na Europa.  Por exemplo a Revolução  Francesa

que trás o entendimento e a noção também de cidadania.

As grandes internações funcionariam como uma polícia, com uma política moral

bem ajustada. Na qual era possível uma exclusão sistemática de um contingente social e

de  influência  provocados  pelo  próprio  sistema  capitalista  em  desenvolvimento.  As

internações também acabaram por ser responsáveis pela desnaturalização de tipos que a

sensibilidade social não queria reconhecer. A família é a célula dessa sensibilidade, será

um dos critérios norteadores da razão e que propriamente faz funcionar o internamento.

Reduzindo a tolerância para o escândalo, o patético.   O casamento funciona como um

contrato e o louco também dirá a respeito da razão sujeita aos “desejos do coração” ao

desregramento da vida e a imoralidade.  

Os casos de profanação, são crimes de carácter altamente punível na Idade Média,

porém deixará de ostentar suplícios, de requisitar rituais públicos sangrentos e também

será  levada  a  cabo  no  internamento.  As  práticas  carregadas de  simbolismo oculto  e

mágico são passiveis de permanecerem mas porque se tornam uma forma de ilusão que

não merece ser condenada.

O  racionalismo  clássico  direcionou  a  repressão  de  grandes  sentimentos,  da

intuição, e de outros encargos mais sutis do homem que não são capturáveis pelo pela

racionalidade, justamente aqueles saberes que não servem a uma lógica da razão.  

“É  possível  resumir  essas  experiências  dizendo  que  elas  todas  dizem
respeito à sexualidade em suas relações com a organização da família
burguesa,  seja  na  profanação  em  seus  relacionamentos  com  a  nova
concepção do sagrado e dos ritos religiosos, seja na "libertinagem", isto é,
nas novas relações que começam a se instaurar entre o pensamento livre
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e o sistema das paixões. Esses três domínios de experiência constituem
com a loucura, no espaço do internamento, um mundo homogêneo que é
aquele onde a alienação mental assumirá o sentido que lhe conhecemos.”
(FOUCAULT; 1978, p.95)

Em  um grupo  na  qual  a  época  clássica  tinha  parentesco,  o  Desatino,

circunscreverá junto com a loucura um lugar do mal. Deverá lidar portanto com a máxima

da punição e terapia,  castigo e purificação. São esses sujeitos que de forma insistente

impedem a ordem das cidades, que permitem a sobreposição da sensatez e que recusa

a habitual monotonia da realidade e a moral desse mundo. Nas casas de internação em

que se encontram os insanos, apesar de ser o lugar aonde está misturado todo o tipo de

gente,  do refugo social, em certa medida serão reconhecidos de forma diferenciadas e

nesse momento vai se desenhando as gradações em direção a loucura.

Não  obstante  houve  internações  para  loucos,  em  hospitais  aparelhados  por

médicos,  com  leitos  reservados  aonde  pacientes  recebiam  tratamento  torpes  como

assinala Foucault numa citação de  D.H Tuke :

“Os doentes devem ser sangrados o mais tardar até o fim do mês de maio,
conforme o tempo que fizer; após a sangria, devem timar vomitórios uma
vez por semana, durante um certo número de semanas. Após o quê, os
purgamos.  Isso  foi  praticado  durante  anos  antes  de  mim,  e  me  foi,
transmitido por meu pai; não conheço prática melhor.”   (FOUCAULT apud
D.H Tuke; 1978, p.114)

De fato, tratam-se de duas experiências discrepantes,  há a prática direcionada

para a loucura indistinta na coletividade do desatino em vias de internação no século

XVII e uma outra minoria recebida nos hospitais terapêuticos, isso dividia os loucos

curáveis e os incuráveis. Com efeito, nesse período existe um silêncio sobre a loucura.

Esse louco, como uma personalidade individual, figura excêntrica da Idade Média, não

é mais reconhecida por  conta da mudança nas regras gerais  de conduta.  Ele será

sublinhado por uma questão jurídica mais do que médica na formação da personalidade

de um sujeito de direito e sua imputabilidade.

 A loucura nesse momento,  está inscrita no campo do crime e culpabilidade, dos

defeitos. Só sendo invocada no que tange a pertubação da ordem social e das paixões.

Esta inscrita na forma da ética, como erro aparentemente ético, da dilaceração desta,

sediada no mundo da moral. A razão então,  também encontra-se no espaço da ética.

De maneira diferenciada da onde pertencia anteriormente,  esse louco que circulava em

um mundo a parte, ligado a transcendentalidade e da imaginação fantasiosa,  já não
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existe.  

 Com o processo de internamento, a loucura é compreendida como o escândalo,

ela  se  desagrega  dos  outros  internos  no  interior  da  instituição.   Frequentemente  há

visitação aberta nessas alas para mostrar o espetáculo do homem, do torpor bestial e que

não diz mais respeito ao próprio homem. O louco, exposto é um símbolo do máximo

despojamento a que o homem pode chegar ao ridículo, o desregramento pelo furos das

paixões. Assim os loucos passam a se destacar dentro dos espaços institucionais, afinal

são tratados verdadeiramente como bestas.

A Idade  Clássica  conseguiu  alocar  a  loucura,  depois  de  todo  o  movimento  de

silêncio nas artes, no desaparecimento na paisagem social, por conta das praticas de

internamento e inserção dos hospitais, mas ressurge dentro desses espaços. Os loucos

voltam a ser um personagem significativo, reconhecidos por farrapos de roupas, por ser

a  forma  da  miséria  humana  escarrada. Na  qual  em  Foucault,   encontra-se  o  seu

discurso de caricatura humana. A perfeita e reflexiva imagem da razão onde começa a

perceber  na  loucura  sua  imagem  distorcida.  A loucura  volta  ao  primeiro  plano,  e

portanto inquieta.

A paranoia, o medo da loucura ressurge e a princípio é pela representação do mal

abstrato que carrega na memória social. Existe uma noção que se mistura a medicina e a

moral que emana das casas de internamento, esses lugares passam a ser a doença da

própria cidade.

O medo das casas de internação, é um tanto coerente com o medo medieval, só

que dessa vez faz com que emerja a figura do médico para tratar das epidemias, analisar

as  doenças  e  sobretudo  desmistificar  os  alardes  da  fantasia  popular.  O  médico  é

solicitado na figura do guardião, não na figura do árbitro, mas do símbolo da verdade. Ele

será responsável por conduzir as fantasias à transformação da positividade. 

Desse modo, Foucault nos assinala que é, nesse ambiente do século XVIII que a

loucura começa a se desassociar do desatino ao nível das consciências. O mistério e o

bestialismo que o homem louco experimentava precisava necessariamente assumir um

novo contorno para deixar de ser temerário. De modo que novas concepções filosóficas

dessa vez  baseadas no cientificismo  consolidado  e  as  portas  da revolução iluminista

ajudaria a fomentar no que ela um dia se tornaria finalmente para a experiência médica no

ocidente. Trata-se aqui de reparar na ideia de antíteses das concepções medievais, para

a ideia do erro e da falta, bem como um sujeito que rompe com o real. A direção leva a

queda dessa verdade animalesca do homem para o entendimento da alienação de cada
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um a sua própria verdade.

Segundo Foucault, é nesse momento os índices da loucura aumentam, mas seus

números  não  acompanham  a  proporção  em  relação  a  população  geral  e  dos

internamentos. É essa percepção que é recuperada a notoriedade dos casos de loucura.

Então começam a ser construídos hospitais específicos, exclusivamente direcionados ao

público dos insanos. Por de trás dessas medidas é levado em consideração o risco de

mortes como causa da insanidade e mais do que nunca responsabilidade do Estado que

começa  a  existir  com  a  percepção  asilar  da  loucura  que  a  divide  em  insensatos  e

alienados. O primeiro padrão apresenta resquícios de razão e ao segundo é atribuído a

total falta de senso para alguns indivíduos. Desse modo a percepção asilar, mas do que

médica que aponta o caminho para a consolidação de formato do asilo moderno.

Há  de  se  ressaltar  que  esses  acontecimentos  não  são  provenientes  de

humanitarismo. As instituições permanecem idênticas aos antigos modelos e quase nada

tem de caráter clínico. O século XVIII será o momento em que o rumo da loucura será

condenado a exclusão completa, pautado na exclusão da exclusão.  Ao tempo em que a

política de internamento entra em crise por deixar de agir sobre o mercado. Falindo as

previsões do Estado de tirar os pobres e pessoas em estado de mendicância por perceber

que  se  tratava  de  um  desacerto  ao  panorama  econômico,  inerente  as  próprias

contradições do capitalismo e assim responde ineficazmente aos problemas sociais. Ora

a política de assistência ao internamento da população miserável é revista e sobre esse

fenômeno, há uma digressão no entendimento relacionado a pobreza no montante dos

séculos: de condição mística ao imperativo cristão, passa a patética por não responder a

ordem para finalmente tornar-se um problema de ordem especifica.

“Há  aí  toda  uma  reabilitação  moral  do  Pobre,  que  designa,  mais
profundamente,  uma  reintegração  econômica  e  social  de  sua
personagem. Na economia mercantilista, não sendo nem produtor nem
consumidor,  o  Pobre  não  tinha  lugar:  ocioso,  vagabundo,
desempregado, sua esfera era a do internamento, medida com a qual
era  exilado  e  como  que  abstraído  da  sociedade.  Com  a  indústria
nascente,  que  tem necessidade de braços,  faz parte  novamente  do
corpo da nação.” (FOUCAULT; 1978, p.405)

Nos próximos anos à revolução burguesa e o liberalismo, a sociedade se isenta

da responsabilidade sobre o pobre mas mantém uma postura hesitante com o louco.

Assim os hospitais exclusivamente para os insanos serão solicitados.  Entendo dessa

maneira, o louco tomado como uma ferida no amplo quadro da heterogenia social, um
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representante  do  mau-estar  diante  a  sociedade  moderna,  racionalista  e  sobretudo,

agora  burguesa.  Eliminar  estes  que  são  elementos  dissociáveis era  a  condição  do

ideário burguês. “O internamento seria assim a eliminação espontânea dos ‘a -sociais’.”

(FOUCAULT, 1978, p. 79). 

“Observando as coisas com um pouco de atenção, a evidência aí está: se
o século XVIII aos poucos abriu lugar para a loucura, se distinguiu certas
figuras dela, não foi aproximando-se dela que o fez mas, pelo contrário,
afastando-se dela: foi necessário instaurar uma nova dimensão, delimitar
um novo espaço e como que uma outra solidão para que, em meio desse
segundo silêncio, a loucura pudesse enfim falar. Se ela encontra seu lugar,
isto  acontece  na  medida  em  que  é  afastada;  deve  seus  rostos,  suas
diferenças, não a uma atenção que se aproxima, mas a uma indiferença
que a isola.” ( FOUCAULT; 1978, p.433)

Robert  Castel,  trás  também  o  contexto  da  revolução  Francesa  num  aspecto tocante

revelador da tese de que a percepção moderna da loucura, marcou consigo os elementos

que  até  hoje  constituem  as  bases  do  encargo  social  do  louco  e  de  seus  estados

antropológicos. na obra: “A ordem psiquiátrica – A Idade de Ouro do Allienismo”.  Destaca

a Revolução Francesa  e os lemas: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”  carregado de

considerações importantes sobre a questão da loucura  ou alienismo que veio a sugerir

uma possível solução para a condição civil e política dos alienados que não gozavam de

seus direitos a cidadania mas que, igualmente para não contradizer os lemas de sua

revolução não deveriam ser excluídos. 

O asilo, como prática de internamento, o espaço de cura da Razão e da Liberdade,

daquela condição fundamental do louco a tornar-se sujeito de direito. Que para efeitos, na

sociedade ocidental  teve fortes influências.  O asilo psiquiátrico tornou-se o imperativo

para  todos  os  loucos,  considerados  loucos,  despossuídos  de  Razão,  alucinados  e

delirantes. O asilo ao mesmo tempo que era lugar de liberação dos alienados, configurou-

se no mais violento espaço de negação, exclusão e mortificação das subjetividades. 

Mais  uma  vez,  a  noção  de indivíduo,  fundado  e  reconstruído  por  elementos

distintos  nos  diferentes  momentos,  e  agora  pelo  cartesianismo,  pelo  liberalismo,  pela

Revolução Francesa, pelo Iluminismo, pelas ciências humanas, cria uma noção do sujeito

que fundamenta a nova experiência de homem, ligada a interioridade, ao individualismo e,

fundamentalmente a uma norma. O sistema capitalista, exige que exista indivíduos para

funcionar, ou um “modo – indivíduo” constituído de subjetividade:

“  (…)  um  mesmo  modo  de  subjetivação,  presente  desde  pelo
menos o século XVIII, quando ganha força "o indivíduo" como dominância
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de expressão da subjetividade. Este modo, composto também por linhas
diversas - o liberalismo político ascendente; o romantismo valorizador das
expressões  de  "cada  um";  o  êxodo  de  grande  parte  da  população  do
campo para a cidade e a instauração de uma nova utilização do corpo nas
relações de trabalho; a mudança nas relações entre o domínio público e o
privado; a criação de novos equipamentos sociais, difusores de ideais da
burguesia ascendente, etc. - passa a se apresentar em diferentes práticas
sociais produzindo objetos e sujeitos conforme este modo. Desta forma,
encontraremos  diferentes  saberes  recortados  por  este  "modo-indivíduo”
(Benevides; 1993, p.98).”

É importante dizer que esse “modo-individuo”, fundamenta uma nova forma de exercício

de poder que passa a ser erguida; o poder não mais centrado no Estado, mas distribuído

de forma articulada,  em várias maneiras,  materializando-se em práticas,  instituições e

saberes.  Essa  forma  de  exercício do  poder,  denominada  de  poder  disciplinar

(Foucault,1977) é uma forma de controle dos indivíduos, que são modelados para se

tornarem cativos  segundo o modo de  produção capitalista,  assim  sujeitos  produtivos. A

partir da estratégia do confinamento, o poder disciplinar é capaz de fabricar indivíduos

eficientes e produtivos, fazendo o sistema funcionar, determinando a posição de produção

ou exclusão :

“O indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado a outro, cada um
com suas leis: primeiro a família, depois a escola, (...) depois a caserna,
(...)  depois  a  fábrica,  de  vez  em  quando  o  hospital,  eventualmente  a
prisão, que é o meio de confinamento por excelência.”   (DELEUZE, 1992
p.1).  

Assim a loucura segue sua trajetória em Foucault,  o desatino se separa da loucura que

fica  livre  pra  ser  atualizada.  Sozinha  e  sob  reconhecida  forma  e  com  um  terreno

capacitado para sua objetivação essencial. A loucura na exclusão torna-se livre para se

expressar, parte da animalidade considerada na época clássica deixará nesse momento

de ser reconhecida. Sobre a natureza do homem que enlouquece que deverá ser tratada

da maneira condizente do mundo tal como ele é. Essa percepção está intrínseca no que

tange o reforço das distancias para trilhar o caminho da segunda exclusão. Como esse

homem, o enlouquecido não há necessariamente a preocupação da razão ou ordem. No

tempo do iluminismo e positivismo sobresselentes, a prática de internamento apresenta o

louco como coisa.  Nesse contexto,  a  loucura  é  a  relação  do  sujeito  livre  com a  sua

liberdade.

“No grande tema de um conhecimento positivo do ser humano, a
loucura, portanto, está sempre em falso: ao mesmo tempo objetividade
objetivante,  oferecida  e  recuada,  conteúdo  e  condição.  Para  o
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pensamento do século XIX, para nós ainda, ela tem a condição de uma
coisa enigmática: inacessível, de fato e no momento, em sua verdade
total,  não  se  duvida,  contudo,  que  ela  um  dia  se  abra  para  um
conhecimento  que  poderá  esgotá-la.  Mas  isso  não  passa  de  um
postulado e de um esquecimento das verdades essenciais. Esta, que se
acredita transitória, na verdade oculta um recuo fundamental da loucura
para uma região que cobre as fronteiras do conhecimento possível do
homem, ultrapassando-as de um lado e do outro. É essencial  para a
possibilidade de uma ciência positiva do homem que exista, do lado mais
recuado, esta área da loucura na qual e a partir  da qual a existência
humana  cai  na  objetividade.  Em  seu  enigma  essencial,  a  loucura
espreita,  sempre  prometida  a  uma  forma  de  conhecimento  que  a
delimitará  inteiramente,  mas  sempre  distanciada  em  relação  a  toda
abordagem possível, uma vez que é ela que originariamente permite ao
conhecimento  objetivo  uma  ascendência  sobre  o  homem.  A
eventualidade de estar louco, para o homem, e a possibilidade de ser
objeto  se  encontram  ao  final  do  século  XVIII,  e  este  encontro  deu
nascimento ao mesmo tempo  (neste particular  não há um acaso nas
datas)  aos  postulados  da  psiquiatria  positiva  e  aos  termos  de  uma
ciência objetiva do homem.”   (FOUCAULT, 1978, p.457)

Assim, entendemos que a construção da loucura e do louco, se fez atravessada

pela institucionalização da moral e ética engendrada nos aparelhos de regulamentação

da coletividade.  Em que a “razão” e os paradigmas científicos trazidos pelo momento

histórico que Foucault chama de Era clássica, entram em crise visto as transformações

da sociedade contemporânea junto as novas formas do pensamento presente em vários

campos das ciências exatas e humanas, também na física quântica, biologia, química,

antropologia,  psicologia,  filosofia  e  política.  Isto  é,  em  todos  os  campos  a

complexividade dos objetos põe a racionalidade clássica em cheque.  

A estratégia do isolamento foi central para erguer a elaboração do conceito de

alienação, que faz o louco, um sujeito produto do erro. A este também como princípio

científico dirá a cerca de tirar os objetos de um total caótico bem como das interferências

de âmbito natural, o levando para um “laboratório”, um meio asséptico.   

Isso nos faz pensar sobre o problema acerca da epistemologia (TORRE, Eduardo

Henrique Guimarães; AMARANTE, Paulo , 2001.)  “Como estudar a doença isolando o

louco pelo esquadrinhamento do hospital? O princípio se funda na  ideia de que para

tratar  é  preciso  conhecer,  e  para  conhecer  torna-se  imprescindível  retirar  quaisquer

influências externas” Por isso, Amarante nos diz que a observação que se tem nesses

ambientes  controlados  retira  más  influencias  e  também  possibilita  a  separação  em

categorias  de  tipos  permitindo  a  constituição  de  um  determinado  espaço  de

conhecimento.  Como também  uma  inversão  no  entendimento,  posto  que  essas
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experiências  de  observação transformaria  a natureza da doença.  Nesse sentido,  os

autores nos fazem pensar  que de fato,  a  experiência  da  institucionalização  altera a

constituição do modelo de saúde mental.

Para o saber, a aparente degeneração do sujeito é acometida pela doença mental

e não há formas de relacionamento com o invólucro social, ou seja a institucionalização

quase nada representa em torno do louco ou da loucura.  Por  isso, esse modelo de

doença que suporta a definição de doença mental parece estar de fato concebida no

ponto de vista naturalista e é esse ponto de vista que suporta a prática do exercício de

poder e do saber psiquiátricos - É o que aponta os dados de A História da loucura com a

busca da história do asilo,   da loucura e de sua medicalização e patologização, e sua

transformação  até  sua  consolidação com  a  alcunha de doença  mental:  “  Nossa

sociedade  não  quer  reconhecer-se  no  doente  que  persegue  ou  encerra.”  (Foucault;

1975, p.51). 

Entendendo que é a partir desse movimento de operação mas não somente, que

se faz possível a “psiquiatria da loucura”. Efetivamente como um objeto configurado por

um  sistema  de  relações.  Aonde a  racionalidade  introduz  um  tipo  de  simplificação

reducionista,  embutido  no método  científico.  Este  operado  pela  psiquiatria  e  que

retomada as suas bases, as teorias sociais e sobretudo a partir das análises de Foucault

buscamos desmistificar.  

  Capítulo1.3 

  Doença Mental

“De  homem  a  homem  verdadeiro,  o  caminho  passa  pelo

homem louco.” FOUCAULT

Em  nossa  sociedade  convencionou-se  a  taxar  certos  formas  de  sofrimento

subjetivo  como  doença.  Deva-se  a  trajetória  da  loucura  manifestada  das  diversas

formas no passar dos séculos, o desenrolar da positividade na ciência e na construção

discursiva de saberes e enunciações de verdade.

Ou  seja  também  numa versão  psicologizante,  por  constituir  uma  condição

permanente  do  homem  como  sujeito  sofredor,  na  linguagem  psicanalítica  o  ser

“desejante” o sujeito vivo e pensante. A doença, uma manifestação dessa condição. O
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homem é um ser  social8 e  portanto  em constante construção tendo em mente  sua

relação com as normas coletivizadas e os princípios dominantes de poder norteadores

da sociedade. Por outro lado, afirmativa de doença como conceito médico trás consigo

os  postulados  dessa  ciência  mesma  e  portanto  sua  definição  está  impregnada  de

imposições de verdades. E isso é um aspecto importante para a compreensão no que

diz respeito não só a psiquiatria mas que envolve a definição, delimitação e o conceito e

de classificação de doença mentais nos dias de hoje.  Ao qual refletem o modelo de

prática médica moderna no esforço de estabelecer um entendimento prolongado da

patologia orgânica as patologias mentais, tendo a prática de isolamento e os hospitais

como locus do objeto loucura. Prática essa que sinaliza a busca de uma unidade que

por essência dá margem a grandes equívocos.

Em  primeiro  lugar  porque  isto,   pressupõe  que  os  meios  de  diagnósticos  e

mecanismos da doença somática funcionem de maneira similar  ao campo da doença

mental. No entanto, a doença mental diz respeito a vida cotidiana, e a unidade  que a

psiquiatria constantemente se refere é a do homem em relação ao seu mundo.  Em seu

livro  Psicologia  e  Doença  mental  escrito  momentos  antes  de  a  História  da  Loucura,

Foucault salienta que a visão da psiquiatria fundada, é de que a doença mental funciona

como :  “Uma patologia unitária que utilizasse os mesmos métodos e os conceitos nos

domínios psicológico e fisiológico é, atualmente, da ordem do mito mesmo que a unidade

do corpo e do espírito seja da ordem da realidade...”(FOUCAULT; 1975, p.16) 

Embora a doença mental  se apresente como verdade médica por parte de um

campo médico, ela não é, posto que é renovada permanentemente.  Isso  desde  de que

ser criou a ideia de psiquiatria em sua literatura especializada tendo como auge o século

XIX e todas as conformações que giram em torno dela,  bem como os  seus efeitos nos

discursos de poder que circunscrevem essa área de conhecimento. 

Desse  modo,   essa  medicina  toca  no  que  diz  respeito  a  o  que  deveria  ser

compreendido  como  também  desvio  da  regra.  E  é  o  que encontramos dadas  as

variedades  de  categorias  das  doenças  mentais  como  mania,  psicose  e  neurose  ao

subscreverem a loucura. Pois representa um exercício constante entre delimitar o que é

normalidade, do que é diferença mas não patologia, e o que é uma diferença patológica,

que de fato exige uma intervenção.

Desse modo em Foucault,  entendo que a sociedade contribui de maneira direta

para essas orientações já que é através dela que se cataloga as experiências do campo

8 Na concepção Marxista  o “ser social” que é compreendido como sujeito produto de suas relações históricas.
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psíquico pelo conjunto de comportamento e condutas. Entretanto, Michel Foucault (2000,

p.87) identifica essa condição e sugere que: “a raiz da patologia mental não deve ser

procurada em uma "meta-patologia" qualquer,  mas numa certa relação, historicamente

situada, entre o homem e o homem louco e o homem verdadeiro.”

 A crítica do autor  é direcionada para uma psiquiatria  objetivista  e determinista,

assim como a ciência positiva com parâmetros universais para se pensar a loucura. De

modo que  nesse entendimento, a ciência inicialmente abarcou o homem como o objeto

positivo ao qual  deve-se inclinar para obter uma verdade positiva e toma emprestado

todos os estatutos e “leis  das ciências de natureza”  os transpondo para o campo da

experiência  humana,  afim  dê,  autorizar-se  a  enunciar  uma  verdade,  a  sua  verdade

necessária, natural e orgânica. 

Isto  é,  pautada  na  racionalidade  científica,  o  saber  médico  que  se  torna

hegemônico como método de produção do conhecimento.  Fazendo surgir  a  forma de

pensamento, baseado em princípios de previsibilidade e causalidade. De modo que esta

racionalidade autoriza o papel estreante do sujeito da Razão tendo a  loucura como o seu

contraponto: A captura do sujeito da desrazão.

 Para  Focault  a  medicina  moderna,  afim  de  entabular-se  com  a  mentalidade

vigente,  inicialmente  procurou  sistematizar  um quadro  de  sintomatologia  que  formaria

diversas  nosofragias9 .  Isto  quer  dizer,  que há todo um trabalho detalhado,  descritivo

sobre o quê seria um sintoma, em que limitados conjuntos deste são sistematicamente

atribuídos a uma ou mais doenças. De modo que, cada componente patológico teria sua

caracterização de entendimento próprio. Há de se perceber que essa medicina inaugura a

abertura de mais um campo dos muito abertos na modernidade para a “justa” catalogação

das coisas como forma de configuração do conhecimento, só que nesse caso serve às

doenças mentais.

“Para apreender a mutação do discurso quando esta se produziu é, sem
dúvida,  necessário,  interrogar-se  outra  coisa  que  não  os  conteúdos
temáticos  ou  as  modalidades  lógicas  e  dirigir-se  à  região  em  que  as
“coisas  “  e  as  “palavras  “  ainda  não  se  separaram,  onde  o  nível  da
linguagem,  modo  de  ver  e  modo  de  dizer  ainda  se  pertencem.”
(FOUCAULT,  1998, p.9)

Entretanto independente do conceito prévio de doença, seja ela  tomada por uma

9 “Onde são analisadas as próprias formas da doença, descritas as fases de sua evolução, restituídas as

variantes que ela pode apresentar ...” ( 2000, p.9) 

27



essência em si, ou um recorte abstrato de ordem prática do indivíduo.  Para Foucault, a

medicina mental reificou a mesma metodologia proveniente da medicina orgânica para

organizar  um catálogo.  Essa  busca  por  juntar  as  duas  modalidades,  as  orgânicas  e

patologias  as  doenças  mentais  se  deve  ao  período  de  nascimento  da  psiquiatria  no

século XIX. É o que José Leme Lopes pronuncia no texto da conferência na Sociedade

Brasileira de Psiquiatria publicada em 1988 :

 “...  havia sempre a idéia de que a loucura, a doença mental, tinha uma
base orgânica, e algumas pessoas diziam que a psicose, isto é, a loucura,
era  a  expressão  de  uma  alteração  do  sistema  nervoso,  que  seria  a
neurose.”

Corroboraram essa visão global de uma patologia una, experiências na descoberta da

etiologia sifílica da paralisia geral e a observação da histeria. Porque na paralisia geral

descobriu-se que elementos orgânicos de fato alteravam o estado mental e no caso da

histeria, o mental alterava o estado mecânico do corpo.  Assim, eleva-se o entendendo

que todo o tipo de manifestação que afeta um indivíduo, o afeta em sua totalidade, já que

este forma uma só entidade.  

A concepção de doença em si mesma parece ser uma “abstração” que aponta para

algum tipo de erro de funcionamento. Pressupõe uma desordem na ordem, um estado

algum, específico revelado por uma manifestação. Na patologia orgânica essa “abstração”

trata de se resolver na sua própria virtualidade, a de onde ocorre o fenômeno patológico.

Desse modo segundo Foucault a fisiologia e anatomia operam a materialidade da

doença, pois ela se manifesta localizadamente no corpo. Assim, ainda que a definição de

uma determinada doença com esforço seja abstrata, é relativamente simples apontá-la e

delimitá-la.  Porém em patologias mentais que também parte de uma ordem “abstrata”

mas da parte de personalidade psíquica, como  lugar aonde se desenvolve os fenômenos

patológicos. 

Com isso cabe a compreensão psicológica se ater no conjunto de atos, condutas e

comportamentos,  como  totalidade  analítica  que  um  indivíduo  apresenta  e  o  grau  de

importância que tem para a cultura e a moral do tempo em vigência.  Assim se dão os

métodos de delimitação  que são  diferentes porque tratam de  outras   dimensões , uma

objetiva e outra subjetiva e impalpável.

Em Foucault, uma outra questão que é colocada a respeito da impossibilidade de

integralizar as duas formas de patologias já explicitadas se referem justamente aos casos

normais e patológicos. 
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Em patologia orgânica  entendemos que  a totalidade própria do organismo serve

como roteiro para convencionar o que é normal e o que é patológico. A linha que separa

esses  casos,  embora  seja  extremamente  tênue  em alguns  casos  sempre  tem  como

inferência a potencialidade do organismo. Em psiquiatria essa distinção entre normal e

patológico não é tão simples pois se trata da noção de personalidade, elemento o qual a

doença se manifesta. Ou seja, sendo essa única para cada sujeito, resta uma infinidade

diversa para quantos forem os indivíduos. 

E se partimos da abordagem psicanalítica por exemplo que trás a compreensão da

consciência individual essa questão se complexifica. Enquanto que essa trás mecanismos

específicos de acesso ao mundo pelas noções de inconsciente aonde se instaura o mal-

estar do sujeito e o consciente afetado diretamente pela cultura. Assim a partir de Freud,

entende-se que certo grau de aflições e sofrimento é inerente ao ser humano, posto que

vive pela amálgama da civilização. Assim é na medida que esse  mal-estar se aloca na

psique que pode sinalizar ou não alguma classificação de doença mental. Para Freud isso

é uma condição, pois todos teriam algum material de recalque e na medida que ele fosse

melhor assentado ou não é que a doença ou o sofrimento catalizado se manifestaria. Ou

seja, não existe personalidade normal e em certa medida pode -se dizer contudo que

todos são loucos.

Para tanto a dificuldade de identificação na passagem de um indivíduo que se

considera, ou é considerado normal, ao estado mórbido no campo das doenças mentais

se mostra ímpar. Pois não há como precisar cirurgicamente questões da subjetividade.

Afinal representam um universo variante de concepções coletivas e a tensão provocada

pelo ato médico de verticalizar os comportamentos  ao qual no horizonte se propicia a

redução do princípio das individualidades em curso.

 Com  isso,  essa  discussão  trás  de  volta  a  questão  da  validade  do  discurso  e

autonomia do saber que a delimitou. Se existe uma doença é certamente porque algum

tipo  de  saber  a  delimitou.  De  modo  que  ela  emerge  associada  aos  seus  meios  de

diagnósticos e aos possíveis métodos terapêuticos. Sendo assim, as metodologias que

dão conta da totalidade orgânica não são compatíveis com a análise de personalidade

psicológica  posto  que  há  diferenças  entre  as  práticas  conferidas  aos  doentes.  Uma

doença somática, é como já foi dito, algo virtualmente limitável, é a característica mórbida

que será alvo de cura. As práticas médicas que concernem as doenças mentais, ou que

dá conta dos quadros psicóticos10  e os meios que a delimitam, o fizeram por imposição

10 Psicose é um quadro psicopatológico clássico, reconhecido pela psquiatria, pela psicologia clinica e pela 
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mas estarão sempre ao que tudo indica passiveis de questionamento pela subjetividade

do próprio campo. A psiquiatria num passado recente tratou disso na forma

traduzida no gesto,  da internação e atualmente conformou mais um, o da medicalização.

De modo que  a consequência em andamento é o ataque a trajetória moral do sujeito que

perde  sua  liberdade.  Sua  identidade  se  fraciona  e  no  hospital,  se  encaixa  na

institucionalização do pessoal, em linhas gerais aonde se produz uma dialética que se faz

impossível  compreender  o  sintoma  da  doença  ou  o  que  seria  efeito  colateral  do

tratamento. Nessa linha,  Erwing Goffman contribui pra esse quadro de compreensão,  e

dá atenção especial  nos efeitos do aspecto moralizador  sobre o individual,  no qual  o

chama  de  mortificação  do  eu,  a  verticalização  racional  das  normais   na  construção

pessoal do indivíduo:

“As afirmações que faz podem ser desprezadas como simples sintomas , e
a equipe diretora pode prestar atenção aos aspectos não verbais da sua
resposta (.. ) O internado pode descobrir o emprego de um tipo retórico do
linguagem. Algumas perguntas – por exemplo, “ você já tomou banho? “ou
“você colocou as duas meias” - podem ser acompanhadas pelo o exame
simultâneo  que  fisicamente  revela  os  fatos,  o  que  torna  supérfluas as
perguntas.  Em  vez  de  ouvir  dizer  que  deve  ir  para  certa  direção  em
determinado ritmo de andar, ele pode ser levado pelos guardas, ou puxado
( no caso de doentes mentais  amarrados)  ou levado aos trambolhões.”
( GOFFMAN ,1974, p.40)

O sociológo Erwing Goffman em um de seus estudos sobre papeis de participantes dentro

de sistemas de organização social do tipo “fechadas” apresenta o conceito de Instituições

Totais e com isso explora outras derivações da carreira moral de um paciente ou usuário

em contato imediato com as estruturas de estabelecimento  desse sistema. Chamando

atenção para o aspecto pedagogizador da vida institucionalizada.

Considerando esses aspectos ,não se sabe se  o uivo,  ou grito  de fúria  que o

amarrado manifesta é a reação a um estado de alteração a uma condição dopante ou

referente ao estado de contenção obrigatória. 

Nesse sentido,  não existe uma dissociação da doença e o indivíduo no qual já foi

condenado a um meio, assinalado a condição da exclusão da linguagem que se pode

emprestar o sentido mesmo de “doenças do corpo” para com as “doenças de espírito”.

Formando assim o grande engano, o de emprestar os mesmos métodos afim de desvelar

diferentes  dimensões.  Mais  uma  vez,  a  abstração  da  condição  de  personalidade

psicológica tem sobretudo a ver com a cultura, o homem como um ser social se funda na

psicanálise como um estado psíquico no qual se verifica certa "perda de contato com a realidade". 
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ideia de cultura que deve ser buscada na raiz da patologia mental. Desse modo, a própria

cultura enfrenta paradigmas de verdades que no gesto da institucionalização encarna o

próprio  gesto  que  delimita  as  experiências  subjetivas  como doença.   Anuncia  Michel

Foucault  no filme intitulado “Foucault por ele mesmo”11: A palavra que me parece mais

pérfida não é a palavra "louco". A palavra que mais temo é ‘doente’ mental. A passagem

do louco ao doente, que aparentemente é uma nova qualificação, é também uma tomada

de poder. Foi isso que me interessou.”

Na compreensão do autor,  conclui-se que então é somente por  um artifício  da

psicologia  que parte  da  acepção da existência  das psicopatologias,  que em princípio

tentam explicar a raiz do patológico. Mas que dizem a respeito das formas de surgimento

das doenças mais do que suas condições de aparecimento. Pois procuram descrever o

sujeito,  reagindo  de  forma  puramente  patológica.  Estabelecendo  alguns  padrões  e

recorrências, tentando sem jamais chegar ao caminho onde estaria a da doença, pois

como foi mencionado, tal concepção insistentemente faz parte dos fenômenos da cultura.

Assim estabelecem as dimensões psicológicas do que seria doença. Em Foucault (1975,

p.91)  “A doença mental situa-se na evolução, como uma pertubação do seu curso; por

seu  aspecto  regressivo,  ela  ocasiona  condutas  infantis  ou  formas  arcaicas  da

personalidade.” 

Foucault nos diz mais sobre a trajetória da doença mental dentro do sistema  de

entendimento das correntes científicas em especial  a psicologia.  Na qual que trata de

identificar certos fatos patológicos, a partir de suposições científicas e dos estudos em

psicologia, por exemplo, em Freud que a doença pode ser um tipo de regressão. Uma

involução que caracteriza comportamentos infantis como o uso ambíguo da boca como

refugo  do  prazer  e  defesa,  a  incapacidade  de  elaboração  de  diálogos,  o  não

compartilhamento do mesmo universo de simbólico, revelando uma outra margem lógica

para signos e códigos de compreensão do mundo. A doença portanto se aloca no sentido

de  ser,  algum tipo  de  retorno  a  um estado  arcaico,  uma fase  descivilizada  onde  as

funções complexas são totalmente abolidas e  em que são reforçadas as funções mais

simples de comportamento num tipo de automatismo funcional. A partir disso temos uma

compreensão que relaciona o entendimento que as patologias mentais distinguiram-se

pelo seu então grau de deterioração, na medida de sua regressão.

A doença mental situa-se ao passar por essa compreensão evolucionista. Passa a

11 Foucault por ele mesmo. Título original:  Foucalt Par Lui-mêm, documentário de Philippe Calderon de
2013.
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importante noção de regressão dos estados. Na psicologia, a fuga de um entendimento

do presente, sendo esta a característica de uma involução mais que um artifício do que o

da  doença  em  si.  Resumindo,  numa  sistematização  técnica  de  irrealização  de  um

presente  que  vão  desencadear  outros estados.  Como  o  de  histeria,  de  melancolia,

isolamento e aos estados de delírio a exemplos.

A  psicanálise  nesse  ponto  surge  como  método  para  tentar  desvelar  as

metamorfoses,  os  símbolos  dos  conteúdos  sentimentais.  Segundo  Foucault,  revelam

estratégias para evitar  uma situação real.  Na verdade,  circunscreve uma projeção da

situação  de  conflito  onde  a  angústia  ou  o  sofrimento  é  a  cerne  das  significações

patológicas, manifestadas as formas de relação desse que é a própria doença.

Entendo que por isso, teorias como esta é que davam terreno ao campo cientifico

dos estudos de psicologia,  mas que também pouco deram conta da compreensão da

patologia  mental.  Para  Foucault,  a  fenomenologia  da  doença  mental  viria  tentar

compreender o universo do indivíduo colocando-se no lugar da sua experiência. Embora

esta percepção já se coloque,  valendo do paradigma de uma consciência da doença

vivenciada pelo indivíduo, um outro, doente. De modo que tal percepção seria inclusive

uma das tantas  formas de expressão da doença,  o  que  quer  dizer  que se  refere as

variações gradativas de consciência e consistência que teria para o doente. Edificando a

partir deste ponto um peso e uma medida em si mesmas. Essa fenomenologia da doença,

se ateve nas relações especificas do doente com as questões de tensão provocadas no

tempo - espaço, os outros que o circundam, com o próprio corpo e enfim com a relação

de existência de indivíduo com o mundo.  A partir disso, admite-se a condição de dois

mundos: um de esfera patológico e outro de contato com o real. A loucura para tanto seria

então, um mundo privado que não supera a procura, que não se encontra na raiz da

patologia mental.  

“se esta subjetividade do insano é, ao mesmo tempo, vocação e abandono
no mundo, não é ao próprio mundo que seria preciso perguntar o segredo
de  seu  status  enigmático?  Não  há  na  doença  todo  um  núcleo  de
significações que releva do domínio no qual ela apareceu — e inicialmente
o simples fato de que ela aí é caracterizada como doença'?”
 (FOUCAULT, 1975, p.48)

A saúde pode ser perfeitamente entendida como uma convenção do social. Posto que são

conhecidas nas culturas porque  essas culturas  as reconhecem como tais.  Para ilustrar

essa percepção, no prefácio de o Ensaio Sobre a Dádiva de Marcel Mauss publicado pelo

sociólogo  LEVI STRAUSS (1950) nos  oferece uma reflexão  dessa relação ao criticar a
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definição de um sistema de correlações entre a cultura de grupo e psiquismo individual

contrastando a visão do mundo ocidental referidas sobre algumas práticas xamanistas e

dos rituais de magia nas análises de teoria social. LEVI STRAUSS (1950, p.16) tem como

enfoque crítica os trabalhos da escola de psicossociologia americana que assinalou nas

expressões  da  cultura  um  vasto  quadro  de  definições  categóricas  da  psiquiatria

colocando-o em dúvida:

“Deve  uma  sociedade  seus  caracteres  institucionais  a  modalidades
particulares da personalidade de seus membros, ou essa personalidade se
explica por certos aspectos da educação da primeira infância, que são,
eles próprios, fenômenos de ordem cultural?”

È  essa  questão  que  nos  faz  entender  o  movimento  de  submissão  e  reduções  nas

questões  sociais  de  organismo  e  sistema  de  ideias  apagadas  pelas  enraizamento

funcional de teorias psicológicas nos trabalhos científicos. Entretantoo autor mesmo nos

aponta sobre a importância de fazer esse exercício de entendimento e relativização. 

Levi -Strauss:

“O domínio do patológico jamais se confunde com o domínio do individual,
pois os diferentes tipos de distúrbios se dispõem em categorias, admitem
uma classificação, e porque as formas predominantes não são as mesmas
segundo as sociedades, e segundo esse ou aquele momento da história
de uma mesma sociedade. A redução do social ao psicológico, tentada por
alguns por intermédio da psicopatologia, seria ainda mais ilusória do que
admitimos  até  o  presente,  se  devesse  ser  reconhecido  que  cada
sociedade  possui  suas  formas  preferidas  de  distúrbios  mentais,  e  que
estes, tanto como as formas normais, são função de uma ordem coletiva
que a própria exceção não deixa indiferente.” (1950, p.17) 

É nessa direção que questões como a validade de classificação servem a enunciados de

verdade na medida em que se estabelece comportamentos mais ou menos integrados

com uma lógica em conformidade com os postulados do saber científico moderno na

representação  através  do estabelecimento  de  poder.  O  comportamento  individual  e

coletivo sempre foi uma questão pungente em estudos de teoria social. Encontramos um

vastíssimo acervo tratando de questões sobre culturas, ou disciplinas inteiras como as

ciências sócias e a psicologia fundadas sob o prisma de desvendar o universo simbólico

que rege a coletividade e seu ente comum, o indivíduo.

Para Durkheim os fatos patológicos são desvios de padrão, casos fora da curva de

uma  normalidade  estatística.  Para  Ruth  Beneth  e  alguns  psicólogos  americanos,  a
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doença é uma ausência de atributos culturalmente desejados ou presença de elementos

desprezíveis.  Foucault (1975, p.51) chama atenção  no tocante de  que a doença então

construída sob essa perspectiva é vista, sempre nessa margem como  sendo um fator

negativo, relacionado ao desvio da regra na coletividade.

Foucault :

“Se  Durkheim  e  os  psicólogos  americanos  fizeram  do  desvio  e  do
afastamento a própria natureza da doença, é, sem dúvida, por uma ilusão
cultural que lhes é comum: nossa sociedade não quer reconhecer-se no
doente que ela persegue ou que encerra; no instante mesmo em que ela
diagnostica a doença, exclui o doente. As análises de nossos psicólogos e
sociólogos, que fazem do doente um desviado e que procuram a origem do
mórbido no anormal, são, então, antes de tudo, uma projeção de temas
culturais.  Na  realidade,  uma  sociedade  se  exprime  positivamente  nas
doenças mentais que manifestam seus membros; e isto, qualquer que seja
o status que ela dá a estas formas mórbidas: que os coloca no centro de
sua vida religiosa como é frequentemente o caso dos primitivos, ou que
procura expatriá-los situando-os no exterior da vida social, como faz nossa
cultura.

A loucura  nesse  caso  é  bastante  significativa,  porque  demostra  a  relatividade que a

cultura pode estabelecer com o mórbido.  A doença mental vem de um saber que se

legitimou,  mas que não representa  uma transparência,  se  constitui  apenas como um

refino na esfera das linguagens. 

Por fim, o conjunto das ciências tendeu ao estabelecimento de um processo de

desvendamento para o mistério do fenômeno da loucura, cumprindo seu estatuto primeiro

de  ciência  pretensamente  atravessada  de  positivismo.  A esse  “status”  que  a  cultura

ocidental  atribui  a  loucura  tampouco é original.  A medicina  em seu berço,  na  Grécia

Antiga, já abordava os domínios do “insano” e como visto, ao longo da história ocidental a

loucura vai ser tratada sob diversas orientações segundo discursos autorizados do poder,

sob diferente medidas e formas. Contudo, apesar de sua frequência, a loucura como

doença, transformada em objeto tratável está restrita a algumas épocas. Cada época no

ocidente vai integralizar uma versão do louco na sua paisagem cultural.

Assim, entendemos que para cada cultura a loucura é alguma coisa exterior a ela e

tem um lugar especificado. 

Levi Strauss12:

Em sua dissertação sobre a magia, de que falaremos mais adiante, e da
qual cumpre considerar a data para julgá-la com eqüidade, Mauss observa
que, se "a simulação do mágico é da mesma ordem que a constatada nos

12 Introdução de O Ensaio Sobre a Dádiva 1950, p.17
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estados de neurose", ainda assim é verdade que as categorias nas quais
se  recrutam os  feiticeiros,  "enfermos,  extáticos,  nervosos  e  forasteiros,
formam na realidade espécies de classes sociais". E ele acrescenta: "O
que lhes confere virtudes mágicas não é tanto seu caráter físico individual
quanto a atitude tomada pela sociedade em relação a todo o seu gênero" 

 

 Algumas sociedades ligam os fenômenos do delírio e do insano com algumas formas de

magia.  Outras  enxergam na  figura  do  louco  uma condição  “sine  qua  non”13 para  se

exercer  funções  do  sacerdócio  por  exemplo.  A loucura  está  certamente  atrelada  a

relações com a visões de mundo. Em suas formas e conteúdos, tanto dos delírios quanto

das alucinações descritas pela literatura especializada e só são possíveis em coerência

ou incoerência no caldo cultural ao qual o louco como personalidade está emerso. De

forma que a visão de mundo que incide sobre o louco repousa também nos sistemas de

explicação de mundo . 

Nesse entendimento, é através da sua própria voz e do local da onde ele, o louco

fala,é que a loucura ganha contornos como parte sensível da qual a racionalidade não dá

conta é que vai trazer o poder de fazer a sociedade se expressar positivamente. Dizer

com isso algo de quem ela é parte.   

“A loucura, no devir de sua realidade histórica, torna possível, em dado

momento, um conhecimento da alienação num estilo de positividade que a

delimita como doença mental; mas não é este conhecimento que forma a

verdade desta história, animando-a secretamente desde sua origem. E se,

durante algum tempo,  pudemos acreditar  que  essa história se concluía

nele, é por não ter reconhecido nunca que a loucura, como domínio de

experiência,  se  esgotava  no  conhecimento  médico  ou  paramédico  que

dela se podia extrair. No entanto, o próprio fato do internamento poderia

servir como prova disso.” (FOUCAULT 1978, p.119)

Em Foucault entendo que, a noção de “doença mental” é a expressão de esforço

condenada desde o inicio.  Porque passa pelos conceitos de  alienação para mais tarde,

ser compreendida por doença mental.   O que se chama “doença mental”  nos mostra

Foucault é apenas loucura alienada nesta, que a ciência moderna e a psicologia própria

tornou possível. Se faz necessário para compreensão das “dores da alma”, uma análise

justa e crítica de subjetividade inaugurada por Freud e Breur e a incursão da psicanálise

13 Termo legal em latim que pode ser traduzido como “sem a/o qual não pode ser”. Refere-se a uma ação 
cuja condição ou ingrediente é indispensável e essencial. 
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ao considerar também as mudanças entre os paradigmas históricos e sociais junto com

trato atencioso da sua linguagem, a própria  “desalienada”,  restituída  considerando os

mais  diversos  aspectos  da  vida  do  sujeito  “alienado”,  inclusive  o  político.   A doença

mental, como objeto construído a duzentos anos, refere-se ao pressuposto do erro da

Razão.  A  doença  mental,  como  objeto  construído  a  duzentos  anos,  refere-se  ao

pressuposto do erro da Razão. Apresentando a problemática do engano, o alienado, esse

doente não ouvido,  não tinha a menor possibilidade de gozar da Razão plena e de sua

liberdade de escolha. Liberdade essa que é pré requisito da cidadania e importante para

compreensão e enfrentamento do sujeito ao médico por exemplo ao se fazer valer o seu

pleno estado de direito.

 Capitulo 2 

 LOUCURA NO MANICOMIO: UMA QUESTÃO MORAL

Toda  pessoa  considerada  fora  das  normas  e  das  regras  estabelecidas  é  uma

pessoa estigmatizada, isto é, condenada a viver eternamente à margem da sociedade, a

não ter realizações e progressos, a ser sempre dependente; consequentemente a não

desfrutar de cidadania plena. A condição de indivíduo estigmatizado trás a problemática

do  enfrentamento da  sociedade  normatizante  com  o  “anormal”.  Enunciando  diversas

categorias desviantes, como usuários de drogas, homossexuais imputando até carga de

criminalidade. Considerando o curioso trato em que essas noções passeiam pela história

sob o estatuto da verdade médica ou jurídica.  Este é o caso do retrato histórico aplicado

aos portadores de doenças mentais. 

O estigma aqui referido em Goffman se define por:

“Enquanto o estranho está a nossa frente , podem surgir evidencias de
que  ele  tem  um  atributo  que  o  torno  diferentes  dos  outros  que  se
encontram numa categoria em que pudesse ser - incluído, sendo, até de
uma  espécie  menos  desejável-  num  caso  extremo  ,  uma  pessoa
completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo
criatura comum e total reduzindo a uma pessoa estragada e diminuída tal
característica  é  um  estigma  especialmente  quando  seu  efeito  de
descrédito é muito grande.” (1988, p.6)  

A  sociedade  moderna  sempre  teve  dificuldade  em  enfrentar  a  diferença,

principalmente aquela explicitamente imposta pela loucura. E um dos mecanismos criados
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para excluir, reprimir, endireitar, organizar foi o manicômio, que segundo Amarante (1995,

p.50) : “concretiza a metáfora da exclusão, que a modernidade produz na relação com a

diferença.”

A partir de uma construção histórica da loucura sob a perspectiva de Foucault ,

vimos que, as razões estruturais e ideológicas da sociedade burguesa foi influenciada no

início do capitalismo industrial, em excluir o louco do convívio social. Segundo Castel, o

equilíbrio social entre os poderes e a ordem instituída pelo regime da acumulação e do

lucro fez da loucura um fato improdutivo,  portanto,  a ser  considerado pela sociedade

capitalista  como  outro  papel  dentro  da  organização  econômica  e  social,  por  não

produzirem retorno ao sistema.

Goffman  chama  atenção  para  a  prática  de  internação  como  mecanismo  de

reinserção desses indivíduos em situações de desvio destacando o papel das instituições

totais :

Os estabelecimentos sociais – instituições, no sentido diário do termo –
são locais, tais como salas, conjuntos de salas, edifícios ou fábricas em
que ocorre atividade de determinado tipo (… ) Toda instituição conquista
parte do tempo e do interesse de seus participantes e lhes dá algo de um
mundo (..)  as instituições totais de nossa sociedade podem ser,  grosso
modo,  e  enumeradas  em  cinco  grupamentos.  Em  primeiro  lugar,  há
instituições criadas para cuidar de pessoas que se pensa, são incapazes e
inofensivas  ;  nesse  caso  estão  as  casas  pra  cegos,  velhos,  órfãos  e
indigentes.  Em  segundo  lugar,  há  locais  estabelecidos  para  cuidar  de
pessoas  considerada  incapazes  de  cuidar  de  si  mesmas  e  que  são
também uma ameaça à comunidade, embora de maneira não intencional;
sanatórios  para  tuberculosos,  hospitais  para  doentes  mentais  e
leprosários. Um terceiro tipo de instituição total é organizado para proteger
a  comunidade  contra  perigos  intencionais,  e  o  bem estar  das  pessoas
assim isoladas não constitui o problema imediato : cadeias, penitenciarias,
campos de prisioneiros de guerra, campos de concentração. Em quarto
lugar, há instituições estabelecidas com a intenção de realizar de modo
mais adequado alguma tarefa de trabalho, colônias e grandes mansões
(  do  ponto  de  vista  dos  que  vivem  nas  moradias  de  empregados).
Finalmente,  há  os  estebelecimentos  destinados  a  servir  de  refúgio  do
mundo, embora muitas vezes sirvam também como locais  de instrução
para religiosos... ( GOFFMAN, 1974, p.15,16,17)

 Da análise teórica de Michel Foucault, entendemos que é em fins do século XVIII e

início do século XIX que se consolida a sociedade disciplinar. Ao qual comporta em linhas

gerias, o controle do horário das atividades e do tempo dos indivíduos.No coroamento de

um longo processo histórico, iniciado com as práticas de internamento estabelecidas por

Louis XIV, em 1656, em Paris, quando determinou que um grande número de pessoas

que desrespeitava as regras sociais fosse internado no Hospital Geral. A partir de então
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as práticas de internamento se espalharam e consolidaram-se pela Europa. 

Segundo Foucault:

 “O  desenvolvimento  das  disciplinas  marca  a  aparição  de  técnicas
elementares do poder que derivam de uma economia totalmente diversa:
mecanismos de poder que , em vez de vir (em dedução), integram-se de
dentro da eficácia produtiva dos aparelhos, ao crescimento dessa eficacia
e a utilização que ela produz.” ( vigiar e punir, 1979,  p.192)

Essas  técnicas  passam  pelo  controle  sistematizado  do  corpo  como  objeto  de

poder. De modo que ele vira o objeto alvo da manipulação e de adestramento. Acontece

que nesse momento, está em andamento um processo de noção do poder de docilidade.

O corpo que é submetido e utilizado é necessariamente um corpo dócil. Dessa forma o

sistema de controle deverá  mantê-lo sob uma mecânica. Deve-se trabalhar o corpo de

forma detalhada,  “de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível

mesmo da mecânica – movimentos, gestos,  atitude, rapidez: poder infinitesimal sobre o

corpo ativo” (Foucault; 1979, p. 126).

 Dessa forma no século XIII, a lógica de organizar ao máximo o tempo , o espaço e

os movimentos seria incorporado na institucionalização da vida é, partindo dos locais que

por excelência eram criados como marco de incorporação dessa lógica. Da organização

da cidade, repartições públicas, presídios, escolas e hospitais. Isto é daí que percebemos

o papel social do indivíduo produto dessa organização disciplinadora, como iconografia da

ideia e o princípio figurativo do Panótipo de Bentham a sofisticação da sociedade de vigia,

começa a interagir em níveis, com os procedimentos sobre corpo para atingir o ideológico.

Os procedimentos que ocorriam para os insanos eram os mesmos que regiam o

isolamento  e  maus  tratos  dos  degradados  sociais.  As  formas  de  assistência  eram

executadas igualmente em relação aos perturbadores, que deveriam receber correção,

como os ladrões, espiões, libertinos, pródigos etc. Todos os comportamentos que traziam

ameaças  à  ordem  existente  eram visto  como  crimes  de  Estado,  questão  de  polícia.

Foucault mostra que os loucos são internados porque não respeitam as regras sociais e

assim foram incorporados pelo o entendimento geral ao quadro dos desviantes sociais e

portanto jogados aos mecanismos de correção. Afinal, o lema do Hospício é: “ não há

cura sem isolamento” e o papel institucional é dar conta desse refugo populacional em

excedência.

Quase que contemporaneamente a Foucault, viria afirmar Franco Basaglia (1985),

por sua vez, que desde a sua internação, o louco entra em contato com o outro mundo,
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“ele é envolvido por um espaço criado originalmente para torná-lo inofensivo e curá-lo ao

mesmo tempo, mas que na prática aparece, paradoxalmente, como um local construído

para  o  completo  aniquilamento  de  sua  individualidade,  como  palco  de  sua  total

objetivação...”

Em Goffman :

“A doutrina psiquiátrica  oficial tende a definir os atos de alienação como

psicóticos – e essa interpretação é reforçada pelos processos circulares

que levam o paciente a apresentar a alienação sob forma cada vez mais

bizarra  –  mas  o  hospital  não  pode  ser  dirigido  de  acordo  com  essa

doutrina.  O  hospital  não  pode  deixar  de  exigir  de  seus  participantes

exatamente  aquilo  que  é  exigido  por  outras  organizações;  a  doutrina

psiquiátrica é suficientemente flexível para evitá-los, mas isso não ocorre

com os hospitais. Considerados os padrões da sociedade mais ampla, é

preciso que haja pelo menos as rotinas ligadas a alimentação, a limpeza,

roupas,  acomodações  para  dormir  e  proteção  de  ferimentos  físicos.

Consideradas essas rotinas, é preciso pedir os pacientes que obedeçam a

elas, ou levá-los a isso. É preciso fazer exigências, e há demonstrações

de decepção quando um paciente não faz aquilo que se espera dele. O

interesse  em ver  o  movimento  ou  melhora  psiquiátrica  depois  de  uma

estada  inicial  nas  enfermarias  leva  a  equipe  dirigente  a  estimular  a

conduta  adequada e  a  exprimir  decepção  quando  um paciente  volta  a

psicose. O paciente volta à posição de alguém em quem os outros podem

confiar,  alguém  que  deve  saber  como  agir  corretamente.  Algumas

inadequações –

sobretudo  ao  que,  como  o  mutismo  e  a  apatia,  não  perturbam  e  até

facilitam as rotinas das enfermarias – podem continuar a ser percebidas

naturalisticamente como sintomas, mas, de modo geral, o hospital atua,

semi-oficialmente,  como  a  suposição  de  que  o  paciente  deve  agir  de

maneira controlável e respeitar a psiquiatria,  e que aquele que faz isso

será recompensado por melhorias nas condições de vida; quem não o faz

será castigado por uma redução das coisas agradáveis”  (Goffman;  1974,

p. 249).

Para Phillipe Pinel a cura estaria na cristalização de personalidades sociais,  ou
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seja, aquelas que teriam um papel na sociedade, respeitasse as regras sociais “um tipo

social moralmente reconhecido”. Para tanto, Phillipe Pinel juntamente s com Samuel Tuke

fundam o tratamento moral que tem como principal finalidade corrigir o sujeito para fazê-lo

guardar na memória as normas sociais e retornar à sociedade. Corrigir o sujeito significa

dominar  seus  instintos  e  fazer  com  que  ele  memorize  as  regras  que  devem  ser

respeitadas para poder voltar ao convívio social.  Também é importante ressaltar que o

gesto emblemático de Phillipe Pinel ao assumir o hospital Bicêtre em 1703 ao libertar os

loucos  de  suas  correntes,  não  fora  guiado  por  uma  humanidade  distinta  de  outros

médicos da época, mas fez reformar uma sútil violência, a do aprisionamento no hospital.

Essa condição perdura até os dias de hoje e tem se feito presente debates acadêmicos,

elevados  pelos  movimentos  sociais,  em  particular  pelo  movimento  nacional  de  luta

antimanicomial.   

Em uma conversa aberta com um usuário antigo do sistema de  saúde público,

precisamente durante uma visita minha ao CAPS Raul Seixas , no bairro de Engenho de

Dentro do Rio de Janeiro, ouvi a seguinte revelação: “Hoje me trato nesse espaço aqui,

sou diagnosticado com bipolaridade e fui vítima do sistema manicomial desse país por 15

anos. Passei por diversas instituições. Sofri eletrochoque ,fiquei preso na solitária. E saí

vivo pra contar a história,  não quero isso nunca mais.”  ,  num outro encontro também

intermediado pelos fóruns de discussão organizados pelas associações independentes de

usuários do CAPS ouvi quase que um repeteco dessas situações vivenciadas sobre tudo

no  tocante  da  década  de  oitenta  e  noventa-  São  esses  relatos  e  memórias,  que

influenciadas pelos movimentos sociais que marcados de tortura estão vindo a tona e se

tornando conhecido em outros setores da ampla camada da sociedade.  Justamente  é

nessa memória produzida pelos usuários e profissionais organizados em que a literatura

passou  a  ser  invadida  por  descrições de  experiência do  passeio  dentro  de  asilos

psiquiátricos que surgiram inúmeras denúncias pois demonstraram a crueldade desse

tratamento moral secularizado que se inicia com a inserção de sangrias, duchas frias e

camisas de força. Para mais adiante elevada os níveis de tecnologia , o eletrochoque, o

horror da lobotomia, a solitária conhecida como “cela forte” entre outras práticas que se

realizavam longe aos olhos da sociedade.

 

“A  cela  forte  tinha  um  chão  de  cimento  frio  e  um  buraco  para  as
necessidades fisiológicas. Havia um buraco minúsculo que dava  para se
enxergar o pátio. A comida era colocada debaixo da porta, em um prato de
alumínio. Eu comia usando as mãos. A partir dessa circunstância, só me

40



restava  ficar  bem  atento  para  não  perder  a  lucidez”.14 (Freire  apud
VASCONCELOS & WEINGARTEN, 2005: 63)

Mas que no entanto, estava presentes na ordem do mito nas comunidades que

existiam nos arredores dos hospitais .No caso do Hospital Dom Pedro II , localizado no

coração da cidade do Rio  pude constatar esse dado. Mediante contato com residentes

antigos da região, são registrado relatos intermediado por medo nas práticas evasivas e

um certo distanciamento da comunidade do entorno.“ -.Hoje a gente caminha depois de

escurecer  nessa calçada envolta  do  “hospício”  mas  quando eu era  criança,  ninguém

gostava de passar por aqui, ainda mais depois que escurecia, dava pra ouvir gritos lá de

dentro o tempo todo...” - registro de uma moradora da região. 

Atualmente esse panorama está bastante diferente.  Coletivos  organizados  junto

com  os  movimentos  sociais  atravessados  pela  luta  antimanicomial como  “Harmonia

Enlouquece” e Loucura Suburbana por exemplo em associação com grupos de usuários e

profissionais dos centros de atendimento psicossocial frequentemente realizam eventos

de rua, festas e apresentações artísticas, como Loucura na Praça e os tradicionais blocos

de carnaval aonde convidam a comunidade á participação e trazem para fora dos muros

das instituições uma outra face da doença mental: Espirituosa, alegre e consciente.       

No asilo  deve  reinar  o  universal  peso  da  moral  vigente  que  imporá

formas e onde a alienação já é apresentada antes de se manifestar do

indivíduo  :  “No  primeiro  caso,  o  asilo  deverá  agir  como despertar  e

reminiscência, invocando uma natureza esquecida; no segundo, terá de

agir por deslocamento social,  para tirar  o indivíduo de sua condição”

( FOUCAULT , 1978, p. 488)

Assim  usuários  e  profissionais passam  a  denunciar  as  técnicas de  abuso

produzidas pelo tratamento moral de Philipe Pinel  que ainda hoje existem, que vão de

castigos considerados mais leves a punições severas. As  técnicas que deveriam fazer

com que o “louco” conseguisse guardar na memória as normas institucionalizadoras que

deveriam ser seguidas. Provocam um questionamento na medida em que os usuários

passam a criar formas alternativas de se relacionar no mundo, a loucura e o estatuto da

diferença.

No famoso livro de Austregésilo Carrano Bueno e Fernando Goular, O Canto dos

14 Artigo 5º. da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.
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Malditos (2005) importante marco literário produzido sobre o tema que marca a reforma

psiquiátrica no Brasil encontramos uma base reflexiva profunda no que diz respeito das

denúncias  vividas  nas  casas  de  internação  brasileiras.  Através  de  uma narrativa

aubiográfica bastante elucidativa que deu origem ao drama da diretora Lais Boanzky, O

Bicho de 7 cabeças do ano de 2000.  No livro encontramos relatos como se segue :   

“Eu  fui  internado  aos  dezessete  anos.  Meu  pai  encontrou

maconha dentro de uma jaqueta minha e, aconselhado por um amigo

dele, que era polícia civil, me internou em um hospital em Curitiba, um

hospital  que  tem fama  de  ser  modelo.  Lá  eu  caí  nas  mãos  de  um

médico muito importante e conhecido. Esse mesmo psiquiatra me fez

vinte aplicações de eletrochoques. Foi um erro a minha internação, um

erro  muito  grosseiro.  Esses  eletrochoques  são  aplicados  em  uma

voltagem  de  cento  e  oitenta  e  quatrocentos  e  sessenta  volts,  nas

têmporas,  podem  causar  fratura  de  fêmur,  de  clavícula,  de  maxilar,

queima os neurônios, deixa sérias lesões cerebrais e pode até causar a

morte do paciente. Nós do Movimento da Luta Antimanicomial, somos

totalmente contra o uso da eletroconvulsoterapia e estamos tentando

proibir o seu uso nos hospícios brasileiros” (Carrano; 2001, p. 26).

    

 Um outro  aspecto  da  realidade  vivida  por  usuários  ou  portadores  de  doenças

mentais é o desconhecimento generalizado na consciência coletiva a respeito da doença

em si e das alternativas de tratamento que fazem oposição as terapias tradicionais.  A

comunidade e a família geralmente representam o condensador determinante do destino

e  de  estabelecimento  do  sujeito  louco.  Sendo  os  principais  responsáveis  pelo

encaminhamento deste ao sistema médico pisiquiátrico quando  existe uma proximidade e

acesso  as  políticas  de  saúde  .  Geralmente  a  falta  de  informações  a  respeito  das

psicopatologias  levam tanto  a família  ou  o  paciente  a  um comportamento  de coação

baseado  num tipo  de  sistema  de  confiança  na  figura  do  médico,  não  havendo  uma

interlocução dialógica ou enfrentamento com o médico.   Esse fato  costuma trazer um

retrato de exclusão marcada no seio da estrutura familiar.  Condenando a uma trajetória

moral bastante limitada para um montante de indivíduos a asilos ou hiper medicalização.

Não havendo tratamento padrão, existem quantas alternativas o quanto forem possíveis

dentro da realidade individual do sujeito. 

Dessa  vez  faço  um adendo  para  além da  crítica  do  funcionamento  para  o  os
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hospitais credenciados pelo SUS e da rede de atendimento, CAPS mas me refiro também

a lógica  do  mercado  desleal  embutido  nos serviços  da  saúde.  Que  relaciona  com a

medida do desaparelhamento sistemático dos hospitais psiquiátricos iniciado pelo impacto

da reforma psiquiatria no país.  Levando a modalidades diferenciadas de acesso médico

ou a nenhuma.  O manicômio que já carrega a exclusão, em alguns casos observamos

um movimento de  duplicação dessa marca quando ele também deixa de existir. Dessa

vez fazendo insurgir  desdobramentos da exclusão social  mais  econômica assimilando

uma população  entregue a zonas de marginalidade. No entanto, a existência legal de

hospitais privados na lógica comercial intenta um dar conta de uma demanda especial. As

vezes  com  parcerias  do  tipo  público –  privada, oferecem  tratamento  de  emergência

especializado e mantêm leitos de internação reservados a pacientes encaminhados pelo

SUS oferecendo tratamento a baixo custo revelam um aspecto de atraso no que se refere

a legislação. 

Numa  outra  linha  de  opções  oferecidas  pelo mercado,  eventualmente  também

existem  uma multiplicidade de clínicas particulares integradas e lares de internação do

tipo “compulsório” (pois geralmente é escolha da família) a custos elevadíssimos. Essa é

uma das opções mais populares para boa parte da burguesia que precisa de “tratamento”.

Temos duas alternativas para agregar a reflexão.   Uma  nos diz respeito as diferenças

escalonadas no que se refere ao discurso médico  psiquiátrico para pobres e uma outra

modalidade para os ricos seguindo a risca as contradições e exigências do mundo social. 

Capitulo 2.2 

Reforma psiquiátrica e o movimento antimanicomial no Brasil: Um breve histórico.

(...) Os movimentos sociais anunciam a mudança possível, não só para um
futuro distante , mas para o presente da nossa vida. Obrigam o poder a
torna-se visível e lhe dão, assim forma e rosto . Falam uma língua que
parece unicamente deles , mas dizem alguma coisa que os transcende e ,
deste modo, falam pra todos” ( Melucci ,2001)

Na década de 60, com a unificação dos institutos de pensões e de aposentadoria, é

criado  o  Instituto  Nacional  de  Previdência  Social  (INPS).  O Estado  passa  a  comprar

serviços psiquiátricos do setor privado e concilia pressões sociais com o interesse de

lucro  por  parte  dos  empresários.  Dessa  forma,  cria-se  uma  “indústria  para  o

enfrentamento  da  loucura” (Amarante,1995,  p.13).  Mesmo  diante  dessa  realidade  os

movimentos questionadores crescem e têm como principal inspiração  a experiência de

Trieste, na Itália, liderada por Franco Basaglia  que fundou o Movimento da Psiquiatria
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Democrática, liderando as mais importantes  experiências para superação dos modelos

asilar manicomial. Como dito, o psiquiatra foi o primeiro a pôr em prática a extinção das

estruturas manicomiais, criando uma rede nova de serviços e estratégias para o cuidado

de  pessoas  com  doenças  mentais.  O  caráter  principal  dessa  forma  de  cuidado  se

encontrava expresso por serviços que substituíam os manicômio e também concentrava o

atendimento  em  variados  dispositivos  de  caráter  social  e  cultural,  que  entre  outros

incluíam cooperativas de trabalho, atêlies de arte, centros de cultura e lazer, oficinas para

geração de renda e residência assistida.

O Movimento Nacional de Luta Antimanicomial surge no Brasil no final da década

de 70, em um processo de luta pela redemocratização do país,  durante o período da

ditadura militar. 

Em 1978, após denúncias de três médicos residentes do Centro Psiquiátrico Pedro

II  (atual  Instituto  Municipal  Nise da Silveira),  no Rio de Janeiro,  acerca das péssimas

condições de trabalho e assistência aos pacientes. Os médicos que denunciaram esses

abusos foram sumariamente demitidos, esta demissão provocou o episódio da “Crise da

Dinsam” (Divisão de Saúde Mental), neste momento busca-se um movimento de caráter

político  para  formulação  das  políticas  de  saúde  do  subsetor  de  saúde  mental.  Uma

mobilização de trabalhadores se inicia. Surge então o Movimento de Trabalhadores de

Saúde Mental (MTSM), que passa a protagonizar os anseios e as iniciativas da Reforma

Psiquiátrica  Nacional.  O  MTSM,  buscava  uma  transformação  genérica  da  assistência

psiquiátrica. O Dinsam era o órgão do Ministério da Saúde responsável pelas políticas de

saúde mental, vindo posteriormente a se transformar em Coordenação Nacional de Saúde

Mental. Nesse período são organizados congressos, seminários, eventos políticos e

conferências de saúde mental, o tema em pauta era a desinstitucionalização, como ponto

alto da Reforma Psiquiátrica e da reformulação da assistência oferecida pela política de

saúde.

O ano de 1978 foi  também marcado pela chegada ao Brasil de Franco Basaglia,

como um dos fundadores do movimento Psiquiatria Democrática Italiana .  Inspirados na

luta de Basaglia, é proporcionado a aprovação da Lei nº 180, que extingue os manicômios

na Itália e cria novas formas de lidar com a loucura e os ditos loucos.

A  discussão  da  cidadania  do  inferno  mental  é,  pois,  relativamente  recente,

começando a circular na década de 80, sob a forma de que o Estado brasileiro teria a

“dívida” real para com os doentes mentais, em função de sua longa exclusão sociais e a

consequente ruptura de seus liames sociais. A dívida manifesta na falta de respeito para a
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condição  legitima  de  cidadania  concerne  o  Estado  que  nunca  reconheceu  o  doente

mental como cidadão.

À partir do final da década de 80 e inicio de 90, inicia-se um processo de mudanças

legislativas  onde  começam  a  circular  inúmeras  leis  e  projetos  de  lei  estaduais  e

municipais, legislando sobre a questão dos direitos dos pacientes psiquiátricos. Ainda em

1980,  o  Ministério  da  Saúde  redigiu  o  documento  “Diretrizes  para  a  área  de  Saúde

Mental” (DINSAM/MS, 1980). A característica do documento é a substituição do modelo

assistencial custodial por um modelo mais abrangente, ou seja, a implantação do enfoque

exclusivamente organicista para uma abordagem multi-casual do transtorno mental. No

período de 1987, tem como marco o surgimento do primeiro CAPS do país, na cidade de

São Paulo, e ocorrerá em 89, a primeira intervenção da Secretaria Municipal de Saúde de

Bauru, São Paulo, em um hospital psiquiátrico, local de maus tratos. Foi a partir daí, desta

intervenção que teve repercussão nacional, onde caracterizou, que se poderiam construir

novas  possibilidades  de  construção  de  rede  de  atendimento,  substitutivas  do  modelo

hospitalocêntrico. A experiência de Bauru passa a ser o referencial  neste processo da

Reforma.

Em 1986 ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde o pesquisador Sérgio

Arouca apresenta  o projeto  do  Sistema Único  de Saúde (SUS),  resultando de varias

discussões no campo da saúde impulsionada pelo Movimento de Reforma Sanitária. Após

a Conferência Nacional de Saúde, trabalhadores e também usuários passam a fazer parte

das discussões para a elaboração das políticas publicas de saúde.  Em meados 1987

acontece a I Conferencia Nacional de Saúde Mental e no final do mesmo ano foi realizado

o  II  Congresso  de  Trabalhadores  em  Saúde  Mental,  conhecido  como  Congresso  de

Bauru. Com essas ações, o MTSM, no Congresso de Bauru, inclui em suas discussões os

usuários e seus familiares, e radicaliza a sua luta, ao adotar o lema “Por uma sociedade

sem manicômios”; Desde então denomina-se Movimento Nacional de Luta Antimanicomial

(MNLA), um movimento social que luta pela extinção dos manicômios e de toda violência

praticada pela psiquiatria.

A  partir  do  II  Congresso  Nacional  de  trabalhadores  em  Saúde15,  houve  um

manifesto dos trabalhadores, em que diziam:

     “Um  desafio  radicalmente  novo  se  coloca  agora  para  o

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Ao ocuparmos as

15 Conhecida também como Carta de Bauru
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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 o 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  à  luta  de  todos  os  trabalhadores  por  seus

direitos  mínimos  à  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 sindical.

     Contra a mercantilização da doença!

     Contra a mercantilização da doença; contra uma reforma sanitária

privatizante e autoritária;  por uma reforma sanitária democrática e

popular;  pela  reforma  agrária  e  urbana;  pela  organização  livre  e

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
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Trabalhadores em Saúde).

Também no ano de 1989, da entrada no Congresso Nacional o projeto de Lei 3.657

do deputado Federal Paulo Delgado (PT/MG), propõe a regulamentação dos direitos das

pessoas com transtorno mental e extinção progressiva dos manicômios no país. É inicio

do movimento da Reforma Psiquiátrica no campos legislativos e normativo. Anteriormente

com a Constituição de 1988, vai  surgir  o SUS, que apontava para construção de um

sistema de saúde universalista dentro dos parâmetros do Estado de Bem-Estar Social.

Ocorre na década de 90, que as políticas no Ministério da Saúde para a saúde

mental,  vai  se delinear  de acordo com os moldes da reforma psiquiátrica.  Já que foi

firmado um compromisso pelo Brasil  na Declaração de Caracas e pela II  Conferência

Nacional  de Saúde Mental,  onde passam a entrar em vigor as primeiras leis federais

regulamentando os serviços de atenção diária, e as primeiras normas de fiscalização e

classificação dos hospitais psiquiátricos.

Segundo  a  Lei  8.080,  de  19  de  setembro  de  1990,  “o  SUS  dispõe  sobre  as

condições  para  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”. Esta mesma lei

afirma em seu artigo 4º que o “conjunto das ações e serviços de saúde, prestados por

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e

indireta  e  das  fundações  mantidas  pelo  Poder  Publico,  constitui  o  Sistema Único  de

Saúde – SUS”.  A Lei  8.142 de 28 de dezembro de 1990,  complementar  a  Lei  8.080

“dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde –

SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da

saúde e dá outras providencias.” Em seu artigo 1º, a Lei 8.142 garante a participação das

seguintes instâncias colegiadas: a Conferencia de Saúde e o Conselho de Saúde. Com o

SUS, os usuários e seus familiares começaram a fazer parte desse processo.

Com o Projeto de Lei de Paulo Delgado, a partir de 1992, os movimentos sociais

conseguem aprovar em diversos Estados brasileiros as primeiras leis que determinam a

substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por  uma rede integrada de atenção à

saúde mental.

Até  Abril  de  2001  a  legislação  que  estava  em  vigor  no  Brasil  e  regulava  as

questões relacionadas aos loucos era datada de 1934.  O projeto de  lei  do deputado

federal Paulo Delgado buscava a reversão desse quadro jurídico, pois propunha modificar

radicalmente  o  caráter  compulsório  da  internação  psiquiátrica  e  promove  a  extinção
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progressiva  dos  manicômios  e  sua  substituição  por  estruturas  que  possibilitassem

atenção integral.

Em 27 de março de 2001, depois de 12 anos de tramitação a Lei  da Reforma

Psiquiátrica  foi  aprovada  pelo  Congresso  Nacional  e  sancionada  pela  Presidência  da

República em 96 de abril  de 2001.  A aprovação,  no entanto,  trouxe modificações ao

projeto original. Assim, a Lei Federal 10.216 redireciona a assistência em saúde mental,

privilegiando oferecimento de serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os

direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros para a

progressiva extinção dos manicômios.

Nos  últimos  anos,  ocorreram mudanças  institucionais  significativas  na  área  de

Saúde  Mental  brasileira,  com a  “des-  hospitalização”  dos  doentes  e  a  promoção  da

atenção  domiciliar  e  comunitária,  ocasionadas  pela  busca  de  melhor  qualidade  da

atenção,  ela  necessidade  de  redução  de  custos  e  para  controle  de  fraudes  pelos

prestadores privados do SUS. O modelo alternativo constituiu em prover as famílias, os

hospitais  e  ambulatórios  e  a  própria  comunidade,  de  meios  de  lidar  com o  paciente

psiquiátrico e promover o seu retorno ao convívio social.

São criados pelo Ministério da Saúde novos mecanismos substitutivos e abertos

em relação ao hospital  psiquiátrico e novos mecanismos para a fiscalização, gestão e

dedução programada de leitos psiquiátricos no país. Com isso, foi criado o Programa “DE

VOLTA PARA CASA”, que é um programa voltado para pessoas com muito tempo de

internação.  Também é consolidada a política da Reforma Psiquiátrica do governo e é

conferido  aos Centros  de Atenção Psicossocial  o  valor  estratégico  para  o  modelo  de

assistência  em que  defende  a  construção  de  uma política  de  saúde  mental  para  os

usuários de álcool  drogas e estabelece o controle social como a garantia do avanço da

Reforma  Psiquiátrica.  Na III  Conferência  Nacional  de Saúde  Mental,  com  ampla

participação  dos  movimentos  sociais,  de  usuários  e  de  familiares,  que  fornece  os

substratos políticos teóricos para a política de saúde mental no Brasil. Publicado no texto

Direitos Humanos o que temos a ver com isso (2007)16 :  

“Pensando dessa forma, após quase trinta anos de sua implantação,

o  MNLA  defende  os  princípios  do  SUS,  que,  desde  sua

regulamentação  pela  Lei  nº  8.080  de  1990,  prevê  a  ‘promoção,

16 Texto de declaração da Comissão Regional de Direitos Humanos ,publicada pelo Conselho Regional de 
Psicologia . Rio de Janeiro 2007
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proteção e recuperação da saúde’. Em seu Artigo III, lê-se: “A saúde

tem  como  fatores  determinantes  e  condicionantes,,  entre  outros,

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso aos

bens  e  serviços  essenciais,  os  níveis  de  saúde  da  população

expressam a organização social e econômica do país.”

E em seu parágrafo único: 

“Dizem  respeito  também  à  saúde  as  ações  que,  por  força  do

disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à

coletividade  condições  de  bem-estar  físico,  mental  e  social”..

(Edvaldo Nabuco)

Capitulo 2.3 

Movimento De Luta Antimanicomial.

A Luta Antimanicomial teve início em 1987, em Bauru, por influência do movimento

de psiquiatria democrática italiana e por Franco Basaglia. Onde os profissionais da área

de saúde passaram a se organizar e montaram o primeiro encontro de trabalhadores de

saúde mental com o lema: “por uma sociedade sem manicômios”.

O principal objetivo desse trabalho é acabar com a internação de pacientes em

manicômios  já  que  nestes,  tinham  seus  direitos  humanos  violados.  Os  próprios

trabalhadores criticavam o uso de eletrochoque por parte da equipe médica. Tinham como

finalidade a introdução de uma rede composta por serviços substitutivos ao hospital, ou

seja, centros de atenção  psicossocial (CAPS), leitos psiquiátricos em hospitais gerais,

prontos  socorro  psiquiátricos,  e  que  acima de  tudo,  preze  pela  integração  da  equipe

multidisciplinar e a humanização dos serviços de saúde mental. Preza-se também pela

acessibilidade do serviço a todos que dele necessitam, pela participação da família no

processo  dos  cuidados,  da  intervenção  direta  na  comunidade  e  especialmente  pela

resignação da loucura.
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Os CAPS  (Centros de Atenção Psicossocial) são residências alternativas onde o

paciente é assistido, inclusive quando está em crise em sua própria comunidade. Através

do trabalho ele é reintegrado a sociedade para viver como cidadão, não fica internado e

leva  uma  vida  praticamente  normal.  Dentro  dos  centros  de  atenção  há  oficinas

terapêuticas onde os pacientes produzem artesanatos como parte do seu processo de

ressocialização. Nos CAPS o usuário recebe acompanhamento psiquiátrico ou psicológico

e atua em oficinas terapêuticas onde desenvolvem diversos trabalhos.

 Para Clarice Scopin Ribeiro, assistente social e coordenadora de um CAPS em

Campinas, a assistência dos familiares é imprescindível. “pacientes e familiares devem

caminhar juntos”. Os serviços realizados pelos CAPS são financiados pelo SUS – Sistema

Único de Saúde.”

A  Rede  de  atenção  psicossocial  é  organizada  de  acordo  com  o  porte  dos

municípios. Os CAPS podem ser de tipo I, II, III, Álcool e Drogas (CAPS AD) e Infanto-

juvenil  (CAPSi).Os parâmetros populacionais para a implantação destes serviços são

definidos da seguinte forma:

- Municípios até 20.000 habitantes - rede básica com ações de saúde mental

- Municípios entre 20 a 70.000 habitantes -  CAPS I e rede básica com ações de saúde

mental

- Municípios com mais de 70.000 a 200.000 habitantes - CAPS II, CAPS AD e rede básica

com ações de saúde mental

- Municípios com mais de 200.000 habitantes  - CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPSi, e

rede básica com ações de saúde mental e capacitação do SAMU.

A composição  da  rede  deve  ser  definida  seguindo  estes  parâmetros  também

atendendo a realidade local.

O  SERVIÇO  RESIDENCIAL  TERAPÊUTICO (SRT) são  casas  localizadas  no

espaço urbano, constituídas para responder as necessidades de moradia de pessoas com

transtornos mentais graves egressas de hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia e

tratamento psiquiátrico, que perderam os vínculos familiares e sociais; moradores de rua

com  transtornos  mentais  severos,  quando  inseridos  em  projetos  terapêuticos

acompanhados nos CAPS.

O número de usuários em cada SRT pode variar de uma pessoa até um pequeno

grupo de no máximo 8 pessoas, que deverão contar com suporte profissional sensível às

demandas e necessidades de cada um. Os SRTs deverão estar vinculados aos CAPS ou

outro serviço ambulatorial.
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As Residências Terapêuticas foram instituídas pela Portaria/GM nº 106 de fevereiro

de 2000 e são parte integrante da política de saúde mental do Ministério da Saúde. Esses

dispositivos,  inseridos  no  âmbito  do  sistema  único  de  saúde/  SUS  são  centrais  no

processo  de  desinstitucionalização  e  reinserção  social  dos  egressos  dos  hospitais

psiquiátricos. Tais casas são mantidas com recursos financeiros anteriormente destinados

aos leitos psiquiátricos. Assim, para cada morador de hospital psiquiátrico transferido para

a residência terapêutica, igual número de leitos psiquiátricos deve ser descredenciado do

SUS e os recursos financeiros que os mantinham devem ser realocados para os fundos

financeiros do estado ou do município para fins de manutenção de Serviços Residenciais

Terapêuticos.

CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL (CRIS) é uma  unidade

de passagem do Instituto  Municipal  de  Assistência  à  Saúde Juliano Moreira  –  IMAS,

consiste  em  promover  a  desinstitucionalização  dos  pacientes  com  longa  história  de

internação psiquiátrica,  sem suporte social  e  familiar,  advindo do próprio  IMAS ou de

outras instituições.

Função do CRIS- preparar os clientes para morar numa Residência Terapêutica

(inseridos na comunidade e não mais excluídos), funciona também como local de suporte

para as Residências Terapêuticas,  de atendimento médico  para os moradores destas,

bem como acolhe  esses  moradores  em momentos  de  crise,  de  ordens  diversas  por

períodos em que necessitem de um cuidado mais intensivo.

O projeto  MORADIA ASSISTIDA do  centro  de  atenção  psicossocial  tem  como

proposta  de  atender  pessoas  com  transtornos  mentais  severos,  em  regime  aberto,

sistema no qual o usuário tem a liberdade de morar e viver sozinho, (tendo antes uma

passagem pelo Centro de Reintegração Social/ CRIS), os beneficiários são pessoas com

vínculos familiares precários ou inexistentes.

 Foi  uma  iniciativa  pioneira  de  um  grupo  de  trabalhadores  da  Saúde  Mental,

apoiados pela Secretaria de Estado da Saúde, que estavam ligados ao movimento da

Reforma Psiquiátrica e que buscava oferecer tratamento intensivo e de qualidade, extra-

hospitalar, para pessoas com sofrimento psíquico grave e seus familiares. Não se trata de

deixar de ser louco (aí a transformação não necessária), mas de passar a ser morador.

Sendo assistido apenas uma vez na semana por seu psicólogo e sua cuidadora que

presta ensinamentos básicos, para que o usuário tenha condições de fazer sua própria

comida é orientado também no sentido da higienização.

O  Programa  “De  Volta  Para  Casa”,  criado  pelo  Ministério  da  Saúde,  é  um
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programa de reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, segundo

critérios  definidos  na  Lei  nº  10.708,  de  31  de  julho  de  2003,  que  tem  como  parte

integrante  o  pagamento  do  auxílio  reabilitação psicossocial  que  se  determina  para

assistência, acompanhamento e integração social, fora da unidade hospitalar, de pessoas

acometidas de transtornos mentais, com história de longa internação psiquiátrica (com

dois anos ou mais de internação). Não poderão ser considerados períodos de internação

os de permanência em orfanatos ou outras instituições para  menores, asilos, albergues

ou outras instituições de amparo social, ou internações em hospitais psiquiátricos que não

tenham sido custeadas pelo SUS. Períodos de alta por transferência para outros serviços,

em razão de intercorrências clínicas ou cirúrgicas, não serão considerados interrupções

de internação O benefício consiste no pagamento mensal de auxílio-pecuniário, no valor

de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) ao beneficiário ou seu representante legal, se

for  o  caso,  com  duração  de  01  (um)  ano  podendo  ser  renovado.  O  objetivo  deste

programa é  contribuir efetivamente para o processo de inserção social dessas pessoas

que quer reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos e qualificar, expandir e fortalecer

a rede extra-hospitalar de atenção especializada e básica em saúde mental, incentivando

a organização de uma rede ampla e diversificada de recursos assistenciais e de cuidados,

facilitadora  do  convívio  social,  capaz  de  assegurar  o  bem-estar global  e  estimular  o

exercício pleno de seus direitos civis, políticos e de cidadania.

       

Capitulo 3 

Os sujeitos do Movimento da Luta Antimanicomial:

A  desqualificação  das  práticas  incide  sobre  os  agentes  e  depois  sobre  a

experiência social. Desta forma, um grande número de sujeitos foi considerado incapaz e

improdutivo para se relacionar na vida social. A experiência de comunicação e formação

nos  dá  outra  visão.  Práticas  de  comunicação  foram  desenvolvidas  pelo  Movimento

Nacional da Luta Antimanicomial para dar voz a um grupo que teve durante dois séculos

como única forma de tratamento, a clausura.

No Rio de Janeiro em 1996  por exemplo , foi criada a TV Pinel pela psicóloga

Doralice Araújo. Com caráter comunitário a TV Pinel envolve a participação de usuários,

técnicos e familiares de usuários em um programa televisivo que visa produzir vídeos

para mostrar uma nova imagem da loucura, desse modo os usuários passam a chamar a

sociedade para  refletir  sobre  o  tratamento  dispensado  a  loucura  até  então.  Muito  do
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conteúdo da produções realizadas pela TV Pinel se encontram disponíveis na internet

como um video documentário de 2000 intitulado Arte e Loucura em que reúnem relatos de

usuários  e  suas  experiências  com  o  movimento  de  ruptura  da  institucionalização

manicomial.  Experiências como esta , TV Tam Tam, Rede Parabolinóicia, os livros Canto

dos  Malditos  e  União  das  coisas  Contrárias,  os  grupos  Harmonia  Enlouquece,

Cancioneiros  do  IPUB,  Sistema Nervoso  Alterado,  e  tantas  outros  coletivos  citados  ,

demonstram que o munda da arte mais uma vez é um dos grandes protagonistas de

visibilidade para sinalizar uma nova forma de se lidar com a loucura. 

O louco portanto deixa de ser visto como incapaz e passa assumir outros papéis na

sociedade como ator, produtor, escritor, artista plástico, poeta. Além de assumir outros

papéis  fora  do  circuito  do  serviço  como consumidor,  militante,  trabalhador,  mantendo

ainda  seu  tratamento.  O  Movimento  Nacional  da  Luta  Antimanicomial  possibilitou  o

desenvolvimento de outras formas de subjetividade individual e coletiva.

Os  sujeitos  da  reforma  psiquiátrica nas  décadas de  1970  e  1980  como  visto,

construíram um amplo campo de atuação e lutas sócias, com ajuda de vários setores da

sociedade.  Entre  eles:  o  Movimento  dos Trabalhadores em Saúde Mental,  por  nessa

empreitada serem o sujeito político de maior privilégio no que diz respeito a divulgação ,

mobilização e implantação de transformadoras práticas na consolidação de uma reflexão

crítica ao modelo psiquiátrico.  Desse modo fazendo insurgir, uma política nova de saúde

mental;  a  Associação  Brasileira  de  Psiquiatria,  por  se  preocupar  em  aspectos  de

aprimoramento  científico no  campo  de  estudos  em  psiquiatria;  Um  setor  privado

representado pela Federação Brasileira de Hospitais na disputa por verbas da previdência

social; a indústria farmacêutica principal divulgadora da ideologia da medicalização como

recurso  principal,  para  o  tratamento  dos  transtornos  mentais.  São  esses  os  sujeitos

políticos  que,  com  suas  ideologias  diferentes  diversificam  o  cenário  de  conflitos  e

enfrentamento atuantes no campo da saúde mental e psiquiátrica do Brasil.

 De uma forma geral , percebemos que as disputadas estão centradas na questão

do louco e da loucura entre setores que são antagônicos: os “antimanicomialistas” e os

“manicomialistas”. 

Além disso, percebe-se algumas diferenças no interior do próprio movimento de

luta antimanicomial. Um exemplo disso foi o eventual desgaste político na ocorrencia do V

Encontro nacional. Para Lobosque, no V encontro do MLA, o crescimento numérico de

participantes que incluem na sua base composto de usuários, profissionais e familiares

não acompanham, tornando-se inversamente proporcional em sua preparação e formação
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política o que acaba ocasionando uma pobreza de debate e propostas sem reflexão. 

Entendendo  essa  conjuntura  de  conflitos  e  impasses,  o  destaque  está  na

constituição de um colegiado nacional com a participação de dois representantes para

cada Estado, o espaçamento dos encontros de dois  para três anos , os  encontros de

usuários , famíliares também para três anos , a realização de fóruns e feiras culturais em

espaços vagos, para pessoas interessadas em conhecer e participar das atividades do

movimento .   

MOVIMENTO: não um partido, uma nova instituição ou entidade, mas um modo político
peculiar de organização da sociedade em prol de uma casa.

NACIONAL: não algo que ocorre isoladamente num determinado ponto do país, e sim um
conjunto de práticas vigentes em pontos mais diversos do nosso território.

LUTA: não uma solicitação, mas um enfrentamento; não um consenso, mas algo que põe
em questão poderes e privilégios.

ANTIMANICOMIAL:  uma  posição  clara  escolhida,  juntamente  a  palavra  de  ordem

indispensável  a  um  combate  político,  e  que  desde  então  nos  reúne:  POR  UMA

SOCIEDADE SEM MANICÔMIOS.

Capitulo 4 

Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo oferecer uma leitura sobre a Loucura tratando-a como

objeto de reflexão a partir de autores como Michel Foucault, Paulo Amarante e Goffman

afim de destacar as experiências que a deslocaram para constituição positiva da doença

mental. Relacionando com os desdobramentos na sociedade, no que se refere a criação

de uma personalidade social  refém dos discursos de poder  autorizado e da resposta

política coletivizada centrada na atuação dos movimentos sociais.  

Mais  tendo sobretudo  enfoque  nos  trabalhos  de Foucault,  o  qual  me  permitiu

considerar  a  partir  da  “História  da  Loucura”  um debate  a  nível  discursivo  acerca  da

validade dos saberes. Posto que ao longo da história o louco considerado desprovido da

sua força  obtida  pela  prática  do discurso  médico  que é  por  vias  de fato,  a  força  da

sociedade moral.  Construída através da cientificidade racionalista que tem pelo sujeito

louco um posicionamento exitante. Posto que ele não é a regra, mas a exceção. Pois não
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responde ao organismo social coletivizado. Assim esvaziado de saber, de discurso válido,

torna-se doença. No emblema do asilo consolidou sua posição como objeto empírico de

observação, experimentação e  permitiu-lhe a entrada para a manutenção do estado de

escravidão, proposta pela exclusão nas evidencias de um saber autorizado, positivista e

hegemônico.  Fazendo  agir  mecanismos  de  poder  com  dispositivos  específicos  de

disciplinamento e produtores de exclusão, aprisionamento e cerceador de cidadania. De

modo que para o louco, o manicômio tornar-se seu ambiente natural e também lugar de

contradições por que reflete uma psiquiatria que não se curva a relativização . Visto que

serve  como  a  gente  da  moral  e  se  estabelece  no  meio  político  numa  superfície

atravessada por uma ideia de objetividade que não é neutra e tem muito do subjetivo. Da

mesma forma que Erwing Goffman confere ao manicômio a de  instituição totalizante, que

se  infiltra  no  indivíduo  social.  Pois  acaba  por  oferecer  um  papel  de  ordenação  das

individualidades segundo normas especificas. No caso o louco precisa ter sua trajetória

moral reformada. No que diz respeito não só mas também na formação da subjetividade

frente a inapitidão da vida em sociedade . Quem nunca ouvia a máxima, “ a intervenção é

necessária quando esse representa um perigo para os outros e a si mesmo” . Os outros

vem sempre em primeiro lugar. A relação da sociedade e a loucura nos mostra de fato ,

como é estruturada a moral  e  a cultura em relação aos mecanismos de poder.  Uma

concepção gestada num terreno fértil de disputa de poderes: a sociedade.

Noções  estas  que  outros  setores  da  sociedade  aos  poucos  vai  tomando

consciência  e  no  espaço  de  luta  referente  aos movimentos sociais  transformam aos

poucos a condição de “prisioneiro da moral”, desconstruindo a história e contradizendo os

aparelhos de poder,  ganhando espaço e significativas mudanças apontando alternativas

para questão da loucura sob uma via mais humana.

Dessa  forma,  os  paradigmas  da  Reforma  Psiquiátrica  são  garantidos  por  via  das

conferências,  documentos  e  portaria  ,  que  sustentam  a  substituição  progressiva  do

hospital psiquiatria por uma via aparentemente mais progressista que formam as redes de

atenção integral à saúde mental antimanicomial e regem sobre o desmonte do aparato

júrico-institucional  como  uma  via  mais  legítima  e  possibilitando  uma  atitude  de

enfrentamento da sociedade perante a cultura manicomial, ressignificando a loucura. 

Se constitui uma árdua luta aqueles que enfrentam os postulados da psiquiatria

pois há de se considerar todos os grandes interesses sobre tudo lucrativos pelo setor

privado e na própria cultura a cerca da tolerância diante as diferenças entre os homens,

respeitando com entendimento as diversas dimensões desses em todas as suas relações.
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