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RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso versa sobre a análise histórica do 

desenvolvimento das práticas de cuidado e atenção à loucura desenvolvidas a partir do século 

XVII, quando o Hospital era a instituição de referência nesse contexto e funcionava como 

depósito para as categorias marginalizadas da população. Avança para o nascimento do 

paradigma psiquiátrico e o tratamento moral da loucura, que incorporou o manicômio como 

dispositivo fundamental de sua prática. Por fim, descreve as experiências de reforma no modelo 

de atenção psiquiátrica no Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

São muitos os modelos de atenção psiquiátrica e assistência à loucura que atravessaram 

os séculos e se estabeleceram nas diferentes sociedades – em suas peculiaridades e contextos. 

A marca que acabou por receber maior notoriedade e destaque no trato desse fenômeno, ao 

menos nos últimos séculos, é o paradigma da atenção psiquiátrica pautado na instituição 

hospitalar – o modelo asilar. Seja pela aposta na sua utilização, pela sua representação 

circunscrita no imaginário das pessoas, ou mais recentemente pelos movimentos que visam à 

superação desse ideal. 

Hospital psiquiátrico, asilo, manicômio, casa de loucos, hospício foram alguns dos 

nomes em suas traduções livres atribuídos ao conceito institucional do tratamento – ou falta de 

– para a loucura. Acredita-se que os primeiros manicômios surgiram no Oriente por volta do 

século VII, muito antes de se espalharem pela Europa, atingindo o ápice de sua serventia nos 

séculos XVIII e XIX (PESSOTI, 1996). Nos séculos coseguintes foi perdendo sua força e dando 

lugar a novas perspectivas de atendimento e tratamentos alternativos, seguindo a tendência da 

evolução histórica, porém imprevisível, de uma sociedade mais justa, igualitária e tolerante às 

diferenças.  

    O presente trabalho orienta-se, primeiramente, a partir das seguintes questões: como 

foram se desenvolvendo as práticas de atenção à loucura ao longo da história? Por que esse 

fenômeno que dispõe de uma ciência inteira para si – a psiquiatria; e pode causar estranhamento, 

fascínio e repulsa; ainda hoje é questionado como um motivo aparente para cessar a liberdade 

de um sujeito retomando as práticas do modelo asilar de assistência? Quais foram os principais 

meios alternativos ao paradigma clássico da psiquiatria adotados na sociedade ocidental, e em 

quais contextos políticos e geográficos eles se desenvolveram? Essas perguntas representarão 

o ponto de partida para o desenvolvimento dessa monografia. 

A intenção é percorrer os caminhos pelos quais a saúde mental se desenvolveu através 

dos anos, quando essa denominação de cuidado à loucura sequer existia, para desvendar quais 

foram às práticas utilizadas nesse processo e quais as deixas desses modelos assistências. 

Também: apresentar uma revisão dos acontecimentos históricos que dizem respeito à atenção à 
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loucura e que antecederam às Reformas Psiquiátricas; analisar os fatos de cunho histórico e 

político que levaram à mobilização e participação social para que seja possível repensar o 

paradigma psiquiátrico; inferir sobre a importância dos movimentos de transformação da 

psiquiatria e redirecionamento dos modelos assistenciais em saúde mental. 

   A escrita desse material justifica-se, primeiramente, pela necessidade de reafirmarmos 

a importância de uma sociedade sem manicômios. No atual panorama político, sobretudo no 

Brasil, ainda existem ameaças às condições de liberdade individuais e garantia dos direitos de 

uma forma geral. O Congresso Nacional tem adotado práticas retrógradas que ferem os direitos 

da população. O trabalhador foi atingido com a implementação da recém aprovada reforma 

trabalhista, e os setores da saúde e educação sofreram baixas gigantescas com a PEC 241/2016. 

Recentemente, o coordenador nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério 

da Saúde defendeu publicamente o retorno do modelo manicomial e a expansão dos leitos em 

hospitais psiquiátricos como política pública na esfera da saúde mental. Todos esses 

acontecimentos apontam o caminho inverso de anos de debates e lutas para a consolidação de 

um modelo assistencial em psiquiatria que garantisse os direitos de seus usuários e zelasse pelo 

respeito à diferença. Demonstrar a trajetória da atenção psiquiátrica poderá representar uma 

forma para que não nos esqueçamos das baixas nas condições humanas e para que as mortes 

dentro dos muros dos manicômios não tenham sido em vão. 
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2. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregue na presente monografia consiste na utilização da revisão de 

literatura (ou revisão narrativa). Recomendada para a investigação na produção científica já 

disponível, assim como a construção e reconstrução de conceitos e ideias que possam vir a 

organizar diversas fontes de saberes e conhecimento já produzido, com o intuito de apontar para 

a direção daquilo que se deseja como objeto de conhecimento. O caminho traçado foi a 

reprodução desses conceitos utilizados na análise literária de eventos históricos que delimitam 

certa área do conhecimento. Esse método possui um caráter descritivo-discursivo e tende a não 

reproduzir conceitos de repetição. Essa ferramenta metodológica permite a concepção de 

estudos no caráter de sínteses que acabam por elaborar pesquisas bem elaboradas e não só uma 

listagem do material bibliográfico disponível em determinado assunto. O método da revisão 

literária constitui-se em critérios pré-determinados e evidências científicas consistentes para a 

obtenção de trabalhos contendo informações originais. Propicia a capacidade de síntese, o que 

pode ser muito útil para o desenvolvimento de textos de qualquer modalidade nas ciências 

humanas (GOMES & CAMINHA, 2014).  
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CAPÍTULO I 

 

Revisitando as perspectivas de atenção à loucura na história  

3.1. A Grande Internação 

 

Para abordar a discussão sobre a Reforma Psiquiátrica será necessário revisitar os 

marcos históricos correspondentes ao assunto, acompanhando a Psiquiatria desde o seu 

nascimento como especialidade médica, assim como as críticas e propostas de reforma. 

Reavaliar o percurso do que chamamos hoje do cuidado em Saúde Mental é importante para 

que haja uma visão crítica sobre o paradigma psiquiátrico e suas práticas que se estabeleceram 

ao longo dos anos.  

Segundo Pessotti (1993, p.9) “O manicômio foi o núcleo gerador da psiquiatria como 

especialidade médica.”, pode-se afirmar que as práticas psiquiátricas se estabeleceram baseadas 

na perspectiva médica de doença mental ou doença do espírito. É notório que o saber médico 

aborda as questões que dizem respeito ao cuidado à loucura há séculos, mas no séc. XVIII surge 

os registros acadêmicos sobre o assunto. Há uma nova perspectiva de mundo, os dogmas do 

passado foram abandonados, tem fim a autoridade do clero assim como o inquisidor e os saberes 

sobre o homem passam a ser preponderantes na construção do conhecimento (PESSOTI, 1993). 

Na Idade Média, a igreja foi se consolidando como o grande órgão assistencialista da sociedade, 

países como a Alemanha e a Inglaterra possuíam conventos que funcionavam como verdadeiros 

asilos. Passado esse período, os Estados e cidades assumem esse papel, passam a favorecer 

doações para manter os asilos e a caridade deixa de ser exaltada como forma de conseguir a 

salvação, a pobreza agora designa o castigo. “[...] mas o pobre só pode invocar o 

descontentamento do Senhor, pois sua existência traz o sinal de sua maldição.” (FOUCAULT, 

2010. p. 57). A igreja toma uma postura de aprovação frente a grande internação que ocorrerá. 

Os locais destinados à internação – que poderiam assumir diversos nomes – cresceram 

exponencialmente em toda a Europa, principalmente na França, onde surgiu o manicômio. 

Esses locais seguiam o modelo de casa de internamento mais reconhecida naquele período: a 

Salpetrière e Bicêtre (1656), instituições que compunham o Hospital Geral de Paris, centro 

administrativo de diversos estabelecimentos já existentes. De acordo com Desviat (1999) essa 
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única instituição, a Salpetrière (reservada à mulheres de qualquer idade, pobres, aleijadas, 

loucas e idiotas), chegou a hospitalizar oito mil pessoas pouco depois da sua inauguração na 

capital, Paris, que na época contava com cerca de 500 mil habitantes, o que consistia em 

aproximadamente 1,6% da população. O modelo vigente então passa a ser o do Hospital Geral 

que atua em uma interseção entre a justiça e a polícia, pois servia de depósito àqueles que eram 

encaminhados pelo poder judiciário ou pela autoridade do Rei, como aponta Foucault (2010). 

É importante ressaltar que esses locais, apesar de lidarem com a doença, não possuem 

características de um estabelecimento médico, funcionam mais como uma instância social da 

ordem, que organizaria o meio social. Analisa-se o trecho do autor francês: “De saída, um fato 

é evidente: o Hospital Geral não é um estabelecimento médico. É antes uma estrutura 

semijurídica, uma espécie de entidade administrativa que, ao lado dos poderes já constituídos, 

e além dos tribunais, decide, julga e executa”.(FOUCAULT, 2010. p. 57) 

Esses locais apresentam uma clara indicação religiosa, pois apesar desses locais terem 

se tornado responsabilidade do Estado, a Igreja ainda mantivera um papel considerável em sua 

composição, tanto pela orientação religiosa, quanto pela participação na direção das Casas de 

Internamento. Assim, tais locais, realizam um papel de assistência, mas ao mesmo tempo de 

repressão, utilizando de métodos como as golilhas de ferro, postes, prisões e cela (FOUCAULT, 

2010), com o pretexto de assistência aos pobres.  

No que diz respeito à experiência do internamento, analisa-se o relato do psiquiatra 

Frances Jean-Étienne Dominique Esquirol:  

Vi-os nus, cobertos de trapos, tendo apenas um pouco de palha para abrigarem-se da 

fria umidade do chão sobre o qual se estendiam. Vi-os mal alimentados, sem ar para 

respirar, sem água para matar a sede e sem as coisas mais necessárias à vida. Vi-os 

entregues a verdadeiros carcereiros, infectados, sem ar, sem luz, fechados em antros 

onde se hesitaria em fechar os animais ferozes, e que o luxo dos governos mantém 

com grandes despesas nas capitais. (ESQUIROL, 1838 apud FOUCAULT, 2010, p. 

49) 

É possível observar que a comparação com um local onde seria impraticável a 

permanência de animais ferozes não é exagerada e muito menos incoerente. A marca 

assistencialista da internação acabou por trazer condições que rebaixavam o humano a tal 

circunstância, e como afirma o autor, infinitamente contrastante com a realidade dos 

governantes da época. 

Conforme aponta Amarante (1995) o hospício no século XVII tinha a função de recolher 

e manter longe do convívio social qualquer tipo de ultraje à lei e à ordem vigente. Eram 
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internados desocupados, prostitutas, ladrões, vagabundos e leprosos; e o principal espaço de 

recolhimento dessas pessoas eram as santas de casas de misericórdia e os hospitais gerais. 

Tratava-se de um lugar de exclusão social: 

Os mendigos e vagabundos, as pessoas sem domicílio, sem trabalho ou sem ofício, os 

criminosos, os rebeldes políticos e os hereges, as prostitutas, os libertinos, os sifilíticos 

e alcoólatras, e os loucos, idiotas e maltrapilhos, assim como as esposas molestas, as 

filhas violadas ou os filhos perdulários, foram, através desse procedimento, convertido 

em iníquos, e até transformado em invisíveis. (DÖRNER, 1974 apud DESVIAT, 

1999, p.15) 

 Mais uma vez, o ato de confinar tais membros da organização social da época ainda 

não tinha nada a ver com critérios médicos ou científicos, não era considerada uma 

manifestação de ordem patológica, portanto não se distinguia a loucura de outras categorias 

marginais. A organização das sociedades, então, acontecia por meio daquilo que o Iluminismo 

trouxera: a supremacia da Razão. 

O fundamento que sustenta assim a exclusão dessas pessoas da sociedade é figura da 

“desrazão”. A principal marca desse novo olhar sobre a loucura é proveniente do pensamento 

cartesiano no que diz respeito à Razão. Um feito marcante de Descartes foi distinguir a loucura, 

do erro e do sonho, pois esses possuem características que podem os aproximar da realidade, 

são questionáveis por meio da razão, a loucura não. Essa diz respeito a Não-Razão, assume um 

papel de não Ser. O louco, ao contrário do erro e do sonho, não se questiona, pois o 

questionamento sobre a própria loucura já implica no fato de não ser louco (FOUCAULT, 

2010). Dessa forma é possível afirmar que aquele que pensa, é, sendo assim não é louco pelo 

fato de questionar-se sobre uma loucura hipotética. E, aquele que é louco, não é, pois não sabe 

ser se não louco, não pode pensar sobre a sua própria loucura. 

Ao passo que existe essa transformação no paradigma sobre a loucura, no século XVII, 

paradoxalmente, acompanhamos o surgimento dessas casas destinadas ao internamento 

daqueles que fugiam à razão, esses locais se mantiveram como instituições asilares de regime 

de internamento de loucos durante um século e meio, segundo Foucault (2010). Nesses locais 

de enclausuramento pode-se ressaltar a estrutura mais aparente na experiência clássica da 

loucura: o internamento, que se tornará causa de indignação na cultura europeia quando esse 

método vigente der lugar a outro. Dessa forma pode-se analisar de maneira contundente as 

práticas disponíveis para lidar com a manifestação da loucura: “O Classicismo inventou o 

internamento, um pouco como a Idade Média a segregação dos leprosos; o vazio deixado por 
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estes foi ocupado por novas personagens no mundo europeu: são os “internos””. (FOUCAULT, 

2010. p. 53). 

Os internos então passaram a ocupar uma classe específica no funcionamento social 

europeu da época. Todavia esse grande enclausuramento ainda está muito distante da figura do 

hospital moderno, como aponta Amarante (1995), o surgimento das instituições médicas, assim 

como o saber e sua especialidade que será discutida, a Psiquiatria, são correlatas às condições 

de vida política econômica e social instauradas pela modernidade: “O trabalho enquanto moeda 

simbólica ressignifica a pobreza: retira-a do campo místico onde é valorizada, e inaugura-a 

enquanto negatividade, desordem moral e obstáculo a nova ordem social.”. (AMARANTE, 

1995, p.24) 

Dessa forma pode-se afirmar a correlação entre os métodos utilizados para lidar com a 

manifestação da loucura e a ordem social vigente, assim como as inúmeras demandas 

insurgentes de uma sociedade que vem se desenvolvendo rapidamente através dos séculos. 

Conforme descrito por Foucault (2010), anteriormente à “Grande Internação”, há um 

movimento de exclusão dos pobres, vagabundos e desempregados, eles eram punidos por sua 

condição e muitas vezes eram expulsos das cidades com o intuito de promover o fim do 

desemprego e da mendicância. Para se alcançar tal fim, utilizavam-se de diversos meios: leis e 

mandatos para afastar essas pessoas do meio social, prendendo-os e os forçando a realizar 

pesados trabalhos forçados, como trabalhar nos esgotos da época, essas pessoas era tratadas a 

base da violência e por fim eram expulsos das cidades com a condição de não poderem mais 

voltar. A criação dos locais para internação altera essa situação, juntamente com os meios 

possíveis para lidar com a manifestação da loucura, agora, ao invés de excluí-los, essas pessoas 

eram detidas nesses lugares, seja através da coerção física ou da vontade do sujeito. Quando 

havia momentos de crises e as cidades se tornavam locais hostis à sobrevivência, a internação 

servia como uma troca onde o sujeito oferecia sua liberdade em troca da assistência que era 

custeada pelos ricos por meio dos impostos. Porém em momentos onde a economia se mostrava 

favorável e promissora, essas pessoas eram vistas como mão de obra barata. Era impossível 

competir com essa forma de trabalho no que diz respeito aos custos, sendo assim: “cria-se 

pobres em uma região a pretexto de acabar com eles em outra” (FOUCAULT, 2010. p. 68). 

Essa forma de mão de obra acabou por não durar muito, fazendo com que o trabalho fosse 

significado de outra maneira nos locais de internação, sendo visto como um remédio para o 

desemprego. Logo, no século XVIII, o Hospital Geral tornar-se-ia um local privilegiado da 

ociosidade. Dessa forma observamos o fracasso das casas de internamento, pois o trabalho – 



13 
 

visto como uma solução para os problemas – era, na verdade, a causa de muitos deles. Havia 

sobre ele um “encantamento moral”, como aponta Foucault (2010. p. 81), que levaria a graça 

divina, e na outra via, a ociosidade seria um sinal de desordem, falta de moral. O trabalho nos 

locais de internação dispõe de um sentido ético, e não apenas econômico. Assim, então, os 

loucos eram internados, assumindo um papel equiparado ao dos pobres e miseráveis, é um 

momento crucial para a história da loucura, uma vez que é ali que há a severa distinção como 

um grupo que é incapaz de integrar-se ao processo de trabalho. Isso acontece à luz de que, para 

as religiões, seria possível caminhar à ordem social com a ajuda das instituições de internação, 

conforme o autor: “de um mundo que é, para a fraqueza dos que se revestem, apenas um convite 

ao pecado, trazê-los para uma solidão onde só terão por companheiros os anjos da guarda 

encarnados na presença cotidiana de seus vigias” (FOUCAULT,1995).  

Se durante o século XVII, a imagem social da loucura, marcada pela ética do internamento, não 

mantém relação com o conhecimento e elaboração científica sobre a loucura como manifestação 

patológica – baseada numa prática de guarda e proteção – no século XVIII o internamento vai 

ganhando características terapêuticas, como afirma Amarante (1995). É um período que aponta 

para uma confluência entre o conhecimento, e a percepção: “Durante a segunda metade do 

século XVIII, a desrazão vai, gradativamente, perdendo espaço, e a alienação ocupa, então, o 

lugar como critério de distinção do louco frente à ordem social.” (Amarante, 1995, p. 25)   

É nesse terreno, na segunda metade do século XVIII, que a instituição da doença mental 

se vê como objeto fundador da Psiquiatria (AMARANTE, 1995)  

3.2. Os alienistas: a invenção da psiquiatria e do manicômio 

 

Conforme descrito por Desviat (1999), a fundação do saber psiquiátrico aponta agora 

para as novas práticas necessárias ao desenvolvimento econômico do estado, isto é, com a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o Contrato Social e a livre circulação de 

mercadorias e pessoas, aqueles que comandam o estado deveriam ponderar sobre as condutas 

que diziam respeito à loucura e suas formas de atendimento, assim como as balizas da liberdade. 

Essa nova ordem implicava agora em garantias jurídicas para a privação da liberdade. A partir 

daí, o isolamento dos alienados passou a possuir um aspecto terapêutico, pautado na seguinte 

filosofia “[...] o isolamento de um mundo externo pertubador, das paixões irritantes.” 

(DESVIAT, p.17, 1999). Ainda segundo o autor, tratava-se de uma prática de distrair a loucura, 

dedicando o corpo e o espírito ao tratamento em locais onde o sujeito permaneceria isolado: os 
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manicômios. Outro termo criado para se designar esse ambiente onde o sujeito fica isolado com 

o objetivo de tratar sua doença é o “asilo” idealizado por Esquirol, um dos primeiros alienistas, 

para escapar de utilizar o termo hospital, que soava como depreciativo na época. 

O que precisava ser feito era segregar o paciente da coletividade, separá-lo de seu 

meio - aquilo que lhe geraria distúrbios. Essa era a circunstância para o tratamento moral, o 

tratamento alienista. A intenção de encarcerar essas pessoas é a cura e o meio é a internação, 

entretanto, não se trata de uma reclusão por ela mesma, mas sim de uma prática que invocava 

elementos “terapêuticos”, segundo os alienistas: o isolamento e o tratamento moral. A loucura 

não é mais uma das facetas do meio social que deveriam ser puramente excluídas, torna-se uma 

entidade clínica, que deverá ser atendida, descrita e buscada a sua cura. A garantia legal para 

que todo esse processo possa acontecer é aquilo que acabara de nascer: a Psiquiatria. Sua 

construção teórica aconteceu ao passo que os famosos alienistas, Pinel e Esquirol, realizaram 

sua investigação empírica que viria a se tornar a prática clínica psiquiátrica. Isso se deu em 

grande parte pela constatação de uma posição subjetiva, assim como uma fração de razão 

naquele que era visto como o sujeito alienado, propiciando o diálogo entre o médico e o 

paciente, viabilizando assim o tratamento moral. (DESVIAT, 1999).  

Existe então um momento de transformação do hospital – na etimologia, um local de 

hospedagem- para uma instituição medicalizada, regulada pela ordenação da disciplina 

(Foucault, 1977). O hospital torna-se um a priori da medicina. Nesse outro momento de 

transição sobre a visão do fenômeno da loucura, a perspectiva geral trágica dá lugar a um olhar 

crítico, que o coloca nessa posição de encarceramento. Essa passagem é marcada pelo 

estabelecimento da medicina mental como campo do saber, conforme apresenta Amarante:  

A partir do século XIX, há a produção de uma percepção dirigida para o olhar 

científico sobre o fenômeno da loucura e sua transformação entre em objeto de 

conhecimento: a doença mental. Tal passagem tem, no dispositivo de medicalização 

e terapeutização, a marca histórica de constituição da prática médica 

psiquiátrica.(AMARANTE, 1995, p.24) 

Ainda sobre a transição da loucura e sua relação com o conhecimento, Birman diz: 

[...]“essa transformação crucial no lugar simbólico da loucura na cultura ocidental remodelou 

os eixos antropológicos de sua existência histórica, pois deslocou a relação crucial existente no 

Renascimento entre as figuras da loucura e da verdade” (BIRMAN,1992, p.76) 
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A essa nova prática clínica, a psiquiatria, houve a incumbência de um trabalho que 

perdura até os dias de hoje, conforme Amarante nos descreve: “A caracterização do louco 

enquanto personagem representante de risco e periculosidade social inaugura a 

institucionalização da loucura pela medicina e a ordenação do espaço hospitalar por essa 

categoria profissional.” (AMARANTE, 1995, p. 25). 

A concepção de periculosidade social fora associada à doença mental através da 

elaboração da psiquiatria, a doença foi instituída por meio de um processo de confluência entre 

a justiça e a medicina e a relação de atenção à loucura, predominantemente de tutela, passa a 

ser um esteio para as práticas manicomiais, assim como propicia também espaços de 

segregação, e morte. Conforme elabora Barros (1994, p.34) : “A noção de periculosidade social 

associada ao conceito de doença mental, formulado pela medicina, propiciou uma sobreposição 

entre punição e tratamento, uma quase identidade do gesto que pune e aquele que trata”. Assim, 

as práticas manicomiais são inauguradas, confluindo o castigo com práticas que acreditavam 

possuir um caráter “terapêutico”, a repreensão a essa forma de funcionar do louco se confunde 

com o tratamento que esse merecia e que lhe era reservado. Dessa forma é possível se atentar 

ao fato que essas práticas não fundam somente uma forma de se conceder atenção à loucura, 

mas sim convenções que situam o louco como alguém que depende da proteção por meio de 

uma relação hierárquica de tutela; assim como lugares aptos para o seu desempenho, conforme 

descrito Amarante (1995, p. 25): “A relação tutelar com o louco torna-se um dos pilares 

constitutivos das práticas manicomiais e cartografa territórios de segregação, morte e ausência 

de verdade.” 

Dessa forma, para Amarante (1995, p. 25)  “A caracterização do louco enquanto 

personagem representante de risco e periculosidade social inaugura a institucionalização da 

loucura pela medicina e a ordenação do espaço hospitalar por essa categoria profissional”  

Foi uma notória tarefa desempenhada pela psiquiatria à nova ordem social da 

democracia. O alienado fora classificado, conforme retrata Desviat (1999), como supostamente 

irresponsável, não ocupava um lugar de sujeito de direito consoante com as novas formas de 

regimento da burguesia, ele se furtava às regras de convívio, às leis impostas e aos códigos de 

conduta, além de não se ajustar à ordem social. E isso acontece, propriamente, pelo fato de que 

não pode ser totalmente dirigente de sua própria conduta. Dessa forma a psiquiatria apresenta-

se com uma função de reparar esse desvio do novo funcionamento social. 
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Entretanto, agora finalmente é possível afirmar que o fenômeno da loucura, assim como 

suas formas de atenção, pode ser observado de forma distinta como não havia sido até então, a 

partir de outra verdade. A história da psiquiatria se confunde com tal ocorrido. Essa outra 

verdade é fruto daquilo que a modernidade criou, novos modelos de economia e política foram 

fatores preponderantes para o modelo de atenção a loucura, o tratamento moral. As sociedades 

buscavam novos parâmetros conforme descrito nessa carta1 publicada no Bibliothèque 

britannique2,  , em Michel Foucault (2010) 

A respeitável sociedade dos Quacres... desejou assegurar a seus membros que por 

infelicidade tivessem perdido a razão, sem ter fortuna suficiente para recorrer aos 

estabelecimentos dispendiosos, todos os recursos da arte e todas as amenidades da 

vida compatíveis com sua condição; uma subscrição voluntária forneceu os fundos, e 

há dois anos foi fundado, perto da cidade de York, um estabelecimento que parece 

reunir muitas das vantagens com toda a economia possível. Se a alma esmorece por 

instantes diante dessa doença terrível que parece feita para humilhar a razão humana, 

sente-se a seguir suaves emoções ao considerar-se tudo aquilo que uma beneficência 

vigilante soube inventar para curá-la e aliviá-la.(FOUCAULT, 2010, p. 459)  

Agora o tratamento vendido à loucura ao alienado não se assemelha com uma prisão, já 

não há grades nas janelas, o estabelecimento descrito acima está localizado a uma pequena 

distância da cidade e provoca a ideia de uma grande fazenda, cercada por jardins em campo 

aberto, onde o louco receberá tratamento adequado sem restrições excessivas (Foucault, 2010). 

De acordo com Amarante (1995) possível compreender o panorama da segunda metade 

do século XVIII até, principalmente, a primeira metade do século XIX dessa forma: surge a 

figura do médico clínico, que tem em Pinel a sua imagem mais simbólica; a loucura é encarada 

enquanto problema de ordem moral e a reclusão é parte fundamental no processo de cura. “[...] 

Pinel postula o isolamento como fundamental afim de executar regulamentos de polícia interna 

e observar a sucessão de sintomas para descrevê-los.” (AMARANTE, 1995, p.26). O 

estabelecimento que emergia para as novas práticas de atenção a loucura era o espaço asilar: 

“Organizando dessa forma o espaço asilar, a divisão objetiva a loucura e dá-lhe unidade, 

desmascarando-a ao avaliar sua dimensões médicas exatas, libertando as vítimas e denunciando 

suspeitos.” (AMARANTE, 1995, p.26). Sobre a prática inicial dessa medicina mental, é 

possível afirmar que possuia características puramente classificatórias e essa sua função 

nosográfica implicava diretamente sobre a vida do louco no espaço asilar:  

 “Dessa forma, o gesto de Pinel, ao liberar os loucos das correntes, não possibilita sua 

inscrição em espaço de liberdade, mas, pelo contrário, funda a ciência que os classifica 

                                                           
1 A carta, datada de 1798, diz respeito à descrição de um novo estabelecimento para a cura dos alienados: o retiro 

de York, idealizado pelo filantropo inglês Willian Tuke. 
2 Foi uma revista mensal das ciências e artes publicada em Genebra. 
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e acorrenta como objeto de saberes/discursos/práticas atualizados na instituição da 

doença mental.” (AMARANTE, 1995, p.26).    

Ainda sobre o paradigma da internação no que concerne a liberação do louco, ou quebra 

das correntes atribuída a Pinel, Foucault diz: 

 O internamento clássico havia criado um estado de alienação que só existia do lado 

de fora, para aqueles que internavam e que só reconheciam o interno como Estranho 

ou Animal; Pinel e Tuke, nesses gestos simples em que a psiquiatria positiva 

paradoxalmente reconheceu sua origem, interiorizaram a alienação, instalaram-na no 

internamento, delimitaram-na como distância entre o louco e ele próprio, instituindo-

o com isso em mito. E é bem de mito que se deve falar quando se faz passar por 

natureza aquilo que é conceito, por liberação de uma verdade o que é reconstituição 

de uma moral, por cura espontânea da loucura aquilo que talvez não passe de sua 

secreta inserção numa realidade artificiosa. (FOUCAULT, 2010, p.476) 

 

De acordo com Foucault (2010) a prática estabelecida por Pinel não é simples em sua 

essência, pois se trata de agir sobre a composição moral dos costumes burgueses e promover a 

manutenção dessa. O trabalho deverá garantir o seguimento ético entre a loucura e razão, 

entretanto deverá haver uma divisão social que assegure a moral burguesa uma predominância 

para que ela reafirme sua soberania moral frente qualquer forma de alienação. Essa tarefa será 

desempenhada em conjunto ao funcionamento do espaço asilar, que operará de acordo com esse 

propósito, conforme descreve o autor: “Toda a vida dos internos, todo o comportamento dos 

vigilantes em relação a eles, bem como o dos médicos, são organizados por Pinel para que essas 

sínteses morais se efetuem.” (FOUCAULT, 2010, p.490). 

O modelo de atenção a loucura idealizado por Pinel tinha no asilo e na constituição 

nosografica inédita, dispositivos fundamentais para o desenvolvimento de seu exercício, além 

disso, outra parte importante era o tratamento moral oferecido, segundo Foucault (2010) o 

tratamento moral se baseava em três meios principais:  

 

Primeiro, o silêncio:  

É o próprio louco, e não sua projeção no delírio, que agora será humilhado: a coação 

física é substituída por uma liberdade que a todo momento é limitada pela solidão; o 

diálogo do delírio e da ofensa é substituído pelo monólogo de uma linguagem que se 

esgota no silêncio dos outros; todo o cortejo da presunção e do ultraje, na indiferença. 

A partir de então, aprisionado de um modo mais real do que o poderia ser na cela ou 

pelas correntes, prisioneiro de nada além de si mesmo, o doente é apanhado num 

relacionamento consigo mesmo que pertence à esfera da falta, e num não-

relacionamento com os outros que é da esfera da vergonha. (FOUCAULT, 2010, 

p.490) 
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Segundo, o reconhecimento pelo espelho:  

Esse é o primeiro momento, o da exaltação. A loucura é convocada para observar a si 

mesma, mas nos outros: surge neles como pretensão infundada, isto é, como loucura 

irrisória; entretanto, nesse olhar que condena os outros, o louco assegura sua própria 

justificativa e a certeza de adequar-se a seu delírio. [...] É nesse momento que o 

espelho, como cúmplice, torna-se desmistificador. [...] Portanto, é chegada a fase da 

humilhação: identificado presunçosamente com o objeto de seu delírio, o louco se 

reconhece como num espelho nessa loucura cuja ridícula pretensão ele mesmo 

denunciou. Sua sólida soberania de sujeito se esboroa nesse objeto que ele 

desmistificou ao assumi-la. Ele é agora impiedosamente encarado por si mesmo. E no 

silêncio daqueles que representam a razão, e que apenas seguraram o espelho 

perigoso, ele se reconhece como objetivamente louco. [...] Trata-se de atingir a 

loucura em sua arrogância mais do que em sua aberração. (FOUCAULT, 2010, p.491-

492).  

 

Terceiro, o julgamento perpétuo: 

A instância judiciária que é o asilo não reconhece nenhuma outra instância. Ela julga 

de imediato, e em grau de último recurso. Possui seus próprios instrumentos de 

punição, dos quais se serve à vontade. O antigo internamento era praticado 

frequentemente fora das formas jurídicas normais; mas ele imitava os castigos dos 

condenados, usando as mesmas prisões, as mesmas celas, as mesmas sevícias físicas. 

A justiça que reina no asilo de Pinel não empresta da outra justiça seus modos de 

repressão; inventa os seus. Ou, melhor, utiliza os métodos terapêuticos que haviam 

sido difundidos no século XVIII, deles fazendo formas de castigo. E essa conversão 

da medicina em justiça, da terapêutica em repressão, não é um dos menores paradoxos 

da obra "filantrópica" e "libertadora" de Pinel. Na medicina da época clássica, banhos 

e duchas eram usados como remédios de acordo com a imaginação dos médicos sobre 

a natureza do sistema nervoso: tratava-se de refrescar o organismo, de distender as 

fibras ardentes e ressecadas. (FOUCAULT, 2010, p.494) 

Dessa forma é possível classificar o método de Pinel a partir de algumas estruturas 

fundamentais, que são, segundo Amarante (1995, p.27) “constituição da primeira nosografia, 

pela organização do espaço asilar e pela imposição de uma relação terapêutica (o tratamento 

moral)”, essas são as bases para reforma ocorrida, que elevara o hospital a uma instituição 

médica, em detrimento a utilização filantrópica e social do espaço hospitalar, recorrente em um 

momento anterior, assim como o apoderamento da loucura pelo discurso médico. Essa é a 

passagem que assinala a primeira reforma da instituição hospital, marcada, de acordo com 

Amarante (1995, p.27) “com a fundação da psiquiatria e do hospital psiquiátrico”. 

O projeto de Pinel é descrito da seguinte maneira:  

Nesse projeto, o manicômio deveria ter duas funções básicas e peculiares: servir como 

ambiente privilegiado para a observação sistemática do comportamento dos pacientes, 

a fim de refinar os diagnósticos e, de outro lado, assegurar aos pacientes, a fim de 

refinar os diagnósticos e, de outro lado, assegurar aos pacientes experiências reais que 

corrigissem pedagogicamente os vícios de sua razão desviada. (PESSOTI, 1993, 

p.167).  
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A criação do hospital psiquiátrico, asilo, hospital de alienados, ou simplesmente 

manicômio; atribuída a Pinel, como espaço desenvolvedor do saber psiquiátrico, adequado e 

imprescindível para o tratamento da loucura, foi aceito e criticado desde seu inicio na segunda 

metade do século XIII. De acordo com Amarante (1995, p.27) “As principais críticas dirigem-

se ao caráter fechado e autoritário da instituição”. E dessa forma as concepções reformistas e 

progressivas da doutrina inaugurada por Pinel e Esquirol foram se desaproximando de qualquer 

mérito do tipo, tornando-se paradoxalmente opostas aos ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade. Conforme classifica Pessoti (1993, p.141) “A grande difusão do mito da figura de 

pneu como o homem que libertou das algemas os loucos e como criador do tratamento 

manicomial ofuscou a importância estritamente doutrinária de sua obra.”.  

Muitos podem ser os motivos para a debandada da concepção reformista do espaço 

hospitalar na atenção a loucura, o método asilar do tratamento moral já não era concebido 

conforme sua orientação libertadora introduzida por Pinel no seu início. Pessoti (1993), aponta 

alguns indícios dessa trajetória:  

Ademais, com a difusão dos manicômios, proliferaram aplicações inadequadas do 

tratamento moral, sem os cuidados originais e essenciais do método. Os manicômios 

passaram abusar das práticas repressivas. Originalmente empregados como 

experiência coletiva das ideias e hábitos “errados” tais práticas passaram a ser recursos 

de imposição da ordem e da disciplina institucional, recursos que agora visavam ao 

bem da instituição de quem a controlava; não mais, ou não necessariamente, ao bem 

do paciente alienado. (PESSOTI, 1993, p.141-142) 

 

Desta forma, a ideia do tratamento moral e uso do espaço asilar se deteriora em função 

da propagação desenfreada desse método. Conforme citado por Pessoti (1993, p.155) “O século 

XIX bem poderia chamar-se o século dos manicômios. Não só pela importância histórica da 

instituição do tratamento médico manicomial [...], mas também pela proliferação de 

manicômios ocorrida ao longo de todo o século”. Os castigos e práticas que feriam o corpo e 

mortificavam o ego se tornaram cada vez mais comuns no hospital psiquiátrico com a 

justificativa de manter a ordem no espaço. Os recursos que no início serviam puramente a fins 

terapêuticos, agora denotam castigos e punições sem função clínica aparente. O louco não é, de 

modo algum, o centro de seu tratamento.  

Outro fator de grande importância nas críticas para a transformação do modelo alienista 

é a ascensão do pensamento positivista, sobretudo nas ciências naturais. O saber psiquiátrico 

operará como um imperativo no intuito de ordenar os sujeitos. De acordo com a descrição de 

Amarante (1995, p.27) “Nesse contexto, a psiquiatria seguirá a orientação das demais ciências 
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naturais, assumindo matriz eminentemente positivista”. Esse modelo biológico positivista 

adotado é descrito como: “Um modelo centrado na medicina biológica, que se limita em 

observar e descrever os distúrbios nervosos, intencionando um conhecimento objetivo do 

homem.” A psiquiatria então, como ciência emergente, buscava ordenar-se nos modelos do 

médico clínico e cientista, tentando encontrar um paradigma de atenção a loucura que permita 

a evolução de um conhecimento objetivo e científico do homem, cuja função é de provar a 

fidedignidade de ciência da medicina psiquiátrica. Analisar esses percalços na historia da 

psiquiatria permite observar que o objetivo de imparcialidade e neutralidade da ciência acaba 

por mascarar as verdadeiras questões que atravessam os fatos, conforme o autor relata: “A 

análise histórica desse processo e a identificação de seus efeitos permitem perceber como as 

pretensas neutralidade e objetividade dos jogos de verdade da ciência buscam encobrir valores 

e poderes no cenário cotidiano dos atores sociais.” (AMARANTE, 1995, p.27).  

Ainda de acordo com o avanço do pensamento científico positivista, o saber psiquiátrico 

pretende reforçar a intenção organicista-biológica em sua prática. A anatomia e a fisiologia 

assumem papéis importantes no tratamento à loucura, o que em outro momento era deixado de 

lado, passa a ser chave fundamental para o desenvolvimento de uma ciência médica do alienado. 

Pessoti descreve o panorama do enfraquecimento do modelo de tratamento moral idealizado 

por Pinel em detrimento ao saber científico psiquiátrico:  

Além disso, o emprego mal adequado do tratamento moral desprestigiou o enfoque 

psicológico da loucura. Na literatura médica da segunda metade do século XX são 

frequentes as críticas e ironias dirigidas aos “médicos-psicólogos”. Como 

consequência, revigorou-se o interesse pela explicação e tratamento da loucura 

segundo conceitos organicistas. A fisiologia cerebral e a anatomia patológica, cuja 

utilidade no campo da alienação Pinel considerara nula, reassumem seu papel de 

critério de cientificidade da psicopatologia. A psiquiatria, recém-nascida, mostra-se 

contraditória e dividida. (PESSOTI, 1993, p. 142) 

Deste modo, ainda na primeira metade do século XIX, o modelo baseado no tratamento 

moral e organização do espaço asilar de Pinel e Esquirol rui por diversos motivos. O saber 

psiquiátrico estava dividido e manicômios que se multiplicavam aos montes, cada vez menos 

correspondiam ao que a modernidade exigira como fundamental nos direitos dos homens.  

[...] o modelo institucional de Pinel e esquirol se deteriora não só pelos abusos no 

emprego de um tratamento moral desvirtuado: quanto menos o manicômio se 

demonstrava recurso terapêutico, mais aparecia como um instrumento de segregação 

social, como uma instituição de custódia do louco. PESSOTI (1993, p.142). 

 

Assim a eficácia terapêutica contida nas intenções iluministas de Pinel dá lugar a um 

espaço que deveria tratar os loucos, mas não o faz. E não faz porque não é capaz, ou sequer 
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nunca foi. O modelo de tratamento asilar escondeu as intenções políticas, científicas e 

econômicas da psiquiatria por detrás das portas do manicômio. O papel do louco era ser louco, 

mas o do manicômio não era – ao menos não sempre – o de tratar. A psiquiatria vivia uma 

dicotomia entre exercer a ciência positivista com sua medicina mental e mediar a relação do 

louco com a sua comunidade, conforme descrito por Pessoti (1993, p.142): “Era apenas mais 

uma evidência do dilema essencial da psiquiatria, dividido entre seus dois papéis: o de tratar o 

louco com base no rigor científico da medicina e o de intervenção social, entre o louco e da 

sociedade”. 

A finalidade primária de Pinel era “construir um ambiente ecológico no qual o doente é 

subtraído à violência das dinâmicas familiares, para encontrar suavidade e proteção” 

(KANTZÀ, 1989 apud PESSOTI 1993, p.147). Porém sua intenção inicial foi rechaçada pela 

“institucionalização do tratamento manicomial” Pessoti (1993, p.142). As práticas totalitárias 

da instituição já haviam deglutido seu caráter terapêutico, e a nova expressão manicomial 

acabou por desmistificar a figura libertadora, do quebrador de correntes em Pinel. A rigidez 

científica imposta por ele como premissa para o diagnóstico e nosografia da loucura, acabam 

por ser, conforme Pessoti (1993, p.143) “privativos do enfoque fisiológico e anatômico da 

loucura”. Agora, “A alienação mental não se verificaria por qualquer registro comportamental 

e sim por alguma anomalia concreta, fisiológica ou anatômica.”. (PESSOTI, 1993, p. 143). 

O paradigma psiquiátrico inaugurado por Pinel em Salpêtrière e Bicêtre já não era mais 

hegemônico na cultura europeia. Na Itália, por exemplo, houve uma reforma manicomial 

contemporânea a de Pinel na França, mas que no entanto era pautada em suas  pesquisas 

organicistas, de orientação científica positivista, conforme descrito por Pessoti (1993, p.143): 

“essencialmente materialista, fundava-se nas pesquisas anatomo-fisiológicas de Morgagni e de 

Muratori, que marcaram profundamente a psicopatologia italiana do século XIX”. Ali, o que 

ordenava era um imperativo de medicina fisiológica, onde os meios que não se submetessem a 

cientificidade eram cobrados pelo rigor científico positivista, nesse contexto a descrição do que 

é psicológico nutria ao saber médico um notável desdém, segundo Pessoti: “as palavras 

psicologia ou psicológico passaram a comprometer a respeitabilidade científica da doutrina” 

Pessoti (1993, p.143).  

O médico situado aí, não deverá considerar não mais do que aquilo que pode ser tratado 

efetivamente no órgão. Essa é a visão que passa a dirigir a prática terapêutica no manicômio e 

é interessante resaltar como esse modelo clássico da psiquiatria foi largamente propagado e 
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motivou práticas que duram até os dias de hoje. É fato que houve muitos outros modelos de 

atenção à loucura, utilizados pelos meios competentes, mas um fator que talvez transmita o 

porquê desse modelo ter sido tão reafirmado e validado pela sociedade é que inegavelmente o 

modelo manicomial reafirma uma política de exclusão e valida uma prática que exclui a 

diferença e não permite que haja espaço para criação e reinvenção do tratamento destinado à 

loucura. O que o paradigma psiquiátrico clássico produz se destina supostamente a encontrar 

formas de explicação desse fenômeno, a nosografia classificatória, e o produto do padrão 

psiquiátrico é a exclusão de uma parcela da sociedade civil. (AMARANTE, 1995).   

A partir de todos os efeitos gerados pelo manicômio, seria impossível que ninguém 

questionasse os moldes da psiquiatria clássica – esse emaranhado de práticas, saberes e 

demandas sociais. A prática médica psiquiátrica se desenvolveu e expandiu tanto que acabou 

gerando por si só dispositivos disciplinares que permitiam o funcionamento do manicômio, 

assim como, segundo Amarante (1995, p.25) “o mascaramento da experiência trágica e cósmica 

da loucura por meio de uma consciência crítica.”. Assim, o suceder dos fatos, juntamente com 

o desenvolvimento da sociedade em seu caráter mais justo e igualitário, aponta naturalmente 

para experiências alternativas na atenção à loucura; em detrimento das práticas manicomiais 

em seu sentido ideológico, descritas pelo autor: “Submissão da regularidade à norma da razão 

e da verdade do olhar psiquiátrico, rede de biopoderes e disciplinas que conformam o controle 

social do louco.” (AMARANTE, 1995, p.25)  

A literatura científica deverá apontar agora, conforme Amarante (1995, p.25) para a 

seguinte inclinação: “a desnaturalização e desconstrução do caminho aprisionador da 

modernidade sobre a loucura, qual seja, aquele que submeteu a experiência radicalmente 

singular do enlouquecer a classificações terapêuticas ditas científicas.”. Isto é, buscar novas 

formas de encarar o fenômeno da loucura, métodos que superem qualquer prática que venha 

ferir a liberdade do sujeito, ou reduzi-lo a etimologia de sua condição psíquica. 
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CAPÍTULO II 

4.1.  As experiências antimanicomiais  

 

Conforme os paradigmas que concernem à atenção a loucura, saúde mental e a 

psiquiatria na sociedade ocidental foram apresentados nesse trabalho, podemos classificá-los 

conforme os tempos históricos e suas experiências e reformulações na prática. Em um primeiro 

momento a instituição hospitalar, que guardava a loucura, abrigava também todos os tipos de 

gente que não se adequavam à civilização: desocupados, bêbados, prostitutas, etc. 

(FOUCAULT, 2010).  Já em um segundo momento, inaugurado pelo nascimento da psiquiatria, 

estabelecia-se as casas para o tratamento de alienados, tinham em Pinel e Esquirol seus 

principais percussores e ofereciam o tratamento moral como forma de cura às perturbações da 

mente (DESVIAT, 1999). Finalmente, a psiquiatria e sua prática de incisão no tratamento da 

loucura abraçou o pensamento positivista em ascensão no século XIX e assume um caráter 

organicista e biológico, segunda a descrição de Pessoti (1996, p.143) “A loucura agora é 

correlata a alguma marca no órgão.”.  

Na reforma promovida por Pinel da instituição hospitalar do século XVIII para o 

tratamento moral instaurado no século XIX, o próprio “já havia acentuado o fato de haver 

contradições entre a prática psiquiátrica, que as instituições do grande enclausuramento 

apontavam, e o projeto terapêutico/assistencial original da medicina mental” (Amarante, 1999, 

p.28). Também, é possível afirmar, segundo Desviat (1999), que as críticas ao asilo surgiram 

desde seu primeiro momento, enquanto ocorria o processo de constituição da ciência 

psiquiátrica, entretanto foi só na primeira metade do século XX, após a Segunda Guerra 

Mundial, que as críticas ao modelo psiquiátrico clássico atingiram um status de necessidade de 

ruptura com o manicômio, de acordo com Desviat:  

“foi depois da Segunda Guerra Mundial, em tempos de crescimento econômico e 

reconstrução social, de grande desenvolvimento dos movimentos civis e de maior 

tolerância e sensibilidade para com as diferenças e minorias, que a comunidade 

profissional e cultural, por vias diferentes, chegou à conclusão de que o hospital 

psiquiátrico deveria ser transformado ou abolido.” (DESVIAT, 1999, p.23)     

O autor expressa a demanda da sociedade, por meio dos avanços dos movimentos civis, 

por uma sociedade mais justa e tolerante, que aceite as diferenças como parte da constituição 
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do processo cultural, saiba conviver com elas. Nesse sentido o processo para o entendimento 

do fenômeno da loucura passará por transformações que visam a reforma do sistema 

manicomial para além do conceito de doença mental e o paradigma da psiquiatria clássica. 

Segundo Desviat (1999), a inconformidade frente as instituições são marcas do século XX, e 

atingiram seu ápice nos movimentos franceses de maio de 1968, por intermédio de um 

questionamento da ordem social vigente nunca antes visto. Por consequência, esses 

questionamentos, segundo o autor: “influíram decisivamente na ruptura do paradigma 

psiquiátrico construído ao longo do século XIX” (DESVIAT, 1999, p.23).  

Esse período sócio-histórico, demarcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, tornar-

se-á o campo para o desenvolvimento do projeto de reforma psiquiátrica tal qual é conhecido 

hoje, isso acontece pela colocação de novas questões no cenário mundial a época relatada. 

(AMARANTE, 1995).  As reformas que sucedem esse período terão como alvo, segundo 

Amarante (1995, p.28) “questionar o papel e a natureza ora da instituição asilar, ora do saber 

psiquiátrico” e se desdobrarão até os dias de hoje, a sua maneira em cada país. 

Os diversos movimentos para uma reforma da psiquiatria, em diferentes países, tem em 

comum o pano de fundo histórico e esse contexto é parte fundamental para analisar o que a 

sociedade tem demandado e como vem se constituindo as relações interpessoais, assim como a 

ligação das pessoas com questões fundamentais para o andamento do convívio social e 

formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa proximidade para o objetivo comum 

de uma psiquiatria reformada, mesmo frente a tantas diferenças e peculiaridades de cada país 

ou região é descrita por Amarante (1995):  

Ao leitor, desejamos demonstrar que as experiências de reformulação das práticas 

psiquiátricas ocorridas na Itália, Inglaterra, França, EUA e Brasil se encontram 

relacionadas e, ao mesmo tempo, marcadas por singularidades, merecendo, portanto, 

leituras particulares. Tal particularidade não exclui a possibilidade de marcos 

históricos comuns – como, por exemplo, as demandas sociais de reorganização do 

espaço hospitalar e sua medicalização, deflagradas com o advento da modernidade e, 

posteriormente, com a eclosão e término da II Guerra Mundial -, mas o importante é 

não perder de vista a forma como, um contexto sócio-histórico determinado, se dão 

as apropriações particulares das demandas sociais e, portanto, como se conformam 

determinados cenários sociais nas relações com o trabalho, a doença, o desvio e a 

diferença de uma forma geral.  ( AMARANTE, 1995, p.49). 

Desviat (1999) aponta para os fatores preponderantes na definição dos movimentos para 

a reforma de sua psiquiatria: As características sociopolíticas de cada país – e, mais 

concretamente, de seu sistema sanitário – ,juntamente com o papel outorgado ao manicômio, 

iriam diferenciar os movimentos de reforma psiquiátrica.” (DESVIAT, 1999, p.23) 
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Sobre a influência do sistema sanitário de cada país nos modelos de reforma 

subsequentes, Desviat (1999) descreve:  

Nessa busca de novas formas de enfrentar o distúrbio mental, existem conceitos 

comuns, além da superação do manicômio e da psiquiatria custodial; são ideias que, 

mais ou menos desenvolvidas na prática e sempre condicionadas pelas peculiaridades 

da estruturação sanitária de cada país, estão presentes nos postulados teóricos de todas 

as experiências de reforma psiquiátrica iniciadas depois da Segunda Guerra Mundial, 

constituindo as categorias primordiais de uma cultura universal da reforma. 

(DESVIAT, 1999, p.24). 

Outro fator apontado pelo autor assinala a tentativa de estabelecer práticas de sucessão 

ao modelo manicomial. Os caminhos indicam dois modelos que serão seguidos para a reforma 

da psiquiatria nos países ocidentais pioneiros nessa tarefa. (DESVIAT, 1999). Segundo ele, a 

inclinação para o uso do manicômio designará sua reinvenção como uma instituição de fins 

terapêuticos, na comunidade terapêutica e na psicoterapia institucional; ou então condicionará 

o encerramento de suas atividades a uma reforma psiquiátrica, como aconteceu com a 

psiquiatria territorial ou a desinstitucionalização: 

[...] ou se pretende sua transformação em uma instituição terapêutica, como é o caso 

da psicoterapia institucional ou da comunidade terapêutica, ou se propõe seu 

fechamento como precondição da reforma, como é o caso da psiquiatria territorial 

italiana ou da desinstitucionalização nos Estados Unidos. (DESVIAT, 1999, p.24)  

Os modelos de reforma na atenção psiquiátrica depois de Pinel são concomitantes a 

novas descobertas no campo da ciência e saúde, dentre elas diferentes práticas que 

influenciaram países distintos em suas peculiaridades na reforma do paradigma psiquiátrico.   

A descoberta dos medicamentos psicotrópicos e a adoção da psicanálise e da saúde 

pública nas instituições da psiquiatria foram elementos propulsores dos diferentes 

movimentos de reforma psiquiátrica, desde a desinstitucionalização norte-americana 

até a política de setor francesa. (DESVIAT, 1999, p.23) 

 Ainda de acordo com o autor, essas novas ferramentas ocorreram paralelamente a uma 

“[...] vontade coletiva de criar uma sociedade mais livre e igualitária, mais solidária”. 

(DESVIAT, 1999, p.23) 

A análise histórica dos fatos permite assumir a eficácia crítica da desigualdade, isto é, 

servirá como mecanismo para que haja a desconstrução do sistema manicomial. O fator 

histórico realça os claros defeitos do sistema de atenção à loucura regida pelo estabelecimento 

do hospital psiquiátrico e permite instaurar um inquérito nesse estabelecimento, produzido 

ideologicamente e por muito tempo inquestionável. Amarante (1995) aponta para a utilização 

da história como mecanismo questionador para a reforma do ambiente hospitalar no paradigma 

da psiquiatria clássica: “[...] tê-la como instrumento de desconstrução dos dispositivos 
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institucionais percebidos como a-históricos e, portanto, eternos, espontaneamente produzidos e 

imutáveis.” (AMARANTE, 1995, p.49).  

Os modelos de reforma psiquiátrica utilizados na Inglaterra, França, Estados Unidos, 

Itália e America Latina serão brevemente descritos para a continuidade do presente trabalho. 

As primeiras experiências de reforma ocorridas na Europa e nos Estados Unidos possuem 

aspectos originais provenientes de sua organização social e modelo sanitário, entretanto, os 

processos para a reforma da psiquiatria tanto nos países pioneiros, quanto nos que conceberam 

a reforma em um momento histórico posterior (como o Brasil, por exemplo), foram suscetíveis 

as mesmas circunstâncias para a sua evolução. De acordo com Desviat (1999, p.25) : “[...] há 

um clima social que permite e, em alguns casos, exige a conscientização e a denúncia da 

situação manicomial, com a abertura de um processo de consenso técnico, político e social que 

possibilita a elaboração de objetivos alternativos.”. Dessa forma os desdobramentos de uma 

sociedade pós-guerra que anseia por outros valores no que compete aos direitos humanos é 

parte do processo que irá repensar o paradigma psiquiátrico. Conforme o autor, outra 

circunstância em comum é evidenciada na reforma da psiquiatria em diferentes países: 

[...] existe um momento de legitimação administrativa, um certo compromisso, 

geralmente ambíguo, pelo menos nessa ocasião, e um grupo de técnicos qualificados 

e decididos a levar adiante o processo de reforma – sem que falte, nas experiências 

mais sustentadas e inovadoras, um líder mais ou menos carismático que encabece esse 

esforço. (DESVIAT, 1999, p.25). 

Ou seja, a transformação da psiquiatria e do espaço do manicômio não passará apenas 

pela ideologia ou pelo cunho simbólico da atenção à loucura, mas apontará para mudanças 

administrativas, partindo de grupos sociais qualificados e que possuem alguma relação com a 

temática, em conformidade com Desviat (1999), o trabalho de promover uma reforma no 

sistema manicomial tanto na Europa, como no Brasil, refere-se a transformações que validem 

seu viés administrativo governamental.  

As aparições das diferentes manifestações para uma psiquiatria nova ocorrem no século 

XX após a Segunda Guerra Mundial, consoante com Amarante (1995), os movimentos 

reformistas podem representar mudanças restritas ao modelo asilar – de utilização do 

manicômio –, assim como a psicoterapia institucional e as comunidades terapêuticas no Reino 

Unido; também poderão representar modelos de atenção que superam o uso do dispositivo 

manicomial, como é o caso da psiquiatria de setor francesa e da psiquiatria preventiva 

estadunidense; e finalmente as experiências com a antipsiquiatria, atividade de ruptura com as 
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formas de atenção anteriores, instituída por Franco Basaglia3 na Itália. De acordo com 

Amarante (1995, p.29) a reforma promovida por Basaglia acabou por “[...] colocando em 

questão o próprio dispositivo médico-psiquiátrico e as instituições e dispositivos terapêuticos a 

ele relacionados.”. Conforme o autor, sua prática influenciou fortemente outros modelos de 

reforma dos modelos de saúde mental, principalmente a reforma psiquiátrica brasileira 

(AMARANTE, 1995).                  

4.2. A comunidade terapêutica e o serviço nacional de saúde britânico 

 

O surgimento das comunidades terapêuticas está situado na Inglaterra na segunda 

metade do século XX, e de acordo com Amarante (1995, p.29): “[...] passa a caracterizar um 

processo de reformas institucionais, predominantemente restritas ao hospital psiquiátrico e 

marcadas pela adoção de medidas administrativas democráticas, participativas e coletivas, 

objetivando a transformação da dinâmica institucional asilar.”  É uma tentativa de chamar a 

atenção da sociedade para o que o autor chama de: “[...] deprimente condição dos 

institucionalizados em hospitais psiquiátricos, mal comparada lembrança dos campos de 

concentração que a Europa democrática desse período não mais tolera conviver.” 

(AMARANTE, 1995, p.29) 

O nome mais representativo desse movimento é do psiquiatra Maxwell Jones4  

(DESVIAT, 1999) que, segundo o autor, buscava usufruir de todos os recursos da comunidade 

terapêutica, com fins terapêuticos, propriamente ditos. Para ele, a comunidade terapêutica era 

uma instituição: “[...] entendida como um conjunto orgânico e não-hierarquizado de médicos, 

pacientes e pessoal auxiliar” (BASAGLIA, 1970 apud DESVIAT, 1999, p.35) 

Devido à guerra, e os rastros de morte e adoecimento deixados por ela, o estado 

britânico, em 1943, passou a se encarregar dos recursos sanitários no território nacional e 

oferecer assistência tanto aos soldados que retornaram da guerra, quanto a população civil como 

um todo (DESVIAT, 1999). A esperança não era só de vencer o conflito armado contra as forças 

do Eixo fascista5, mas também que essa vitória apontasse para um novo mundo, melhor e mais 

justo. Conforme descrito por Desviat (1999, p.34): “O objetivo era vencer as potências do Eixo 

                                                           
3 Psiquiatra italiano que promoveu a importante reforma no sistema de saúde mental da Itália. Nasceu em 1924 e 

faleceu no ano de 1980. 
4 Psiquiatra sul-africano, radicado no Reino Unido. Viveu de 1907 a 1990. 
5 Também conhecido como Potências do eixo, ou Eixo do mal, forma um dos adversários na Segunda Guerra 

Mundial. Composto por Alemanha, Itália e Japão. 
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facista, vencer a guerra; em todas as nações castigadas pelo conflito, entretanto, a esperança da 

vitória unia-se ao desejo de um futuro melhor, de um novo mundo.”. Naquele momento, ainda 

antes do fim do conflito, já era possível apontar os primórdios da reforma psiquiátrica Inglesa, 

com as comunidades terapêuticas e a Psiquiatria do Serviço Nacional de Saúde da Grã-

Bretanha. Segundo Desviat (1999, p.34), uma das experiências aconteceu da seguinte forma: 

“[...] organizaram os doentes do hospital de Northfield (Reino Unido) – soldados com distúrbios 

mentais – em grupos de discussão, fazendo-os participarem da direção do centro de tratamento.” 

o que demonstrava uma brutal diferença do cuidado à loucura na instituição asilar do paradigma 

psiquiátrico clássico. 

Na decorrência do período histórico que compreende os anos subsequentes à Segunda 

Guerra Mundial, a Lei de Criação do Serviço Nacional de Saúde6 foi expedida, no ano de 1948, 

e instaurou o modelo de saúde vigente no Reino Unido até os dias de hoje. (DESVIAT, 1999). 

É notável a importância da elaboração de tal projeto, conforme descrito por Desviat (1999, 

p.34): “[...] paradigmática até nossos dias e, durante muito tempo, considerada a mais 

significativa peça de engenharia social do mundo ocidental.”, o que refletiu amplamente nos 

trabalhos em instituições totais originando novas formas de organização do modelo asilar. 

Tamanha influência fez com que houvesse, em 1953, uma orientação da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) sobre os hospitais psiquiátricos e a comunidade terapêutica: “em 1953, em um 

relatório da Organização Mundial da Saúde, recomendou-se que os hospitais psiquiátricos, em 

sua totalidade, fossem uma comunidade terapêutica” (OMS, 1953 apud DESVIAT, 1999, p. 

35).  

O próprio Maxwell Jones descreve a experiência do hospital de Northfield e os fins de 

uma psiquiatria reformada na figura da comunidade terapêutica: “Quando aplicarmos a um 

hospital psiquiátrico o termo comunidade terapêutica, isso quer dizer que a responsabilidade 

pelo tratamento não fica restrita ao pessoal médico, mas concerne também aos outros membros 

da comunidade, isto é, aos pacientes.” (JONES, 1968 apud DESVIAT, 1999, p.35). Jones torna-

se o organizador e sujeito a frente do sistema da comunidade terapêutica.  

Ao organizar, nos primeiros momentos de sua experiência, os internos em grupos de 

discussão, grupos operativos e grupos de atividades, objetiva o envolvimento do 

sujeito com sua própria terapia e com a dos demais, assim como faz da “função 

terapêutica” uma tarefa não apenas dos técnicos, mas também dos próprios internos, 

dos familiares e da comunidade. AMARANTE (1995, p.30) 

                                                           
6 Lei responsável pela criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (em inglês: National Health 

Service – NHS) 
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A concepção de comunidade terapêutica consiste no esforço para “tratar grupos de 

pacientes como se fossem um único organismo psicológico” (JONES, 1972 apud 

AMARANTE, 1995, p.30-31) o que o levará a empregar o termo “aprendizagem ao vivo”, na 

qual, de acordo com ele:  

“... a oportunidade de analisar o comportamento em situações reais do hospital 

representa uma das maiores vantagens na comunidade terapêutica. O paciente é colocado em 

posição onde possa, com o auxilio de outros, aprender novos meios de superar as dificuldades 

e relacionar-se positivamente com pessoas que o podem auxiliar. Neste sentido, uma 

comunidade terapêutica representa um exercício ao vivo que proporciona oportunidades para 

as situações de aprendizagem ao vivo” (JONES, 1972 apud AMARANTE, 1995, p.31) 

É possível observar que essa prática acarreta a comunicação, troca de valores e diálogo 

entre as partes competentes no tratamento psiquiátrico, agora sem excluir o paciente como parte 

integrante desse. Nos momentos de conflito, tão presentes no modelo de hospital psiquiátrico, 

haverá agora a possibilidade de o paciente desenvolver-se em comunhão com o grupo e a 

comunidade, aprendendo na prática e tentando desenvolver um tratamento humanizado. De 

acordo com Jones: “outra tendência liga-se ao aperfeiçoamento das comunicações entre hospital 

e comunidade externa, de modo que se torne possível uma maior cooperação e compreensão 

entre equipe, paciente, parentes e estabelecimentos externos” (JONES, 1972 apud 

AMARANTE, 1995, p.31).  

Os princípios da Comunidade Terapêutica, idealizada por Maxwell Jones, podem ser 

descritos resumidamente conforme referido por Desviat (1999, p.35) a “democratização das 

opiniões, tolerância, comunhão de intenções e objetivos e confronto com a realidade (um 

confronto que marca seus limites ao não atuar fora da instituição: em geral, seus benefícios de 

encerram quando o paciente sai da comunidade terapêutica).”. Nesse sentido, onde as 

comunidades terapêuticas resguardavam os pacientes da sociedade civil, em que em um 

ambiente controlado era possível verificar que os internos estariam a salvo da intolerância das 

pessoas. Outros fatores importantes de se destacar, que favoreciam um tratamento humanizado 

e faziam frente ao paradigma da psiquiatria clássica eram: a liberdade de comunicação; ações 

em conjunto como festas, bailes e excursões; análise conjunta de tudo o que acontecia na 

instituição; presença da comunidade nas decisões administrativas e uma inclinação a destruir 

as relações hierárquicas tradicionais de autoridade, produzindo assim um ambiente de auto grau 

de tolerância (DESVIAT, 1999).  
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Na década de 1950 o estado britânico passa a estudar a legislação alusiva à doença 

mental e faz recomendações para que aja uma modificação legislativa, buscando oferecer 

atendimento adequado aos loucos sem que haja distinção ou o controle de sua liberdade ou 

diferenciação ao tratamento dado à qualquer doente ou pessoas que necessitem cuidados 

(DESVIAT, 1999). Essa transformação legislativa culminou no “Mental Health Act de 1959, 

que determinou que os doentes mentais fossem tratados do mesmo modo que os demais 

pacientes” (Desviat, 1999, p. 36). Lei que significava grande avanço no tratamento oferecido a 

loucura e modificou o panorama que concerne a ela naquela região. Os principais dados que 

representam um avanço na atenção à loucura no Reino Unido aos números e condições dos 

internamentos, assim como as alternativas oferecidas àqueles que necessitam do tratamento: “O 

Ministério da Saúde estimulou a criação de unidades psiquiátricas nos hospitais gerais, bem 

como de hospitais-dia (na Grã-Bretanha, há uma grande tendência à utilização de hospitais-dia; 

passaram de 2 mil em 1960 para 15 mil em 1976)” (DESVIAT, 1999, p. 36). Isso representa 

uma diminuição no número de internações e uma consequente adaptação social ao fenômeno 

da loucura, uma aceitação civil e apontamento crítico para o tratamento oferecido nos séculos 

anteriores: “Desde que essa lei entrou em vigor, foi possível comprovar uma diminuição 

sensível nas internações psiquiátricas, num país em que, em meados dos anos 50, um total de 

50% dos leitos eram de psiquiatria (havia 150 mil residentes em hospitais psiquiátricos)” 

(DESVIAT, 1999, p. 36), que aponta para os reais números de uma reforma psiquiátrica através 

da comunidade terapêutica: “Dessa cifra, que representava internação de 344 pacientes em cada 

100 mil habitantes, passou-se para 156 por 100 mil em 1981.” (TURQUESTS & GRAU, 1988 

apud DESVIAT, 1999, p. 36). Esse planejamento do estado inglês referente a saúde e saúde 

mental demonstrou sua eficácia e mais uma vez foi citada pela Organização Mundial da Saúde:  

A reorganização dos serviços sociais (1972) e do Serviço Nacional de Saúde (1974) 

levou a formas de planejamento estratégico por zona, entre as autoridades sanitárias e 

as autoridades locais, e de planejamento operacional no nível distrital, procurando 

assegurar um desenvolvimento adequado dos serviços para doentes mentais através 

de serviços sociais e sanitários interdependentes e de um planejamento conjunto 

eficaz. (OMS, 1980 apud DESVIAT, 1999, p. 37).             

É importante ressaltar, consoante com Amarante (1995), que as comunidades 

terapêuticas representam uma reforma restrita ao contexto asilar, e não um lugar de suplantação 

do manicômio, como na antipsiquiatria de Franco Basaglia, na Itália, ou a divisão setorial da 

comunidade, na psiquiatria de setor francesa. 
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4.3. A psicoterapia institucional e psiquiatria de setor francesa 

 

A Psiquiatria de Setor e Psicoterapia Institucional francesa enuncia princípios muito 

próximos aos da comunidade terapêutica, como por exemplo, a liberdade de circular entre os 

ambientes, os espaços bem estruturados e funcionando como dispositivo essencial para o 

tratamento, a flexibilidade nos contratos de entrada e saída, assim como o acolhimento 

permanente, conquanto os franceses priorizaram a abordagem psicanalítica para uma reforma 

do sistema da psiquiatria clássica (DESVIAT, 1999).  

O termo psicoterapia institucional foi empregue em 1952 para designar o trabalho 

iniciado anos antes na França, no Hospital Saint-Alban, por François Tosquelles7, refugiado da 

ditadura do general Franco, na Espanha, passa a trabalhar na França na época da Segunda 

Guerra Mundial, período de extrema dificuldade para toda a população, em especial para os 

loucos no internato asilar. A situação degradante dos internos é a motivação para as 

transformações inicialmente promovidas por Tosquelles, que marcariam a reforma psiquiátrica 

na França (AMARANTE, 1995). 

A psicoterapia institucional é um fundamento da política de setor francesa do século 

XX, que para Hochmann (1971 apud Desviat, 1999, p.25) “Influenciada pela psicanálise, 

procura organizar o hospital psiquiátrico como um campo de relações significantes, de utilizar 

em um sentido terapêutico os sistemas de intercâmbio existentes no interior da instituição, isto 

é, os sistemas de verbalização daquilo que acontece”. Essa influência da psicanálise nas 

instituições francesas é datada de 1940, ano em que Tosquelles desenvolveu em Saint-Alban, 

(hospital psiquiátrico rural), sua experiência radical de transformação. Ressaltando que na 

época, a França vivia um infeliz momento com a sua ocupação pela Alemanha nazista 

(DESVIAT, 1999). As transformações promovidas nos primeiros anos de reforma em Saint-

Alban são evidenciadas, de acordo com Flemming (1976 apud  Amarante, 1995, p.33) “[...] por 

seu caráter de espaço de resistência ao nazismo, ao mesmo tempo que se implementam 

iniciativas para salvar da morte os doentes aí internados e oferecer-lhes condições de 

curabilidade.” Dessa forma, Saint-Alban passa a ser reconhecida “[...] num local de encontro 

de ativistas da resistência, marxistas, surrealistas, freudianos” (AMARANTE, 1995, p.33), 

idealizando o que se tornaria o movimento de reforma da psiquiatria na França. 

                                                           
7 Tosquelles, de origem catalão, exilado da guerra civil espanhola, ingressou no hospital psiquiátrico de Saint-

Alban como enfermeiro, para depois ser aprovado no curso de medicina. Nasceu em 1912 e viveu até o ano de 

1994. 
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Como processo de reforma do paradigma psiquiátrico clássico, a psicoterapia 

institucional é, de acordo com Desviat (1999, p.25) “[...] a tentativa mais rigorosa de tentar 

salvar o manicômio”, a crença de Toquelles é de que “[...] num hospital reformado, eficiente, 

dedicado à terapêutica, a cura da doença mental pode ser alcançada, e o doente, devolvido à 

sociedade.” (AMARANTE, 1995, p.34). A partir de tais ideias é formulada uma hipótese inicial 

que afirma a deficiência das instituições totais, e que nas prisões e manicômios todos estão 

doentes, não só os internos, conforme a descrição de Desviat (1999, p.26, apud Dessauant, 

1971) “Não são os muros dos hospitais que fazem dele um manicômio. São as pessoas: os que 

prestam cuidados e os enfermos que vivem nele.”, o que designaria a necessidade de um 

tratamento institucional, uma vez identificado o adoecimento na instituição, não só naqueles 

que ali estão internados, assim, Desviat (1999, p.26) aponta: “[...] a terapia deve abarcar o 

hospital inteiro, pessoal e doentes; é a instituição em seu conjunto que deve ser tratada.”. Para 

Lacan, a questão é “acolher o objeto a partir de uma rede de significantes, a fim de preservar o 

sujeito.” (LACAN apud DESVIAT, 1999, p. 26). O intuito dessa rede de significantes é 

promover a criação de diferentes campos transferenciais que permitem a ligação do sujeito com 

os inúmeros significantes a sua volta, de acordo com Mannoni (1970, apud Desviat 1999, p.26) 

“os autores da psicoterapia institucional estudam a instituição como uma linguagem, uma 

cartografia do inconsciente”, a qual a prática os levará a possibilidade de “transformar um 

universo repressor em um lugar em onde se fale e onde, pela circulação de algumas palavras, 

seja possível entrever as perspectivas da cura” (MANONI, 1970 apud DESVIAT, 1999, p.26) 

Dentro do território francês, a psicoterapia institucional evolui e se reproduz em outros 

hospitais além de Saint-Alban (AMARANTE, 1995). E no desenvolvimento da prática 

promovida por Tosquelles, o movimento para qual aponta os processos terapêuticos da 

psicoterapia institucional é justamente, nas palvras do próprio: “o resgate do potencial 

terapêutico do hospital psiquiátrico tal como pretendiam Pinel e Esquirol” (AMARANTE, 

1995, p.34). Dessa forma, a intenção seria de que o hospital psiquiátrico desempenhasse sua 

função primordial e primeira: tratar e cuidar das pessoas com desordens mentais. Entretanto o 

espaço hospitalar foi descaracterizado com as práticas de caráter coercitivo, consoante com as 

ideias de Amarante (1995, p.34): “em consequência do mau uso da terapêutica e da 

administração, e ainda do descaso e das circunstâncias político-sociais, o hospital psiquiátrico 

se tenha desviado de sua finalidade precípua, tornando-se lugar de violência e repressão.”.  

Ainda diante do avanço ocorrido, a psicoterapia institucional, que germinou desde a 

ocupação alemã, para ecoar depois da libertação como parâmetro teórico, consagrando a 
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psicanálise e sua importância na nova psiquiatria francesa (DESVIAT, 1999). De acordo com 

Fleming (1976, apud Amarante, 1995, p.34) “a explosão psicanalítica, ocorrida logo após a 

guerra, leva a psicoterapia institucional à condição de tentativa de conciliação da psiquiatria 

com a psicanálise”, ou seja, a crescente dinâmica da tradição psicanalítica passará a reger os 

movimentos dessa nova tentativa de reforma do manicômio no território francês dois séculos 

depois de Pinel. Em conformidade com as ideias de Amarante (1995, p.34): “Com a 

radicalização da influência psicanalítica, a terapia volta prioritariamente para a instituição, já 

que, entende-se, é impossível tratar um indivíduo inserido numa estrutura doentia.”. 

No que concerne à inserção da psicanálise na psicoterapia da instituição, Desviat (1999, 

p. 26) afirma a importância do debate feito acerca da “contratransferência institucional”, onde 

sua interpretação deverá acontecer tendo como base a instituição como um todo e sua função 

de “analisador” para o processo de análise e para que a palavra assim circule: “A 

contratransferência constituiu-se em ponto central do debate, no qual os lacanianos 

consideraram que era primordial a interpretação da contratransferência institucional. A 

instituição transformava-se, toda ela, em um analisador”. O autor aponta ainda para os meios 

pelos quais essa tarefa seria desempenhada:  O que se procurava era uma "escuta analítica 

coletiva", diria Tosquelles. (Desviat, 1999, p.26). 

É importante salientar os analíticos históricos desse contexto que aponta para uma nova 

psiquiatria francesa, os terrores da guerra assolaram toda uma geração de pessoas ligadas ao 

manicômio, assim como uma nova geração de psiquiatras que vivenciaram os domínios nazistas 

e os extermínios nos campos de concentração. Segundo Desviat (1999, p.26): “A consciência 

da necessidade de uma nova psiquiatria, de modificar formas de atendimento com base na 

internação asilar, instigava uma geração de psiquiatras que acabaram de passar pela ocupação 

e pelos campos de extermínio.”. E essa vontade de transformação no modelo de atenção à 

loucura é equivalente aos dados trágicos das mortes de populações marginalizadas, que foi em 

grande parte, ao longo da história, representada pelos loucos. Nesse sentido, as baixas trágicas 

na atenção psiquiátrica no período de guerra são apresentadas: 

Não podemos esquecer que cerca de 40% dos pacientes internados nos hospitais 

psiquiátricos franceses morreram durante a Guerra Mundial, nem que o genocídio 

nazista dos judeus foi precedido pelo extermínio dos velhos dos asilos, dos doentes 

incuráveis, e acima de tudo, dos loucos. (AUDISIO, 1980 apud  DESVIAT, 1999, 

p.27) 

Após os anos de sofrimento de ocupação nazista dos alemães, em um ambiente marcado 

pela libertação, ocorrem as Jornadas Nacionais de Psiquiatria de 1945 e 1947, que instituíram 
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a nova forma oficial de organização dos serviços psiquiátricos do estado francês: a psiquiatria 

de setor (DESVIAT, 1999). O movimento da psiquiatria de setor, segundo Amarante (1995, 

p.36), “apresenta-se enquanto movimento de contestação da psiquiatria asilar, anterior as 

experiências de psicoterapia institucional.”, e estabelece parâmetros para que ocorra “uma 

modificação profunda da atitude da sociedade para com as doenças mentais” (MIGNOT, 1961 

apud DESVIAT, 1999, p.27). A política de setor irá pautar algumas conclusões para que haja 

uma transformação no sistema de atenção à loucura, para as práticas de saúde mental e com a 

característica em questão da participação social e integração da população às práticas 

concernentes com o fenômeno da loucura. Para Audisio (1980, apud Desviat 1999, p.27) 

tratava-se de: “estruturar um serviço público de ajuda e tratamento, colocado à disposição da 

população para permitir o acesso universal a formas de atendimento e uma qualidade de 

serviços até então reservadas a setores privilegiados do público.”, uma movimentação 

administrativa e legislativa para o avanço dos modelos de atenção à loucura e a superação do 

sistema asilar. Ainda segundo os autores:  

Correspondia ao abandono de um conceito de assistência, para chegar a uma estratégia 

de projetos terapêuticos individuais, considerando, ao mesmo tempo, a dimensão 

pública e coletiva dessa medida de saúde: a política de setor não foi apenas uma 

tentativa de fazer uma outra psiquiatria, mas também uma ação de saúde pública, no 

sentido literal do termo. (AUDISIO, 1980 apud  DESVIAT, 1999, p.27) 

Dessa forma, a instauração da política de setor na frança é correspondente à implantação 

de uma medida de saúde pública, declarada inicialmente nas Jornadas de 1945, onde algumas 

conclusões foram aprovadas, de acordo com Desviat (1999, p.27), uma delas relata: “A unidade 

e a indivisibilidade da prevenção, da profilaxia, do tratamento e do pós cura devem ser 

respeitados ao máximo”, o que indica para um cuidado centrado no método terapêutico e na 

prevenção. Outro ponto citado indica: “A internação deve ser abolida, em sua condição de 

conjunto de medidas heterogêneas. Seus procedimentos devem ser redefinidos e aplicados com 

grande flexibilidade e com o máximo de iniciativa médica.” (DESVIAT, 1999, p.27), esse outro 

fator aponta agora para a extinção do método da internação na saúde mental, e redefine os 

procedimentos que competem às práticas de tratamento à loucura, dando lugar especial à 

condição médica e o saber sobre a loucura. O movimento reformista na psiquiatria francesa 

estabelece a procura pelo que Desviat (1999, p.28) classificou como: “formas terapêuticas de 

institucionalização: reinvenção, revolução permanente do estabelecimento psiquiátrico e 

criação de novas instituições intermediárias, estra-hospitalares, setorizando o território.”, isto 

é, novas práticas que a política de setor harmonizará com os outros títulos discutidos e 

documentados nos relatórios das Jornadas Nacionais de 1947, essas que agora explicitam de 
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maneira significativa as perturbações decorrentes do contexto histórico a qual a data pertence. 

Nessas Jornadas de 1947 alguns pontos são evidenciados: “A Internação, Conduta Primitiva da 

Sociedade Perante o Doente Mental: busca de uma atitude mais evoluída; o Doente Mental na 

Sociedade; A Proteção da Saúde Mental na França, estado atual e Projetos de Renovação” 

(DAUMEZON & BONNAFÉ, 1946 apud DESVIAT, 1999, p.28). 

No cumprimento dos princípios e conceitos empregados nas jornadas de 1945 e 1947, o 

estado francês estabelece alguns fundamentos que correspondem à organização sanitária do 

espaço geral, assim como a participação da população com a aproximação dos novos serviços 

e políticas de saúde vigentes, na descrição de Desviat (1999, p.28): “adotou-se a 

territorialização da assistência, que permitia um conhecimento melhor da população no 

momento de elaboração dos programas e uma aproximação entre os serviços prestados e os 

usuários.”. Essas medidas desenvolvem uma ideia de levar a psiquiatria até a população, 

avançando sobre o estranhamento da população e procurando retirar as relações de opressão e 

segregação que consternaram o louco através dos séculos. A descrição de Flemming (1976, 

apud Amarante, 1995, p.36) indica fundamentalmente as bases da política de setor: “um projeto 

que pretende fazer desempenhar a psiquiatria uma vocação terapêutica, o que segundo seus 

defensores não se consegue no interior de uma estrutura hospitalar alienante.”, isto é, a 

psiquiatria de setor aponta para a impossibilidade de tratamento à loucura na instituição 

hospitalar nos moldes asilares e ratifica: “Daí a ideia de levar a psiquiatria à população, evitando 

ao máximo a segregação e o isolamento do doente, sujeito de uma relação patológica familiar, 

escolar, profissional, etc.” (FLEMMING, 1976 apud AMARANTE, 1995, p.36). Essas bases já 

evidenciam a prática de setor como um movimento contrário à internação e que entende o 

indivíduo como produto do seu meio e, portanto, esse também deverá ser tratado. Ainda sobre 

a prática da doutrina de setor francesa, Flemming (1976, apud Amarante, 1995, p.36) verifica 

a relação do paciente, seu meio e a prática terapêutica, e reafirma o hospital como apenas mais 

um local onde o tratamento deverá acontecer e não como única medida e tratamento válido para 

os pacientes psiquiátricos: “Trata-se portanto de uma terapia in situ: o paciente será tratado 

dentro do seu meio social e com o seu meio, e a passagem pelo hospital não será mais do que 

uma etapa transitória do tratamento”. 

Dessa forma, em 1960, a Comissão de Doenças Mentais, órgão competente a Diretoria 

de Saúde Mental, na França, redige uma circular: a Circular de 15 de março de 1960: Relative 

au programme d’organisation et d’equipement dês départements em matière de lutte contre lês 
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maladies mentales8 (DESVIAT, 1999). Tal documento foi utilizado como forma de abolir o 

modelo asilar para instaurar outra forma de tratamento, nas palavras de Desviat (1999, p.29): 

“expôs a necessidade de transformar os asilos em hospitais especializados no atendimento à 

doença mental, considerando que a hospitalização constituía apenas uma etapa do tratamento, 

que fora iniciado e deveria continuar nos centros de prevenção e pós cura.”, o que caracterizava 

mais um golpe ao modelo asilar e reinterava a incoerência do internamento desmedido no 

tratamento psiquiátrico. As estruturas da psiquiatria de setor apontavam para um tratamento 

baseado no espaço para além do hospital, conforme a descrição da circular em questão, em 

Desviat (1999):  

Não se trata de atender a demanda tal como é formulada, geralmente uma demanda 

de exclusão, de cuidados impostos, uma demanda de tutela, mas sim de tratar essa 

demanda, de intervir tanto no meio ambiente quanto no próprio sujeito, para que enfim 

seja aceita a solução que dê a este o máximo de autonomia e que o livre das sujeições 

implicadas pela doença (...). (MASSE PETITJEAN & CAROLI, 1984 apud 

DESVIAT 1999, p.29)  

A circular ainda fixava diretrizes que versavam sobre a instituição do hospital 

psiquiátrico e seu funcionamento na política de setor, assim como o período pós tratamento, 

sua continuidade e a complexidade da rede de cuidados no desempenho da psiquiatria de setor, 

conforme descrito no “Livro Branco da Psiquiatria Francesa”, consultado em Desviat (1999):  

uma relação psicoterápica individual e um sistema de saúde pública capaz de uma 

ação eficiente (...). O aparelho tradicional de assistência, o hospital psiquiátrico, deve 

sofrer uma profunda mudança em seu modo de funcionamento, deixando de ser o 

lugar único ou preferencial para ser um elemento a mais num sistema complexo de 

cuidados e assistência. (AUDISIO, 1965 apud DESVIAT, 1999, p. 29) 

 

Da mesma forma que elabora o caminho a se percorrer no tratamento:  

Tratamento o mais precoce possível; assegurar o pós tratamento, evitando as 

recidivas; separar o mínimo possível o doente de sua família e seu meio, cobertura de 

toda a população de uma região delimitada. A partir de diversos recursos técnicos, a 

hospitalização não é mais do que um momento do tratamento; a continuidade do 

atendimento é assegurada por uma mesma equipe médico-social, sob a 

responsabilidade de um médico chefe, transformado em chefe do setor. (MASSE 

PETITJEAN & CAROLI, 1984 apud DESVIAT 1999, p.29) 

 

Esse documento deliberou o setor como uma área bem delimitada geograficamente 

(aproximadamente 70 mil habitantes), integrando leitos hospitalares (estima-se que 3 a cada 

1000 habitantes) e a utilização de recursos que vão além do espaço hospitalar e seriam 

                                                           
8 Relativa ao programa de organização e equipamento dos departamentos em matéria de luta contra as doenças 

mentais. 
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integrados  aos setores, além disso os diferentes dispositivos na divisão setorial que o hospital 

psiquiátrico se encontrava submetido: clubes terapêuticos e lares de pós cura, por exemplo. 

(DESVIAT, 1999). Dispôs também sobre o tratamento de crianças e adolescentes, que de 

acordo com Desviat (1999, p.30): “O atendimento infanto-juvenil foi dividido, criando serviços 

próprios, com os intersetores infanto-juvenis correspondendo a três setores psiquiátricos de 

adultos (200 mil habitantes).”. 

Uma definição tangível no que concerne à utilização do espaço geográfico como medida 

fundamental no processo de tratamento é denotada em Hochmann (1971), onde: “Na chamada 

psiquiatria de setor, não se deve criar nenhuma instituição especializada enquanto não se 

houverem explorado e utilizado todas as possibilidades terapêuticas da comunidade.” 

(HOCHMANN, 1971 apud DESVIAT, 1999, p.30). Emprega-se a concepção de averiguar o 

ambiente hospitalar psiquiátrico e a comunidade como um todo em sua dimensão geográfica, 

conforme referido por Amarante (1995, p.36), sobre a “divisão hospitalar” e sua 

correspondência a uma área social/geográfica:  

Tal medida produz uma relação direta entre a origem geográfica e cultural dos 

pacientes com o pavilhão em que serão tratados, de forma a possibilitar adequação de 

cultura e hábitos entre os pacientes de uma mesma região, e dar continuidade ao 

tratamento na comunidade com a mesma equipe que o tratava no hospital. 

(AMARANTE, 1995, p.36). 

Essa afirmação corresponde à iniciativa do movimento de setor em reafirmar o hospital 

psiquiátrico como apenas mais um dos dispositivos de tratamento competente à loucura, uma 

função de auxilio no tratamento, diferente do lugar privilegiado do manicômio nos séculos 

anteriores, segundo Amarante (1995, p.36): “a psiquiatria de setor restringe a internação a uma 

etapa, destinando o principal momento para a própria comunidade”, isto é, outras direções para 

o tratamento serão preconizadas na intenção de agir juntamente, e também a comunidade, de 

acordo com Amarante (1995, p.36-37): “prioriza-se, enquanto direção do tratamento, a 

possibilidade de assistência ao paciente em sua própria comunidade, que se torna um fator 

terapêutico.”, dessa forma as novas práticas de efeito terapêutico apontam para a inserção do 

paciente em sua própria comunidade. 

Finalmente, conforme descrito em Desviat (1999), a Circular de 15 de março de 1960 

instituiu o reconhecimento por parte do estado francês, incorporou como política oficial e 

legitimou o movimento iniciado durante a ocupação nazista. A política de setor que, segundo 

Desviat (1999, p.30), “tentou romper com a centralização no hospital, buscando uma assistência 
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descentralizada em pequenas zonas, em torno de uma multiplicidade de serviços 

comunitários.”, fora estruturada a partir de três princípios primordiais, são eles:  

princípio da setorização ou zoneamento. Delimitam-se áreas com 50 mil a 100 mil 

habitantes; princípio da continuidade terapêutica. Uma mesma equipe, no conjunto de 

cada setor, deveria fornecer o tratamento e se encarregar do paciente, nos diferentes 

serviços e momentos do tratamento, desde a prevenção até a cura e a pós-cura; o eixo 

da assistência deslocou-se do hospital para o espaço extra-hospitalar. O paciente 

deveria ser atendido, na medida do possível, na própria comunidade. O efeito 

cronicizador da instituição deveria ser evitado (DESVIAT, 1999, p.31) 

Para a análise histórico-social dos fatores capitais a implantação de um sistema 

reformista à prática manicomial é muito vantajosa ao estado francês, tal qual descrito em 

Amarante (1995, p.37): “Sendo a manutenção dos hospitais psiquiátricos muito dispendiosa, 

interessa ao Estado francês assumir tal política, principalmente no período pós-guerra.”, ou 

melhor, o período que sucede a guerra impulsiona o estado a conter certos serviços relacionados 

a sua despesa e eleger prioridades, o sistema asilar baseado no manicômio não motiva 

investimento algum, muito pelo contrário, acaba por frustrar seus propósitos primeiros. Outro 

fator que pode ser analisado no contexto histórico refere-se à definição de Amarante (1995, 

p.37): “O desencadeamento de várias problemáticas mentais no pós-guerra deflagra um 

processo de demandas ao saber psiquiátrico que amplia suas funções de controle social e 

normatização, apresentando-se como hábil e eficaz instrumento de controle das grandes 

populações”, o que aponta para uma demanda de controle social que foi adotada pelo estado 

em forma de política de saúde em uma das faces da psiquiatria.   

A prática de setor na França não obteve os resultados esperados, Amarante (1995) 

aponta para dois possíveis motivos em que a psiquiatria de setor poderia encontrar seu limite. 

Primeiramente é indicado o fator que indica a “resistência oposta por grupos de intelectuais que 

a interpretam como extensão da abrangência política e ideológica da psiquiatria” 

(AMARANTE, 1995, p.37), quer dizer, a objeção de certos grupos quanto ao método da 

psiquiatria de setor, que supostamente reproduziria a ideologia repressiva da psiquiatria clássica 

e sua influência política como continuação da mesma. E também assinala a outra condição: 

“seja pela muito mais custosa implantação dos serviços de prevenção e pós-cura.” 

(AMARANTE, 1995, p.37), que incide diretamente no fator econômico de ser vantajoso ou não 

para o estado, convertendo a condição de bem-estar e a situação da saúde como um fator de 

mercado.  
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Desviat (1999), relata a evidência do fracasso na reforma para uma psiquiatria francesa 

demonstrando as condições do hospital de Sainte-Anne, visitado em outubro de 1988, que revela 

sua circunstância a época:  

Considerado por muitos um baluarte da psiquiatria francesa, e encontrou-se em suas 

manicomiais o mesmo cheiro, os mesmos enfermos recentes misturados, os mesmos 

pacientes crônicos e o mesmo desarraigamento do presente sanitário e social de 

qualquer outro hospital psiquiátrico, do Primeiro ou do Terceiro Mundo, de 20 anos 

ou de três dias atrás. (DESVIAT, 1999, p.34)    

Outra indicação da sobrevivência do hospital psiquiátrico está no relatório Massé, 

encomendado pelas autoridades sanitárias e publicado em junho de 1992: “No dia de hoje, 70% 

dos 800 setores de psiquiatria e 60% dos 300 setores de psiquiatria infanto-juvenil permanecem 

ligados aos centros hospitalares.” (BERBIER et. al. 1994 apud DESVIAT, 1999, p.34). 

4.4. A psiquiatria comunitária norte-americana 

 

As condições sócio-históricas e políticas das sociedades ocidentais, no período que 

compreende os anos do pós-guerra, foram sinalizadas no presente trabalho com intuito de 

demonstrar as condições que levaram esses países a adotarem políticas de reforma no campo 

da atenção psiquiátrica. Entretanto, todos os estados descritos anteriormente pertenciam à 

comunidade europeia, palco da Segunda Guerra Mundial, e com isso, território de 

peculiaridades e demandas muito particulares no que se refere à esfera da saúde. A definição 

de uma política de saúde nos Estados Unidos, e mais precisamente uma política de saúde 

mental, aponta para outras perspectivas sociais e econômicas que devem ser levadas em 

consideração para uma análise crítica da história. 

 

 

 

Os Estados Unidos dedicam a sua população de 230 milhões de habitantes uma 

porcentagem do PIB que é 11% superior à de qualquer outro país. Entretanto, não 

existe uma cobertura universal ou um sistema nacional de seguros comparável ao das 

sociedades europeias. Nos Estados Unidos, é preciso ter mais de 65 anos, ou ser 

reconhecido como indigente, para que o indivíduo possa beneficiar-se de um 

tratamento médico gratuito, o qual, apesar de tudo, muitas vezes será parcialmente 

medíocre. (CASTEL, 1979 apud DESVIAT, 1999)  
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Os dados correspondem ao final da década de 1970 e início da década de 1980, contudo 

refletem a política adotada pelos Estados Unidos no contexto sanitário, onde acabam por 

prevalecer outras prioridades. Assim, os recursos reservados à saúde são destinados a quem 

vive na pobreza, sem recursos financeiros ou aos idosos, sem a garantia de receber um 

tratamento de qualidade.  

O atendimento sanitário dos Estados Unidos é condicionado ao mundo dos seguros. 

Seguros de saúde que, em geral, constituem cobertura para os serviços hospitalares.”, 

isto é, o modelo de saúde até então era voltado ao mercado e a utilização do hospital 

era condicionada ao uso do serviço privado dos seguros sociais. (DESVIAT, 1999, 

p.53) 

A seguridade social estadunidense é reconhecidamente precária e tardia em relação às 

potências econômicas europeias, enquanto os sistemas de previdência social foram instaurados 

na Alemanha em 1889, na Grã- Bretanha em 1908 e na França em 1920; os EUA passam a 

oferecer cobertura para a saúde apenas em 1965, antes disso, era ofertada uma assistência 

insuficiente e limitada que cobria invalidez, orfandade, pensões por aposentadoria e viuvez 

(DESVIAT, 1999). Nesse ano de 1965, foram criados dois programas de seguridade 

exclusivamente pública: “o MEDICAID, programa federal-estatal para pobres – embora só 

metade da população que o governo considera pobre seja incluída nesse seguro – e o 

MEDICARE, programa federal para idosos e inválidos.”. Além disso, o autor aponta para a 

existência de dois programas de saúde pública tanto quanto singelos: “um para o atendimento 

de população específica – pobres, tuberculosos, portadores de doenças venéreas, viciados em 

drogas e alcoólatras, e ainda os serviços de vacinação e o atendimento à saúde mental – e o 

outro de proteção pública para os riscos ambientais.”, o que indica o desinteresse por parte do 

estado norte-americano na saúde pública. E ao que compete aos serviços de saúde mental e 

atenção psiquiátrica, a negligencia é evidenciada como principal marca de acordo com a análise 

de Robbins (1991), professor de saúde pública da Universidade de Boston, descrita em Desviat 

(1999): “Os serviços públicos de saúde mental sempre atuaram, em primeiro lugar, no sentido 

de proteger a sociedade dos perigos e incômodos causados pelos ‘loucos’, e apenas 

secundariamente para proteger e curar as pessoas afetadas” (DESVIAT, 1999, p 54, apud, 

ROBBINS, 1991, p.169-187). 

O passado da atenção à loucura nos Estados Unidos está intimamente ligado aos ideais 

de “periculosidade social”, das internações em massa e do “tratamento moral” conforme com 

as ideias europeias dos séculos anteriores, também aos modelos dos manicômios e hospitais 

psiquiátricos franceses (DESVIAT, 1999). E o modelo empregado para o exercício da saúde 
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mental evidenciava algumas características de seu funcionamento, segundo Desviat (1999, p.56 

apud, Freedman, 1991): “o pluralismo, o pragmatismo, a ênfase nos objetivos a curto prazo, a 

veneração pela mudança, as grandes diferenças institucionais nos diversos estados e a 

segmentação por raça, condição econômica e procedência social.”, o que salienta o caráter de 

segregação e discriminação nesse sistema. 

Nos primórdios da era colonial, o louco era identificado com os criminosos e os 

pobres. Em algumas comunidades, enfiava se um grupo de pacientes em uma 

diligência, no meio da noite, e esta era largada na praça de alguma comunidade 

distante, à maneira da 'nau dos loucos' europeu. Mais frequentemente, quando eram 

violentos, os indivíduos eram metidos nos cárceres. Quando não se mostravam 

violentos, eram enviados para o asilo dos pobres, os albergues da caridade. Outros 

ficavam vagando pelo campo. (DESVIAT, 1999, p.56)  

A virada nas condições do tratamento psiquiátrico nos Estados Unidos começa a se 

desenrolar no ano de 1955, quando foi publicado um censo que denunciou as condições 

degradantes que se encontravam os pacientes psiquiátricos e apontava para urgência de se tomar 

medidas para reparar a situação (AMARANTE, 1995). Um acontecimento que indica a 

transformação para uma psiquiatria reformada na América do Norte foi o discurso do presidente 

Kennedy, em 5 de fevereiro de 1963, no congresso nacional, que viria a representar uma 

verdadeira transformação na psiquiatria norte-americana: “Proponho um programa nacional de 

saúde mental, afim de contribuir para que, mais adiante, atribua-se ao tratamento do doente 

mental uma nova importância, e para que ele seja visto por um novo prisma” (Desviat, 1999, 

p.57, apud, Kennedy, 1963). O projeto que fora enviado à câmara dos deputados recebeu o 

nome de Community Mental Health Centers Act of 19639 e foi o produto de diversos 

movimentos que incluíam intelectuais, psiquiatras, associações e a opinião pública, que 

requisitavam, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nova perspectiva de atenção à 

loucura e um melhor atendimento aos pacientes psiquiátricos (DESVIAT, 1999). Outro 

indicador dessa transformação da psiquiatria estadunidense é, segundo Amarante (1995), a 

publicação do livro “Princípios de psiquiatria preventiva” (Caplan, 1980)10, de Gerald 

Caplan11.Essa obra é resultado de suas experiências em ambulatórios psiquiátricos e hospitais 

gerais, assim como a sua participação em programas de psiquiatria comunitária e de saúde 

pública e mental. 

                                                           
9 Lei dos Centros de Saúde Mental Comunitária de 1963, em tradução livre 
10 Publicado pela primeira vez em 1964 
11 Foi um psiquiatra nascido em 1917. Na época da publicação do livro, era professor da Escola de Saúde Pública 

e Diretor do Programa de Saúde Mental Comunitária da Universidade de Harvard. Faleceu em 2008 
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Analisando de maneira crítica o contexto histórico-político-social, refere-se a um 

período no qual os Estados Unidos enfrentam graves problemas de conjuntura e de ordem 

social, política e de saúde, conforme Amarante (1995, p.38): “a Guerra do Vietnã, o brusco 

aumento do uso de drogas pelos jovens, o aparecimento de gangs de jovens desviantes, o 

movimento beatnik”, são todos indicativos de sérias perturbações no contexto social e cultural 

e que se manifestam na política e economia. 

Assim nasce a psiquiatria comunitária ou preventiva, de acordo com Amarante (1995, 

p.37), “surge no contexto da crise do organicismo mecanicista e situa-se no cruzamento da 

psiquiatria de setor e da socioterapia inglesa.”, e até mesmo por isso, desponta como uma 

transformação emblemática na psiquiatria e trabalha para tentar realizar uma tarefa incompleta 

de Pinel – agir na causa da doença mental:  

propondo-se ser a terceira revolução psiquiátrica (após Pinel e Freud), pelo fato de ter 

‘descoberto’ a estratégia de intervir nas causas ou no surgimento das doenças mentais, 

almejando assim não apenas a prevenção das mesmas (antigo sonho dos alienistas, 

que recebiam o nome de profilaxia), mas e fundamentalmente a promoção da saúde 

mental. (AMARANTE, 1995, p.38).  

 A psiquiatria comunitária surge assim, atuando para a delimitação de um novo lugar 

para a ciência psiquiátrica, onde a principal ocorrência que demonstrará sua real importância e 

significativa mudança será a eleição de um novo objeto em detrimento a doença mental: a saúde 

mental. Outra diferenciação estabelecida é uma espécie de simplificação dos conceitos de saúde 

mental e de distúrbio emocional – esse último, que será definido por Caplan através do conceito 

de ‘crise’ (AMARANTE, 1995). 

 O movimento da psiquiatria comunitária se estabelece como uma esperança não só de 

resguardar os EUA de seus problemas no tratamento à loucura e com os pacientes psiquiátricos, 

mas traz consigo também uma expectativa de resolução para os próprios problemas enfrentados 

pelo país a época. O conceito instaurado na psiquiatria preventiva de Caplan é de que todos os 

distúrbios e doenças mentais possam ser prevenidos quando detectados precocemente e 

prevenindo a doença será possível suprimi-la do contexto social. O método utilizado para tal é 

a identificação prévia de pessoas quaisquer que possam ser potencialmente doentes 

(AMARANTE, 1995). Uma vez ponderado que as pessoas só procuram os médicos, ou os 

serviços de saúde quando se encontram em um estado de enfermidade, a solução encontrada 

para identificar essas pessoas foi ir até elas:  

É preciso sair às ruas, entrar nas casas e penetrar os guetos para conhecer os hábitos, 

identificar os vícios e mapear aqueles que, por suas vidas desregradas, por suas 
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ancestralidades, por suas constitucionalidades, venham a ser 'suspeitos', conforme a 

expressão utilizada pelo próprio Caplan” (AMARANTE, 1995, p.39).  

O funcionamento ideal do modelo de psiquiatria preventiva deverá contar com o apoio 

das pessoas no geral, conforme descrição do próprio Caplan:  

Uma pessoa suspeita de distúrbio mental deve ser encaminhada para investigação 

diagnóstica a um psiquiatra, seja por iniciativa da própria pessoa, de sua família e 

amigos, de um profissional de assistência comunitária, de um juíz ou de um superior 

administrativo no trabalho. A pessoa que toma iniciativa do encaminhamento deve 

estar cônscia de que se apercebeu de algum desvio no pensamento, sentimentos ou 

conduta do indivíduo encaminhado e deverá definir esse desvio em função de um 

possível distúrbio mental” (CAPLAN, 1980 apud AMARANTE, 1995, p.39).    

A forma encontrada para buscar esses “suspeitos” de algum adoecimento mental é, 

majoritariamente, a distribuição de questionários à população (o screening12), e o resultado 

desses questionários indicaria uma possível disposição à doença mental e direcionaria a pessoa 

em questão ao tratamento psiquiátrico (AMARANTE, 1995).  

Os conceitos e elementos fundamentais que instituem a psiquiatria comunitária ou 

preventiva são as ideias de: risco, população de risco, prevenção e teoria da crise; que 

inauguravam o modelo de atenção em saúde mental. Esse modelo estava condicionado não só 

ao atendimento centrado na figura do louco como sujeito e portador individual da doença, mas 

se esparramava pela comunidade com o intuito de produzir transformações favoráveis nas 

instituições como os colégios, locais de trabalho, asilos e a própria sociedade e seu espaço. 

(DESVIAT, 1999). 

São definidos por Birman e Costa (1994), três níveis de prevenção na prática da 

psiquiatria comunitária, são eles:        

                                                      

 

                              

Prevenção Primária: intervenção nas condições possíveis de formação da doença mental, 

condições etiológicas, que podem ser de origem individual e (ou) do meio; Prevenção 

Secundária: intervenção que busca a realização de diagnóstico e tratamento precoces da doença 

mental; Prevenção Terciária: que se define pela busca da readaptação do paciente à vida social, 

após a sua melhoria. (BIRMAN & COSTA, 1994, p.54)  

                                                           
12 Traduzido livremente como Rastreio: método para a identificação presumível de uma doença não antes 

conhecida 
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No que concerne ao caráter reformista da psiquiatria comunitária, Costa (1989), define 

o movimento preventista com a possibilidade de se instituir como “alternativa” ao paradigma 

clássico da psiquiatria, contrapondo seus seguintes itens:  

A. – um novo objeto – a saúde mental; 

B. – um novo objetivo – a prevenção da doença mental; 

C. – um novo sujeito de tratamento – a coletividade; 

D. – um novo agente profissional – as equipes comunitárias; 

E. – um novo espaço de tratamento – a comunidade;  

F. – uma nova concepção de personalidade – a unidade biopsicossocial            

(Costa, 1989, p.24)  

Amarante (1995, p.43) aponta para a antítese da reforma psiquiátrica comunitária frente 

à psiquiatria clássica e sua relação com a contingencia de internações psiquiátricas: “O arsenal 

de serviços alternativos oferecidos pela reforma preventista situa-se no terreno de contraposição 

ao processo de alienação e exclusão social dos indivíduos.”, dessa forma é possível afirmar que 

a psiquiatria preventiva “propicia a instauração de serviços alternativos à hospitalização e de 

medidas que reduzem a internação.” (AMARANTE, 1995, p.43).  

Analisando os efeitos da psiquiatria preventiva estadunidense, é razoável conceber que 

as demandas de instrumentos alternativos ao hospital para o tratamento psiquiátrico provocaram 

um notável crescimento na utilização dos serviços ambulatoriais e intermediários 

(AMARANTE, 1995), da mesma forma que houve também uma numerosa diminuição do 

número de leitos de hospitais psiquiátricos “em 1955, eles chegaram a 600 mil, em 1990 

existiam 120 mil” (Desviat, 1999, p.58). Entretanto não há como relacionar a demanda extra-

hospitalar com o esvaziamento do hospital psiquiátrico por meio da transferência de um serviço 

para o outro. 

Amarante (1995), argumenta a questão da seguinte forma:  

Ocorre que, na medida em que os serviços preventivos e a aplicação do screening e 

de outros mecanismos de captação fazem ingressar novos contingentes de clientes 

para os tratamentos mentais, os clientes naturais do hospital psiquiátrico permanecem 

aí internados, quando não aumentam em número uma vez que o modelo asilar é 

retroalimentado pelo circuito preventista. (AMARANTE, 1995, p.44)    

O fato é que a prática preventista produz uma nova clientela, gerando uma demanda que 

utilizará das ofertas que ela mesma concebeu. 

Por fim, mesmo frente às dissonâncias em relação ao paradigma psiquiátrico clássico, a 

psiquiatria preventiva acaba por representar uma outra forma para a medicalização da ordem 

social, de acordo com Amarante (1995, p.44) “expansão dos preceitos médico-psiquiátricos 
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para o conjunto de normas e princípios sociais” e apesar da distinção ao modelo asilar, o 

preventismo acaba reinterando-se como dispositivo de controle social, a diferença é que 

abandona-se o encarceramento para adotar a promoção em saúde mental. 

4.5. A psiquiatria democrática Italiana    

 

A reforma psiquiátrica italiana foi instituída, a princípio, no hospital psiquiátrico da 

cidade de Gorizia, a partir dos trabalhos de Franco Basaglia13, que no ano de 1961 foi nomeado 

como diretor do manicômio de Gorizia – pequena cidade ao norte da Itália que faz fronteira 

com a antiga Iugoslávia (DESVIAT, 1999). Através de sua parceria com outros psiquiatras, 

iniciou seu trabalho com a transformação do hospital psiquiátrico de Gorizia em uma 

comunidade terapêutica, entretanto o trabalho desenvolvido por ele demonstrou as limitações 

das práticas reformistas da época, o que o levou a um exercício de um insubmissão ao modelo 

asilar de atenção psiquiátrica e o manicômio. Dessa forma: “propôs devolver o doente mental 

à sociedade, desarticulando a instituição, o manicômio.” (DESVIAT, 1999, p.42). Nas palavras 

do próprio Basaglia (1968): “Esta é a ação de subversão institucional que alguns médicos, 

psicólogos, sociólogos, enfermeiros e pacientes propuseram e provocaram num hospital 

psiquiátrico” (Desviat, 1999, p.42, apud, Basaglia, 1968). 

A psiquiatria democrática italiana possui em comum com os demais movimentos de 

reformas psiquiátricas, como na Inglaterra, Estados Unidos e França, a figura de um 

personagem que se sobressai no âmbito das transformações na assistência à loucura. Na Itália 

é Franco Basaglia quem personifica o processo de reforma e a transformação de uma psiquiatria 

nos moldes do modelo asilar. Outra semelhança é o contexto histórico em que ela se desenrolou 

após a Segunda Guerra Mundial, Barros (1994, p.50), aponta para o terreno em que se 

encontrava a psiquiatria da Itália naquele período: “No segundo pós-guerra, a psiquiatria 

italiana manteve, inicialmente, sua linha anterior, baseada no organicismo tradicional”    

O paradigma organicista-biológico da psiquiatria permitia que outros dispositivos, para 

além do manicômio, fossem utilizados no tratamento da loucura. Entre eles destaque específico 

para a indústria farmacêutica e os psicofármacos, porém, destaca Barros (1994, p.51), “Apesar 

do uso sempre crescente de psicofármacos, a internação manicomial continuou aumentando”. 

                                                           
13 Psiquiatra italiano oriundo da cidade de Veneza. Notável por promover a reforma no sistema de saúde mental 

da Itália. Nascido em 1924, faleceu no ano de 1980. 
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E os números das internações eram realmente notáveis, na Itália, em 1965, haviam cerca de 170 

mil pessoas internadas em instituições hospitalares (BARROS, 1994). 

O trabalho desenvolvido em Gorizia pretendia cumprir uma tarefa de humanização do 

hospital, utilizando como modelo a comunidade terapêutica inglesa, de Maxwell Jones, e 

apontava para uma direção de “abandonar a violência como recurso, eliminando-se do cotidiano 

institucional práticas repressivas como a proibição do uso de roupas próprias, sistemas de 

punições, banhos coletivos, eletrochoques, impregnação provocada pelo excesso de 

psicofármacos e os quartos fortes.” (Barros, 1994, p.51), abandonar as reformas repressivas de 

tratamento na atenção à loucura significava reformar a psiquiatria, palco de terríveis ataques 

contra a liberdade e os direitos humanos ao longo dos séculos. E a tarefa de reformar a 

psiquiatria viria, para Basaglia, associada ao desmonte da instituição manicomial. Consoante 

com a literatura de Barros (1994, p.51), nos trabalhos em Gorizia, Basaglia salienta a função 

do manicômio aquém do tratamento psiquiátrico: “o manicômio passa a ser compreendido 

como uma organização para o controle social, pois se evidenciam os fatores políticos que 

envolviam sua constituição.”.         

A experiência italiana da reforma aponta para um embate com as instituições: o hospital 

psiquiátrico, principalmente. Daí sua intenção: “projeção da gestão psiquiátrica e das 

contradições sociais e políticas que lhe são conexas, para fora dos muros da instituição” (Barros, 

1994, p. 59-60) e apesar de ter começado, na década de 1960, sob a influência do modelo da 

comunidade terapêutica inglesa e partilhar de algumas indicações do modelo inglês e francês 

da reforma, conforme Barros (1994, p.53) “o princípio de democratização das relações entre os 

atores institucionais e a ideia de territorialidade”, as experiências em Gorizia permitiram 

“refletir sobre os riscos inerentes ao modelo de comunidade terapêutica” (Amarante, 1995, 

p.51). Exatamente porque o caráter terapêutico adornava e tornava difícil enxergar um dos 

principais elementos do aparelho psiquiátrico, “a relação terapêutica médico/paciente, lugar 

instituinte das relações de objeto e saber/prática” (Amarante, 1995, p.51), assim, esses espaços 

produziriam uma redução da loucura a um objeto passível de intervenção da ciência 

psiquiátrica. Dessa forma, Barros (1994, p.59), aponta: “a gestão comunitária que procurava 

apenas humanizar o manicômio não colocava em discussão as relações de tutela e custódia e 

nem questionava o fundamento de periculosidade social contido no saber psiquiátrico”. A partir 

dessa crítica, torna-se fundamental promover um distanciamento das práticas reformistas para 

que seja possível ultrapassar a lógica manicomial e não apenas repaginá-la. Amarante (1995, 

p.51), é pontual ao citar a importância da investida de Basaglia: “A experiência de Gorizia 
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revela o nexo psiquiatria/controle social/exclusão e, portanto, a conexão intrínseca entre os 

interesses político-sociais mais amplos e a ciência psiquiátrica.”.  

As críticas aos modelo de atenção psiquiátrica a partir dos trabalho no hospital de 

Gorizia, permitem a fundamentação de três pilares críticos a tradição psiquiátrica, segundo 

Barros (1994, p.60) “a ligação de dependência entre psiquiatria e justiça, a origem de classe das 

pessoas internadas e a não-neutralidade da ciência”, o que revela um problema intrínseco às 

instituições psiquiátricas, o fato de não haver tolerância com o outro em sua posição desigual, 

a não-harmonização com as diferenças, conforme Amarante (1995, p.51), “No universo das 

igualdades, os loucos e todas as maiorias feitas minorias ganham identidades redutoras da 

complexidade de suas existências”. Nessa prática alienante da exclusão: “o dispositivo médico 

alia-se ao jurídico a fim de basear leis e, assim, regulamentar e sancionar a tutela e a 

irresponsabilidade social” (AMARANTE, 1995, p.51). 

Após as experiências de Franco Basaglia em Gorizia, em 1973 é fundada, em Bolonha, 

o movimento da Psiquiatria Democrática Italiana, que possui o notável merecimento de 

evidenciar as práticas de violência institucional, tanto concretas como simbólicas e, 

principalmente, não restringir essas atitudes a fatos isolados, ou problemas específicos dos 

técnicos em saúde mental (AMARANTE, 1995). Correspondente às práticas de violência na 

instituição psiquiátrica, Desviat (1999, p.43), salienta: “Nem vítimas nem carrascos. Éramos 

todos cúmplices.”, ainda, atribuído à Basaglia sobre a instituição, “pode ser cúmplice ou ativista 

na destruição dela” (DESVIAT, 1999, p.43, apud, FANON, 1961). 

O movimento da Psiquiatria Democrática Italiana foi apoiado por diversas entidades de 

base como o movimento estudantil e os sindicatos de trabalhadores. O movimento era claro 

quanto a sua intenção principal e carregava a mensagem de fim ao manicômio e reprovação as 

práticas sustentadas por essa entidade (DESVIAT, 1999). Dessa forma o movimento ganhou 

força: “A reprovação dos manicômios uniu-se à crítica a todas instituições de marginalização: 

os reformatórios, os presídios, os albergues da assistência social e as instituições que 

sustentavam a fachada ideológica e moral do sistema social: a família, a escola e a fábrica.” 

(DESVIAT, 1999, p.43). 

Finalmente, em 1978, a sociedade italiana fez história ao sentenciar o fim do 

manicômio, com a Lei 180, de 1978. A lei foi aprovada a partir de uma comissão, designada 

pelo estado italiano, que foi incumbida de reexaminar a legislação psiquiátrica vigente à época, 

datada de 1904. A Lei 180 acabou por adotar as condições para o processo de 
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desinstitucionalizacão, que consistiam no encerramento das atividades do manicômio e a oferta 

de serviços alternativos no território (DESVIAT, 1999). Nesse sentido, desinstitucionalizar se 

difere da simples supressão do ambiente hospitalar manicomial, vai além da extinção do 

dispositivo do manicômio, e refere-se, segundo Amarante (1995, p.53): a “entender instituição 

no sentido dinâmico e necessariamente complexo das práticas e saberes que produzem 

determinadas formas de perceber, entender e relacionar-se com os fenômenos sócio-históricos”.  

De acordo com Desviat, a Lei 180 estabeleceu como fundamentais os seguintes pontos:  

-Não poderia haver novas internações em hospitais psiquiátricos a partir de maio de 1978; 

também não poderia haver nenhum tipo de internação a partir de dezembro de 1981. 

Proibiu-se a construção de novos hospitais psiquiátricos. -Os serviços psiquiátricos 

comunitários, os serviços territoriais, deveriam ser criados para determinadas áreas 

geográficas e trabalhar em estreito contato com as unidades de pacientes internados, a 

fim de garantir um atendimento contínuo. Poderiam dispor de unidades psiquiátricas, 

com o número de leitos nunca superior a 15, nos Hospitais Gerais, onde seriam realizadas 

todas as internações, tanto voluntárias quanto forçadas. -Aboliu-se o estatuto de 

periculosidade social do doente mental. Nos casos de tratamento obrigatório, 

estabeleceu-se que um juiz deveria tutelar a salvaguarda dos direitos civis dos pacientes. 

A internação obrigatória, diante da recusa do tratamento, em casos de necessidade 

terapêutica urgente, poderia ser autorizada por dois médicos, ou pelo prefeito ou um seu 

representante. Essa internação estaria sujeita a uma revisão judicial depois de dois e após 

sete dias, contando com uma grande variedade de recursos para apelações. (DESVIAT, 

1999, p.45). 

Basaglia, que em 1971 passou a comandar o hospital de Trieste14  inicia o processo de 

desmonte do manicômio na cidade, utilizando da construção de outros espaços e maneiras de 

enfrentar o fenômeno da loucura e a doença mental (DESVIAT, 1999). A partir daí, “são 

construídos sete centros de saúde mental, um para cada área da cidade, cada qual abrangendo 

entre 20 e 40 mil habitantes, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana.” 

(AMARANTE, 1995, p.53).  

Outro grande sucesso da experiência italiana de Basaglia está nas cooperativas de 

pacientes que ofereciam a reabilitação social por meio do trabalho, o que possibilitou o 

fechamento do hospital psiquiátrico sem que haja um abandono dos pacientes crônicos 

(DESVIAT, 1999). Em sua origem, foram organizadas para atender à demanda de emprego 

para os ex-internos, entretanto, passaram a representar “um novo espaço de produção artística, 

intelectual ou de prestação de serviços, que assumem importante papel na dinâmica e na 

economia não apenas nos serviços de saúde mental, mas também de toda a cidade.” (Amarante, 

1995, p.54).  

                                                           
14 Cidade localizada ao nordeste da Itália, na região de Friuli-Venezia Giulia, onde também se localiza a cidade 

de Gorizia. 
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CAPÍTULO III 

 

5.1. A Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 

No Brasil, assim como nos outros palcos para as experiências de reformas no modelo 

psiquiátrico, a transformação emerge ao passo que as demandas sociais vão surgindo para uma 

sociedade com melhores condições para todos: 

As necessidades de atenção psiquiátrica e de saúde mental na América Latina são de 

tal magnitude que pedem novas respostas; estas devem criativas, diferentes e 

razoavelmente ousadas. Com efeito, é de se temer que a atual situação dos serviços, 

em geral insatisfatória, venha a se agravar ainda mais na próxima 

década.(GONZÁLES UZCÁTEGUI & LEVAV, 1991 apud DESVIAT, 1999, p. 135) 

O trecho acima representa o início da compilação das Atas da Conferência Regional para 

a Reestruturação da Atenção Psiquiátrica, realizada no mês de novembro de 1990, em 

Caracas15. Lá diversos intelectuais, legisladores, políticos, sanitaristas e técnicos da saúde 

mental da região; com o auxílio de profissionais da Itália, Suécia e Espanha; estipularam 

princípios, direções estratégicas e os principais objetivos para uma reforma no sistema 

psiquiátrico no Caribe e América Latina. Ficou conhecida como “Declaração de Caracas”, esse 

documento pioneiro para uma reforma psiquiátrica nos países ibero-americanos, chamando a 

atenção para a urgente necessidade de proporcionar à população um sistema de atenção 

psiquiátrica que assegure o respeito aos direitos humanos e civis das pessoas com algum tipo 

de doença mental, bem como oferecer recursos terapêuticos alternativos para essas pessoas. 

Essa demanda representa a premência de um sistema que supero o hospital psiquiátrico e 

conceba modos alternativos de atenção à saúde mental inseridos no contexto de sua própria 

comunidade (DESVIAT, 1999).  

O resultado dessa conferência regional aponta para um sinal de transformação e 

atualização legislativa, comoção por parte da população quanto a constatação da necessidade 

de melhorias nos direitos dos pacientes psiquiátricos e, principalmente, na reforma dos modelos 

de assistência psiquiátrica em quase todos os países da América Latina, o que pode ser 

observado no trecho a seguir, do relatório da Organização Pan-Americana da Saúde:  

                                                           
15 Caracas, capital da Venezuelana. 



51 
 

Em treze países, deu-se início a trabalhos tangíveis, que incluem a mobilização da 

opinião pública, a constituição de comissões e grupos de estudo, a redação de projetos 

legislativos e adoção de medidas concretas, orientadas para melhoria das condições 

das instituições prestadoras de serviços e para modificação das estruturas e do 

funcionamento dos programas nacionais. Um conjunto de funcionários da Opas e um 

grupo de assessores cedidos por instituições europeias colaboradoras vem trabalhando 

com os profissionais nacionais em diversos aspectos dessa iniciativa. (OPAS, 1992 

apud DESVIAT, 1999, p. 136). 

O contexto econômico dos países latino-americanos no século XX também acaba 

ocasionando certa dificuldade em se construir um Estado facilitador do desenvolvimento social 

da sua população. Os países, no geral, alavancaram os números de pessoas em situação de 

pobreza, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, em Desviat (1999): 

A região das Américas iniciou os anos 90 em condições de declínio econômico na 

maioria dos países, em especial na América Latina e no Caribe. Os estilos de 

desenvolvimento que prevaleceram durante as décadas anteriores levaram as 

economias latino-americanas a uma situação de endividamento externo, com inflação 

desmesurada e impossível de conter. Consolidou-se uma insuficiência estrutural na 

região, impossibilitada de dar respostas ao problema do subdesenvolvimento, que 

produziu elevação da pobreza extrema, então estimadas em cerca de 200 milhões de 

habitantes do hemisfério. (OPAS, 1992 apud DESVIAT, 1999, p. 136). 

A elevação da pobreza e das necessidades sociais era inversamente proporcional ao 

desenvolvimento social e de assistência em serviços como a saúde. Os dados a seguir apontam 

para a condição geral de subsídio em saúde nos países da América Latina:  

As necessidades sociais aumentam para grandes setores da população, em gastos 

sociais, exacerbando as tradicionais deficiências na estrutura básica dos serviços. No 

setor saúde, diminuíram os investimentos em saneamento básico, na manutenção e 

conservação de equipamentos e instalações, na atenção às populações marginalizadas 

e nos programas de imunização, de sobrevivência infantil ou de subsídios alimentares. 

A maioria dos países da América Latina e do Caribe não atinge a cifra média mundial 

de gastos estatais com a saúde (100 dólares anuais per capita). Calcula-se que, do total 

de 423 milhões de habitantes, cerca de 130 milhões não têm acesso permanente a 

serviços básicos de saúde.                                 (DESVIAT,1999, p.137) 

Em diversos países da América do Sul – Argentina, Brasil, Colômbia, Chile ,Venezuela; 

e na Costa Rica – na América Central; ocorreram encontros nacionais de participação 

abrangente de diversos setores, onde foram viabilizados debates que estruturassem direções 

para a reforma no sistema de atenção psiquiátrica (DESVIAT, 1999). O encontro realizado no 

Brasil é descrito a partir dos esforços de diferentes grupos da população que lutavam pelos 

direitos das pessoas que necessitam da assistência psiquiátrica desde as décadas anteriores e 

viram a implicação nas mudanças administrativas para alcançarem seus objetivos:  

 

No Brasil, o encontro de 1200 pessoas, celebrado em Brasília em dezembro de 1992, 

reunindo políticos, usuários, profissionais e os 500 delegados eleitos nas conferências 
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anteriores de 23 dos 27 estados do País, pressupôs uma enorme mobilização nacional 

e um esforço sem precedentes para chegar a um consenso quanto aos princípios, 

objetivos e estratégias da reforma psiquiátrica entre todos os agentes implicados. Esse 

é um exemplo de um valente exercício participativo, cujos resultados na eficiência do 

projeto já se evidenciaram na própria conferência e em seus acordos finais. 

(DESVIAT, 1999, p.136)       

Essas conferências em diferentes países da América Latina e, especialmente no Brasil, na 

década de 1990, representam o desdobramento da trajetória de um movimento surgido nas 

décadas anteriores. Um movimento para a reforma psiquiátrica e elaboração das políticas de 

saúde mental no país, que teve início entre os anos de 1978 – 1980 envolvendo diversas 

entidades competentes, organizações, movimentos e instituições (AMARANTE, 1995). Entre 

todos esses atores participativos do processo é possível citar com certo destaque, de acordo com 

Amarante (1995): 

O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTST) em suas variadas formas 

de expressão (Núcleos Estaduais de Saúde Mental do Centro Brasileiro de Estudos de 

saúde – Cebes, Comissões de Saúde Mental dos Sindicatos dos Médicos, Movimento 

de Renovação Médica – Reme, Rede de Alternativas à Psiquiatria, Sociedade de 

Psicossíntese). Outros atores de relevância nessa história são Associação Brasileira de 

psiquiatria – ABP  a Federação Brasileira de Hospitais – FBH, a indústria 

farmacêutica e as universidades que têm atuação extremamente importante, ora 

legitimando, ora instigando a formulação das políticas de saúde mental. O estado por 

intermédio de seus órgãos do setor saúde (Ministério da saúde – MS e Ministério da 

Previdência social – MPAS) (AMARANTE, 1995, p.57)  

O conteúdo presente neste capítulo ira abordar a análise dos fatos, cenários, temas, 

debates e atores referentes à transformação do paradigma psiquiátrico clássico na saúde 

brasileira, tendo em vista as referências históricas e metodológicas que consolidariam uma 

posição do pensamento crítico ao saber psiquiátrico.  

De acordo com Amarante (1995, p.91), a reforma psiquiátrica pode ser definida num 

contexto mais geral como: “O processo histórico de formação crítica e prática que tem como 

objetivos e estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação do 

modelo clássico e do paradigma da psiquiatria”, mas, conforme descrito ao longo deste trabalho, 

os países e regiões possuem suas características peculiares que influenciam as reformas em cada 

lugar. Nesse sentido, a reforma psiquiátrica no Brasil é descrita conforme:  
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Um processo que surge mais concreta e principalmente a partir da conjuntura da 

redemocratização, em fins da década de 1970, fundado não apenas na crítica 

conjuntural ao subsistema nacional de saúde mental, mas, também e principalmente, 

na crítica estrutural ao saber e as instituições psiquiátricas clássicas, no bojo de toda 

movimentação político-social que caracteriza essa mesma conjuntura de 

redemocratização (AMARANTE, 1995, p.91).  

Assim, é de extrema importância captar a mensagem que diz respeito à redemocratização 

do país, pois essa condição atravessa fortemente as práticas políticas sociais, as reivindicações 

públicas e os anseios por mudanças. O fato é que o debate nacional em torno da reivindicação 

de um novo modelo de assistência à loucura ocorreu no Brasil em um momento de transição 

política, de acordo com Desviat (1999, p.144), “de articulação da sociedade civil depois de 20 

anos de ditadura militar”, tendo em 1985, eleito um governo civil democrático, o que encerrou 

o período de regime militar que assolava o país desde 1964. No ano de 1986, a Conferência 

Nacional de Saúde estabelece bases para uma reforma sanitária que propiciará a criação de um 

sistema único, nacional de saúde (DESVIAT, 1999).  Finalmente, nesse mesmo sentido, em 

1988 é redigida a Constituição Federal, que versará sobre a saúde como dever do Estado. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

Essas especificidades deverão ser levadas em consideração para a análise crítica da 

história da reforma psiquiátrica no Brasil. 

5.2. A trajetória da reforma psiquiátrica brasileira  

 

Identificar o surgimento dos processos de reforma das práticas e saberes psiquiátricos é 

tarefa árdua e complexa no sentido de levar em consideração todas as variáveis ideológicas, 

geográficas, econômicas e sociais, entretanto, segundo Amarante (1995, p.92), “Tanto na 

França, com o aparecimento do primeiro asilo psiquiátrico com Pinel, quando no Brasil, a partir 

da criação do Hospício de Pedro II no Rio de Janeiro, é possível localizar críticas, resistências 

e projetos de mudança das instituições e das práticas da psiquiatria.”, isto é, em seus diferentes 

moldes, tanto no contexto europeu, quanto na América do Sul, o modelo asilar da atenção 

psiquiátrica desperta essa chamada “resistência” como forma de enfrentamento de um sistema 

que preconiza a privação da liberdade e as práticas de violência.   
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Dessa forma, a trajetória para uma transformação das práticas do saber psiquiátrico 

pode ser entendida como caminhos, um desenvolvimento prático e teórico, não por 

meio de etapas, mas se sobressaindo através dos percursos possíveis que surgem, onde 

esses caminhos tem a possibilidade de cruzamento e interlocução (AMARANTE, 

1995).   

Para fins metodológicos, Amarante (1995), define como uma trajetória “higienista” o 

período que concerne entre o estabelecimento de uma medicina mental no Brasil – pode ser 

compreendido entre meados do século XIX, até a primeira metade do século XX, consoante, 

também, com o fim dos conflitos armados da II Guerra Mundial. Esse período relaciona-se com 

o surgimento e desenvolvimento de um projeto que é definido por Amarante (1995, p.92) como 

“um projeto de medicalização social, em que a psiquiatria surge como instrumento técnico-

científico de poder, no bojo de uma medicina que se autodenomina social”, ou seja, uma 

intenção de controle social que tem na psiquiatria uma importante arma para a legitimação 

dessas práticas. A utilização dessa medicina higienista constitui-se através do poder disciplinas, 

que Amarante (1995, p. 92) demarca como “um poder auxiliar na organização das instituições, 

do espaço das cidades, como um dispositivo de controle político e social”, ou nas palavras de 

Birman (1978) “é uma psiquiatria da higiene moral.” (Birman, 1978, apud, Amarante, 1995, p. 

92).  

No período compreendido após a Segunda Guerra Mundial, as experiências 

socioterápicas emergem no contexto da atenção à loucura, e não só nos países mais atingidos 

pelo conflito armado – como no caso da Inglaterra com as comunidades terapêuticas ou a França 

com a prática de setor e a psiquiatria institucional, mas também em outros países do ocidente e 

até mesmo no Brasil. Essas experiências citadas acabam por constituir, após a ascensão da 

psiquiatria preventiva e comunitária estadunidense, o conceito de saúde mental. E é nesse 

momento que a concepção da psiquiatria higienista de prevenção ao adoecimento mental (a 

chamada profilaxia nos tempos de Pinel), transcende esse ideário para instaurar o plano de 

‘promoção da saúde mental’. Essa é a passagem das práticas terapêuticas e de prevenção à 

doença mental para o novo objeto da assistência à loucura: a saúde mental (AMARANTE, 

1995).    

Essa mudança do objeto da psiquiatria é pano de fundo para diversas experiências 

ocorridas a época no Brasil. Tais experiências tinham como principal fonte de inspiração os 

modelos da psiquiatria comunitária, psicoterapia institucional e política de setor e as 

comunidades terapêuticas (AMARANTE, 1995). O que ocorre no Brasil, são estratégias 

desenvolvidas na forma de políticas públicas, com destaque, de acordo com Amarante (1995, 
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p.93) para “O Manual de Assistência Psiquiátrica”, do INPS em 1973 e o “Plano Integrado de 

Saúde Mental/Pisam”, de 1977; bem como a transformação do “Serviço Nacional de Doenças 

Mentais (SNDM)” em “Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM)”, em 1970.   

A decorrência dessas estratégias concomitantemente aos últimos anos do regime militar 

aponta para uma maior participação popular nas causas sociais, isto é “O necessário 

afrouxamento da censura faz transparecerem as insatisfações e aumentar a participação política 

dos cidadãos, que passam a problematizar a estrutura e a organização do poder, as políticas 

sociais e econômicas e as condições cotidianas de vida e trabalho.” (Amarante, 1995, p. 93). 

Essa abertura a democracia se demonstra como fator de extrema importância para as condições 

de vida da população como um todo e acarretam transformações que irão influenciar para um 

novo modo de operar do Estado brasileiro e, consequentemente, de constituição nas políticas 

de saúde. É pertinente a descrição de Amarante (1995) sobre esse período vivenciado na 

sociedade civil brasileira:  

Aqui são plantadas as bases para a reorganização dos partidos políticos, dos 

sindicatos, das associações e demais movimentos e entidades da sociedade civil. 

Nessa conjuntura, crescem os movimentos sociais de oposição à ditadura militar, que 

começam a demandar serviços e melhorias de condição de vida. (AMARANTE, 1995. 

p.94) 

Esse é o cenário para o surgimento dos primeiros grupos influenciadores com uma visão 

crítica e das primeiras manifestações no setor da saúde.   

5.3. O Estado Brasileiro e as políticas públicas de saúde mental 

 

Na década de 1970, no Brasil, a Previdência Social retinha o “principal orçamento público 

no setor saúde” (Amarante, 1995, p.106), e juntamente com o Ministério da Saúde realizou 

diversas investidas para introduzir programas de saúde de caráter preventista, o que evidencia 

clara influência do movimento preventivista estadunidense. Nessas circunstâncias, Amarante 

(1995, p.106) destaca “os programas de psiquiatria comunitária, sob a orientação predominante 

de Luís Cerqueira” e aponta para o ano de 1971, onde “é lançada a primeira versão do Manual 

de assistência psiquiátrica, com referencial preventivo-comunitário, posteriormente conhecido 

como ‘manual do Cerqueirinha’, em alusão ao seu principal mentor.”. No ano seguinte, em 

1972, o secretário de Assistência Médico-Social do Ministério do Trabalho e Previdência Social 

expede a Portaria nº 48, que determina que “a assistência médica dos beneficiários da 

Previdência Social deverá ser prestada prioritariamente nos órgãos próprios das instituições 
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previdenciárias” (Amarante, 1995, p.106), isto é, os contribuintes da previdência só poderão 

usufruir dos serviços de saúde competentes à sua ocupação, a qual contribui. E define ainda que 

“esgotada a capacidade desses órgãos, poderá ser subsidiariamente prestada mediante 

convênios, contratos ou protocolos, respeitada a seguinte ordem de prioridade:  

A. – serviços públicos federais, estaduais e municipais; 

B. – sindicatos; 

C. – instituições filantrópicas e/ou de caridade; 

D. – organizações particulares; 

E. – consultórios particulares. 

(AMARANTE, 1995, p.106) 

Já em 1973, é aprovado o Manual de serviços para assistência psiquiátrica, do antigo 

INPS16 – Instituto Nacional da Previdência Social, que funcionava como uma revisão do 

‘manual do Cerqueirinha’ e também redirecionava a assistência psiquiátrica no INAMPS17 – 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, com o intuito de obter, segundo 

Amarante (1995, p.107), “maior ênfase à assistência extra-hospitalar, à readaptação do doente 

e à equipe multidisciplinar.”. Em 1974, mais uma versão desse manual é lançada, dessa vez 

nomeada como Manual de assistência psiquiátrica do INPS, de acordo com Amarante (1995, 

p.107): “Na prática, esses manuais tem importante influência no pensamento crítico nacional, 

assim como na formação do campo ideológico público em saúde mental, mas sua aplicação 

efetiva não acontece”, o autor argumenta que “os recursos da Previdência Social são destinados 

prioritariamente à compra de serviços privados (fundamentalmente hospitalares), e esses, por 

sua força política, não acatam as instruções normativas do INPS”. Dessa forma, temos a 

seguinte ocorrência: o Estado cria políticas públicas para regulamentar à atenção psiquiátrica, 

entretanto, os órgãos oferecidos para a população obter os serviços de saúde não são públicos, 

e sim privados e financiados pelo Estado, esses órgãos (hospitais em sua maioria), não acatam 

essas regulamentações sobre a atenção psiquiátrica pois possuem demasiada força política.  

Sobre o investimento na assistência psiquiátrica privada, por parte do poder público, 

Amarante (1995, p.107) assinala:  

A privatização da assistência médica no subsetor da assistência psiquiátrica é uma das 

mais vigorosas, e, apesar das iniciativas preventistas e comunitárias oriundas tanto de 

segmentos da Previdência Social quanto do Ministério da Saúde, o que acontece é a 

                                                           
16  Instituto Nacional da Previdência Social que foi um órgão público previdenciário federal brasileiro criado 

em 1966, e extinto em 1990, quando se fundiu ao IAPAS para formar o Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS.  
17  Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, extinto em 1990, quando seu serviço passou a 

ser coberto pelo SUS. 
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violenta privatização de caráter hospitalizante no âmbito da mesma. (AMARANTE, 

1995, p.107). 

Ainda no ano de 1974, ocorre a instauração da Bolsa de Saúde Mental, para os alunos 

do Curso Integrado em Saúde Mental, com o intuito de promover a formação de técnicos e 

profissionais para as unidades hospitalares do DINSAM – Divisão Nacional de Saúde Mental 

– que apontaria como importante ferramenta para a formação de trabalhadores com uma 

ideologia voltada ao crescimento do serviço público de saúde em detrimento ao modelo 

hospitalar privado, assim como as práticas institucionais em saúde mental. Contudo, o que 

ocorre a partir de 1976 é a utilização da Bolsa de Saúde Mental como meio de tapar os buracos 

da escassez em recursos humanos nas unidades do DINSAM, o que leva o programa de 

formação ao seu fim (AMARANTE, 1995). Esse episódio irá culminar na mobilização dos 

bolsistas do DINSAM, levando ao que Amarante (1995, p.107) chamou de “crise da DINSAM”. 

5.4. A reforma psiquiátrica Brasileira: Por uma sociedade sem manicômios 

 

A “crise da DINSAM” tem início em abril de 1978 e seu seguimento acaba por provocar, 

de acordo com Amarante (1995, p.108) “movimento de denúncias nos hospitais da divisão, 

seguido de greve e posterior demissão de 260 profissionais e estagiários”. Esse acontecimento 

fica marcado pelo nascimento do MTSM – Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. 

Algumas das denúncias realizadas referem-se às condições de trabalho e recebimento financeiro 

de forma ilícita, alguns pontos podem ser observados a partir do documento da Comissão de 

Saúde Mental do Cebes:  

1– pagamento de serviços que não são produzidos (pacientes-fantasmas, medicamentos 

não empregados); 2– pagamento de serviços que são produzidos, mas não são necessários 

(intervenções cirúrgicas sem indicação técnica); 3– pagamento de serviços que são 

produzidos, são necessários, mas poderiam ser realizados com racionalidade (internações 

de casos que podem e devem ser tratados em ambulatórios). (CEBES, 1980, p.46, apud, 

AMARANTE, 1995, p.114)  

 

No ano de 1985, outra crise política acaba afetando a DINSAM. Dessa vez o motivo é 

a, de acordo com Amarante (1995, p.111) “divergências entre a orientação da DINSAM, de 

caráter predominantemente organicista, e a direção das unidades, que assumem postura 

relativamente mais crítica quanto à psiquiatria institucional.”. Paralelamente, o trabalho 

realizado pelo MTSM continua crescendo, a ponto de assumirem a administração das unidades 

da próprio DINSAM e promover transformações nestas (AMARANTE, 1995). 
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Enfim, de 17 a 21 de março de 1987, ocorre a 8º Conferência Nacional de Saúde, em 

Brasília, e estabelece estratégias, a partir do movimento sanitarista, para lutar por uma reforma 

sanitária, segundo Amarante (1995, p.111) “Na medida em que essa conferência trata de temas 

gerais da política nacional de saúde, tais como financiamento, modelos de gestão, participação 

comunitária, decidi-se pela organização de conferências temáticas, entre as quais a de saúde 

mental.” e, mesmo com as divergências entre a DINSAM e o MTSM, de 25 a 28 de junho de 

1987, no Rio de Janeiro ocorre a I Conferência Nacional de Saúde Mental (1987), apresentando 

os seguintes temas (MINISTÉRIO DA SAÚDE 1987):  

• Tema I – Economia, Sociedade e Estado: impactos sobre saúde e doença 

mental 

• Tema II – Reforma sanitária e reorganização da assistência à saúde mental  

• Tema III – Cidadania e doença mental: direitos, deveres e legislação do 

doente mental 

A II Conferência Nacional de Saúde Mental (1992) veio ocorrer somente em 1992, e 

dessa vez, abordando as seguintes temáticas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1992): 

• I Conferência Nacional de Saúde Mental – Relatório Final 

• Declaração de Caracas/OPS/OMS 

• Reforma Psiquiátrica – a questão das novas tecnologias de cuidado: Relatório 

Final da Oficina da Abrasco 

• Elementos para uma Análise da Assistência em Saúde Mental 

• Portarias da Secretaria Nacional de Assistência à Saúde/Ministério da Saúde 

189/91 

• Programa de Atenção em Saúde Mental: Proposta da Federação Brasileira de 

Hospitais 

• A Proteção de Pessoas com Enfermidade Mental e a Melhoria da Assistência à 

Saúde Mental – Organização das Nações Unidas 

• A Cidadania dos Doentes Mentais no Sistema de Saúde do Brasil 

• Saúde Mental e Cidadania 

• Avaliação dos avanços recentes em legislação psiquiátrica no plano 

internacional 

• Reforma Psiquiátrica e Cidadania: o debate legislativo 
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O acontecimento dessa conferência representou esperança àqueles que de alguma forma 

eram concernentes ao tema da reforma psiquiátrica. consoante com as ideias de Desviat: 

Era o final de um longo processo, empreendido por uma equipe eficaz e progressista 

do Ministério da Saúde, com a colaboração de um importante grupo de líderes de todo 

o País, de orientações e posturas distintas, mas unido por uma vontade de reforma e 

desinstitucionalização, desde a Coordenadoria da Luta Antimanicomial, o radicalismo 

de Nacile no município de São Paulo ou o fórum de saúde mental coletiva de Sandra 

Fagundes, até professores da Escola Paulista de Medicina ou da Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), como Marcos Ferraz e Paulo Amarante. (Desviat, 1999, p.143) 

Em meio a esse contexto, é proposto no Senado Federal, um projeto de lei que versa 

sobre “a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos 

assistenciais, bem como a regulamentação da internação psiquiátrica involuntária”18 (Delgado, 

1989, apud, Desviat, 1999, p.143 ). Tal projeto proibia a construção de novos hospitais 

psiquiátricos públicos em todo o território nacional, bem como convênios e financiamento 

estatal para novos leitos em hospitais psiquiátricos privados (DESVIAT, 1999). 

Frente tais circunstâncias, é pertinente a análise dos dados referentes à condição da 

assistência psiquiátrica no Brasil antes ao movimento da reforma:  

[...] em um país onde houve 501.660 internações no ano de 1990 (apenas 25% em 

centros públicos) e onde os distúrbios mentais representam, nesse mesmo ano, o 

segundo grupo no gasto hospitalar estatal de 1990 (8,5%) e o primeiro no da rede 

privada (14,6%). Até 1991, havia no Brasil 86 mil leitos em 313 hospitais 

psiquiátricos, com um período de internação médio em torno de 100 dias. Muitos 

pacientes permaneciam internados por longos períodos – mais de dois anos – e mais 

de 30 mil pessoas haviam perdido completamente seus vínculos sociais: nunca saíam 

dos manicômios. (MINISTÉRIO DA SAÚDE 1994, apud, DESVIAT, 1999, p.144).  

Dessa forma, o emprego da conclusão de Martins (1989), em Desviat (1999), justifica 

todas as críticas ao hospital psiquiátrico e o modelo asilar de assistência à loucura:  

 

Está claro que o distúrbio psíquico chega a ser um mero pretexto’, pode-

se ler nas conclusões de um estudo realizado em um hospital de 450 

leitos, conveniado com a Previdência Social, estudo esse que examinou 

o perfil sociopsiquiátrico dos pacientes. Os casos de verdadeira 

psicopatologia não representavam mais de 10%. Tal análise confirmou, 

mais uma vez, como os hospitais psiquiátricos convertem-se em 

refúgios para os mais necessitados (MARTINS, 1989, p.56, apud, 

DESVIAT, 1999, p.144).  

O projeto de lei do deputado Paulo Delgado só foi aprovado em 06 de abril de 2001, 

doze anos após a sua entrada no Congresso Nacional, e é sancionada na forma da Lei 10.216 

                                                           
18  Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado, do Partido dos Trabalhadores (PT) 
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de 2001 onde “Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.” (BRASIL, 2001). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou analisar criticamente a história que aborda as práticas de atenção 

e cuidado diante o fenômeno da loucura e investigar as condições sociais, políticas, históricas 

e geográficas para o desenvolvimento dos movimentos para uma reforma psiquiátrica. 

Observaram-se relações causais entre os contextos históricos dos locais palco das análises e a 

maneira como os paradigmas se estabeleceram nas cidades e países analisados, isto é, as 

condições apresentadas para a transformação da ciência psiquiátrica poderá ser relacionada a 

diversos fatores alheios à política sanitária de cada local.  

A interpretação dos referenciais bibliográficos permitiu que a análise criteriosa dos fatos 

pertinentes à história da atenção psiquiátrica fosse dividida em três: num primeiro momento foi 

possível descrever, a partir das demandas sociais do contexto europeu no século XVII, a 

instituição hospitalar que funcionava como um depósito das categorias marginalizadas da 

sociedade da época. Esse estabelecimento assegurava, de alguma forma, um controle social das 

massas frente à impossibilidade de aceitação da diferença e criminalização de práticas que 

ofendiam os costumes referentes àquele contexto. Um local de mortificação que utilizava dos 

ideais iluministas para prender aqueles que fugiam à razão.  

Posteriormente, foi descrito uma virada nos métodos de assistência à loucura, dessa vez 

a intenção passou a ser tratar o louco e para isso inventaram-se a ciência: psiquiatria; e o objeto: 

doença mental. Essa transformação fora considerada (com todas as ressalvas) a primeira 

experiência de reforma no cuidado com a loucura. Marcada pelas invenções da psiquiatria e da 

doença mental, esse é o momento de inauguração do manicômio como dispositivo de tratamento 

da loucura como o que há de mais moderno para o tratamento do louco. Mais uma vez é clara 

a intervenção do contexto histórico social no desenrolar dos fatos, pois o pano de fundo para 

esses acontecimentos narrados é parte fundamental na escolha das direções para qual apontará 

a assistência psiquiátrica. A ascensão do pensamento positivista, por exemplo, foi crucial para 

os rumos que a psiquiatria iria tomar. Se transformar em uma ciência positivista de caráter 

biológico e organicista, que se preocupava em mais em apontar a etiologia da loucura do que 

com o sujeito que residia ali. Mais uma vez, o estabelecimento hospitalar, agora travestido de 

manicômio, cumpria uma função de controle social e produzia uma mortificação do ego, dessa 

vez regulando as relações da sociedade com o fenômeno da loucura.  
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Finalmente, a pesquisa apontou para a herança negativa deixada pelo manicômio: morte, 

maus tratos, violação dos direitos humanos. Entretanto, é justamente da experiência da 

psiquiatria clássica que emergem as condições para a Reforma Psiquiátrica.  Essas 

experiências se espalham por diversos países e, apesar de levarem em conta as peculiaridades 

de cada região, se desenvolvem num contexto de mundo que acabara de sofrer com as mortes 

e tragédias acarretadas pela Segunda Guerra Mundial. Há uma ressalva para os países da 

América Latina, principalmente o Brasil, que apresentou movimentos para uma reforma 

psiquiátrica de forma tardia. Uma aposta é que em decorrência das suas situações econômicas 

e progressão dos juros nas dívidas externas, os países latinos necessitaram de muito mais 

empenho para que as situações sanitárias desenvolvessem melhorias.  

Em suma, esse trabalho aponta para uma crítica do modelo asilar de atenção psiquiátrica, 

que mesmo sem forças frente à insurgência das reformas psiquiátricas, ainda se mantém vivo 

em práticas manicomiais enraizadas, como a naturalização da violência institucional. A partir 

da análise histórica presente nessa monografia, é possível concluir que a privação da liberdade 

e ataque aos direitos humanos baseados na intolerância frente à diferença, nunca deverá ser 

considerado razoável.  

Para que não se esqueçam e para que não se repita. Pelo fim dos manicômios. 
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