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Qual a natureza da atuação política que se esconde sob as chamadas 

“práticas psi”? Via de regra, uma prática que justifica a desigualdade social, a 

exclusão, o confinamento, o preconceito. Via de regra, uma prática que quer ajustar 

os desviantes, que arredonda as arestas de respostas de resistências justas e saudáveis 

patologizando-as em nome da ordem e do progresso. Discurso lacunar, suas 

concepções quase sempre omitem as questões da ideologia e das relações de poder e 

explicam comportamentos reduzindo-os a uma dimensão psicológica reificada.  

Maria Helena Souza Patto (Coimbra, 1995). 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho se propõe a estudar e evidenciar as violações aos 

direitos humanos, que se fizeram historicamente presentes no exercício da 

Psiquiatria, especialmente no espaço asilar, ou seja, nas internações psiquiátricas. 

Tendo em vista esse objetivo, foi feita uma revisão histórica do conceito de Loucura, 

que o estudo mostrou ter nascido em um período específico, na Europa. 

Fundamentados sobretudo no pensamento do Filósofo e Historiador francês Michel 

Foucault, procuramos também entender quando e sob que circunstâncias surge a 

necessidade e a conveniência da internação dos chamados loucos. Esse caminho nos 

levou a tematizar o surgimento da própria Psiquiatria, enquanto disciplina teórica, 

sob a influência do trabalho de Philippe Pinel e de seu discípulo Jean-Étienne 

Esquirol. Tornou-se evidente o quanto a Psiquiatria e o processo de reclusão de 

pessoas consideradas, de algum modo, mentalmente incapazes de decidir sobre a sua 

própria vida, se ajustaram e atenderam às expectativas dominantes de ordem, 

segregação, limpeza e segurança. Essa constatação nos levou a colocar em questão o 

Poder, que, mais uma vez fundamentados em Foucault, pudemos compreender que se 

explicita e se exerce enquanto uma relação, em contínua interrelação com as práticas 

discursivas, com o saber. Saber-poder, enfraquecimento do louco, tornando-o objeto 

de tutela por não ser capaz de dirigir sua própria existência, devendo ser corrigido, 

normalizado, mostraram-se entidades inseparáveis. Caminhamos, então, no sentido 

de explicitar como esse movimento ocorreu no Brasil, desde o nascimento do 

primeiro asilo para doentes mentais, no Rio de Janeiro, passando pelos meados dos 

anos de 1950, quando surgem os primeiros psicofármacos, comprovadamente 

eficazes, até o final dos anos 1970, quando se iniciou a Reforma Psiquiátrica. 

Durante todo esse tempo, foi nítidas toda sorte de infrações aos direitos humanos, 

tentativas de sujeições de corpos e de vontades, disfarçadas de tratamentos e 

protegidas pela pretensa neutralidade da ciência. O momento posterior – a Reforma 

Psiquiátrica – foi também objeto de atenção do nosso texto, em um esforço de tornar 

visíveis os embates que se fizeram presentes, as múltiplas mudanças que foram 

necessárias, tanto no campo macropolítico, como no nível molecular. Terminamos o 

nosso texto, trazendo como caso a ser analisado, a experiência trágica, ocorrida no 

Hospital Colônia de Barbacena, um fato em nossa história que merece ser 

relembrado como um alerta para o presente e para o futuro. 

 

 

Palavras chaves: Direitos Humanos; Psiquiatria; Loucura; Relações de 

Poder; Reforma Psiquiátrica 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present work intends to study and give evidence to the human rights 

violations that have been historically present in the Psychiatry practice, especially in 

the asylum area, that is, in Psychiatric hospitalizations. In view of this objective, a 

historical review of the concept of madness was made, which the study showed to 

have it’s origins in a specific period in Europe. Grounded principally in the thinking 

of the French Philosopher and Historian Michel Foucault, we also try to understand 

when and under what circumstances the necessity and convenience of the 

hospitalization of so-called madmen arises. This path led us to thematize the 

emergence of Psychiatry itself as a theoretical discipline under the influence of the 

work of Philippe Pinel and his disciple Jean-Étienne Esquirol. It became clear how 

much psychiatry and the process of reclusion of persons considered in some way 

mentally incapable of making their own decisions, adjusted themselves and met the 

dominant expectations of order, segregation, cleanliness and security. This finding 

led us to question the Power, which, once again based on Foucault, we could 

understand that is exercised as a relationship, in continuous interrelation with 

discursive practices, with knowledge. Know-power, weakening of the madman, 

making him the object of tutelage for not being able to have direction for his own 

existence, having to be corrected, normalized, showed themselves inseparable 

entities. We then went on to explain how this movement occurred in Brazil, from the 

start of the first asylum for the mentally ill, in Rio de Janeiro, going through the mid-

1950s, when the first psychopharmacological drugs proved to be effective until the 

end Of the 1970s, when Psychiatric Reform began. Throughout this time, all sorts of 

human rights violations took place, attempts at subjection of bodies and wills, 

disguised as treatments and protected by the alleged neutrality of science, have been 

clear. The later moment - the Psychiatric Reform - was also the subject of our text, in 

an effort to make visible the clashes that were present, the multiple changes that were 

necessary, both in the macropolitical field and at the molecular level. We end our 

text, bringing as a case to be analyzed the tragic experience, which occurred in the 

Psychiatric Hospital of Barbacena, a fact in our history that deserves to be 

remembered as an alert for the future. 

 

 

Key words: Human Rights; Psychiatric; Madness; Power Relations; 

Psychiatric Reform 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho surge a partir de questionamentos e desejo por maiores 

informações e conhecimentos, despertados pelo filme Nise: no coração da loucura, 

dirigido por Roberto Berliner. Assistir o filme nos trouxe inquietações e perguntas, 

afinal um novo território se abria; práticas de cuidado que nos pareciam desumanas 

se faziam evidentes, o outro reduzido a quase uma coisa, absolutamente destituído da 

capacidade e da possibilidade de decidir sobre sua própria vida. Era impossível não 

fazer uma correlação com o direito, afinal, falamos tanto em Direitos Humanos e nas 

arbitrariedades que ocorrem e que evidenciam a negação desse princípio tão básico e, 

de repente, pudemos observar que ali, tão próximos de nós, sob a tutela de um espaço 

asilar, inúmeras transgressões a esse direito fundamental se faziam presentes. 

Estávamos frente a uma experiência do passado, já superada, ou atos semelhantes 

continuavam a se repetir? Qual era ou teria sido a dimensão do problema?  

O filme expõe as práticas psiquiátricas e de higienização mental próprias à 

década de 1940, no Brasil. Era um período específico, mas ocorreu-nos a necessidade 

de saber mais, entender a questão de um modo mais profundo, abarcando um período 

maior de tempo. A abordagem jurídica, dentro de tal contexto, nos pareceu de 

extrema importância e, sobretudo, altamente frutífera, especialmente quando a 

pensamos sob a ótica dos Direitos Humanos e da dignidade da pessoa humana, uma 

área em que, infelizmente, são notórias as recorrentes violações ocorridas na história 

de nosso país. Atentar para esse problema, dentro de um território e um saber 

específico – a Psiquiatria -, mesmo que outros já o tivessem feito, pareceu-nos, 

portanto, importante. 

O texto, desse modo, traz à reflexão o papel da Psiquiatria, que, como 

instituição de poder, muitas vezes utilizava, ou provavelmente ainda se utilize, de 

meios violentos para afirmar seu papel de detentora do conhecimento científico sobre 

a Loucura, e, dessa forma, exercer dominação sobre o louco. 

A degradação do paciente e as inúmeras infrações aos Direitos Humanos, a 

segregação e o confinamento, reforçavam o estereótipo ¨não-humano¨, desses 

considerados loucos, que, por fugirem aos padrões estabelecidos como normais, se 

tornavam, cada vez mais, o que era esperado deles. 

Essas reflexões, então, avivaram a curiosidade e o interesse em compreender 

mais profundamente o tema. Buscamos entender como se desenvolveram 
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historicamente as práticas psiquiátricas e de que forma elas se constituíram como 

uma forma de segregação daqueles considerados doentes mentais, a serviço do 

controle e da ordem social. Para isso, foi preciso analisar e entender como os 

conceitos de normalidade e anormalidade foram socialmente criados.  

Em nosso esforço, levamos em consideração, principalmente, como esse 

tema pode ser estudado dentro do panorama da Ciência Jurídica, tendo em vista a 

comunicação entre as Ciências Humanas, comunicação essa que deve sempre ser 

fomentada, na tentativa de conciliar as relações sociais e a relação entre o Sujeito e o 

Estado. Tornou-se cada vez mais claro, como a Psiquiatria, como instituição de 

saber-poder, atua normatizando condutas consideradas desviantes, definindo-as como 

doença e justificando, assim, o internamento em instituições de controle disciplinar, 

facultando diversas violações com a proposta de um suspeito tratamento. 

A relevância social do tema, devido às absurdas violações da dignidade da 

pessoa humana e dos Direitos Humanos, historicamente conquistados, se evidenciou, 

no decorrer do trabalho, ainda mais flagrante. Soma-se a isso, o fato de que estas 

questões são pouco abordadas sob o prisma da Ciência Jurídica, muito embora as 

suas evidentes correlações.  

Ao destrinchar a temática, alguns momentos históricos e alguns conceitos se 

realçam e tornam possível entender o objeto de estudo com mais clareza.  

O primeiro passo, ao estudar a história da Psiquiatria e da Loucura, foi 

entender como se deu a criação desse conceito. Afinal, quem eram esses 

considerados loucos? Fez-se importante retomar historicamente como a Psiquiatria se 

desenvolveu enquanto ciência, a fim de controlar a Loucura, e como o Asilo foi o 

espaço criado, no século XIX, para excluir os considerados desviantes do convívio 

social. Analisamos o entendimento da loucura na sociedade européia, como se deram 

as primeiras práticas segregatórias, desde o século XVII, até o hospício de Pinel. 

No desenvolvimento do trabalho, tornou-se evidente que a Psiquiatria, como 

ciência capaz de não só definir o conceito de Normalidade, mas de punir os 

desviantes, tem a manutenção da sua hegemonia sobre a Loucura, a partir de diversas 

relações de poder exercidas no âmbito social.  

Com o objetivo de melhor compreender essas relações, recorremos às 

reflexões trazidas sobre o tema pelo Filósofo e Historiador francês Michel Foucault. 

Esse caminho nos possibilitou um entendimento do funcionamento social ao nível 
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microscópico, nos permitindo analisar mais de perto o exercício do poder, levando-

nos a compreender como a interação das diversas instâncias sociais e as 

modificações em grau molecular define o que acontece no nível macroscópico, e 

nesse caso, legitimam o Poder Psiquiátrico. 

Saindo do contexto europeu, aproximamos a história da loucura da realidade 

brasileira. Apesar de muitas semelhanças com as práticas européias, houve 

particularidades, devido às características do acontecer  histórico do nosso país. 

Desde a criação do primeiro hospital psiquiátrico no século XIX, o surgimento de 

movimentos eugenistas, até a descoberta dos primeiros psicofármacos e as primeiras 

críticas ao modelo psiquiátrico clássico. É importante ressaltar, que, em todos esses 

momentos, vemos a psiquiatria exercendo o seu papel de manutenção da ordem 

social, muitas vezes aliado a interesses políticos e econômicos. Pela falta de 

legislação específica sobre o assunto, e por ser uma prática enraizada e por muitos 

anos incontestável, a Psiquiatria continuou agindo indiscriminadamente, com o apoio 

do poder que a estrutura asilar lhe concedia, através técnicas desumanizantes, 

voltadas para a sujeição e o domínio dos considerados loucos.   

Um dos momentos mais interessantes para entender essa trajetória que será 

relatada, é quando o papel normalizador da Psiquiatria começa finalmente a ser 

contestado. Veremos como diversos movimentos surgiram, e como a partir do final 

dos anos 1970, ganharam força e adesão social. A influência italiana, exercida 

principalmente através das idéias de Franco Basaglia, chegaram ao Brasil, e, nos 

últimos anos da Ditadura Militar, diversos setores da sociedade se organizam em 

torno do que chamamos de Reforma Psiquiátrica. O clamor por Direitos Humanos, 

por mudanças no modelo hospitalocêntrico, possibilitou avanços sociais e 

transformações no modelo assistencial de Saúde Mental. Além disso, o Estado foi 

obrigado a se posicionar e garantir institucionalmente a proteção às garantias 

conquistadas, através de instrumentos legais.  

Como forma de elucidar o que este trabalho visa explorar, será feito também 

um estudo de caso de um dos episódios mais violentos, e desconhecidos, da história 

do nosso país. O chamado ¨Holocausto Brasileiro¨ que se passou no Hospital 

Psiquiátrico de Barbacena - MG, é o exemplo mais cruel de como a Psiquiatria dita o 

conceito de normalidade, tencionando o controle da ordem social. 



14 

 

 

 

Esse texto, surge, portanto, como uma inquietação e termina como um 

alerta. Sem deixarmos de reconhecer os importantes avanços conquistados, nos 

parece sempre importante lembrar quem somos e de onde viemos, a fim de que 

possamos construir com mais segurança e propriedade um território e um espaço 

físico e social, em que a noção de Direitos Humanos transcenda o código e se 

instaure na materialidade das relações. 

 

. 
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1 HISTÓRIA E INVENÇÃO DA LOUCURA 

 

1.1 OS DESVIANTES 

 

Muitas vezes quando colocamos em questão a idéia de Loucura e das 

patologias mentais, tendemos a pensá-la como um invariante histórico, ou seja, um 

algo em si que acometeria os indivíduos em todos os tempos, independentemente dos 

fatores históricos ou sociais. Essa visão se constrói em nosso tempo, sobretudo a 

partir das proposições de Emil Kraepelin, considerado o grande artífice da moderna 

Psiquiatria, defensor da noção de doenças mentais que seriam secundárias a 

desordens genéticas e/ou biológicas. Vistas dessa forma, as desordens do psiquismo 

seriam equivalentes a uma patologia pulmonar ou cardíaca, por exemplo, elas seriam 

objetiváveis, sendo passíveis de serem corrigidas por procedimentos técnicos, sejam 

eles farmacológicos ou psicoterápicos. 

Mesmo que não queiramos entrar no mérito dos embates que se estabelecem 

sobre a determinação dos quadros psiquiátricos, uma disputa entre uma visão 

biologicista ou psicológica, o que certamente foge ao escopo do nosso trabalho, é 

preciso reconhecer que, diferentemente das patologias anteriormente citadas, as 

desordens psiquiátricas atingem uma determinada experiência humana que, em 

nossas representações, temos mantido dicotomizada do corpo físico, seja essa 

experiência entendida como psiquismo, alma ou subjetividade. O mais importante 

para nós, no entanto, é que o conceito de alma e psiquismo está intrinsecamente 

relacionado com a noção de comportamento, com a idéia de razão e com as 

expressões emocionais, sendo, portanto, objeto de estudo e de interesse não somente 

da Medicina, representada nesse contexto pela Psiquiatria, mas também da Filosofia, 

da Religião e do Direito. Loucura, razão, liberdade, comportamento, normalização e 

normatização desses comportamentos são, portanto, conceitos fortemente 

relacionados. 

Nesse sentido Foucault (2002) se propôs a interrogar de que forma e em que 

momento surge a idéia de Loucura, que será posteriormente objeto de estudo da 

Psiquiatria. Em História da Loucura, o filósofo/historiador, afirma que em seus 

primórdios não existia o conceito de loucura, os comportamentos eram normatizados 

a partir da distinção entre os normais - cidadãos de bem, que contribuíam para a 
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sociedade, seguindo os valores éticos, econômicos, e as normas de comportamentos 

vigentes - e os que Foucault (2002) nomina como a-sociais - pessoas que não 

seguiam os valores constituídos, cujos comportamentos eram considerados 

desviantes e fora da regra. Os acusados de perturbar a ordem e ameaçar a segurança 

pública. Nesse contexto estavam inseridos os futuros loucos, mas não somente. Aí, 

em realidade, se enquadravam os desviantes de toda sorte, fossem eles doentes, 

marginais, miseráveis ou transgressores da lei – a Loucura não existia enquanto tal e 

não era objeto de atenção médica, o que tínhamos eram comportamentos que se 

afastavam da norma social.  

A distinção se dava a partir de regras morais e não por uma determinação 

patológica, o que estava em questão era a normatização dos comportamentos, 

objetivando a manutenção da ordem social. Os considerados a-sociais eram, desse 

modo, objeto de interesse do Estado, podendo eventualmente ser considerados 

perigosos ou mesmo inconvenientes e serem objetos de segregação social, mas essa 

separação não obedecia a critérios médicos. 

Foucault (1999) afirma que até o século XVIII, não havia como prática 

sistemática a internação, o que só ocorria em casos extremos e de perigo. O conceito 

de Loucura que lentamente vai se construindo, relaciona tais comportamentos 

desviantes inicialmente com o erro e a ilusão, que deveriam ser dissipados através do 

contato com a natureza, viagens e afastamento das rotinas, preferencialmente a um 

isolamento que só faria sentido em comportamentos violentos, por exemplo.  

Seria inverídico afirmar, no entanto, que até o século XIX, quando surgem 

reconhecidamente os primeiros asilos para doentes mentais, inexistiam estruturas de 

internação para abrigar a Loucura, elas de fato já se faziam há muito presentes, o que 

não existia era a Loucura em si, conforme o entendemos hoje, ou seja, doentes 

mentais eram recolhidos nestas estruturas, por critérios de comportamentos 

desviantes e perigosos, sofrendo toda sorte de abuso e violência, que objetivavam 

pura e simplesmente a contenção e não o tratamento.  

Segundo Foucault (1975), nos meados do século XVII, ocorre uma mudança 

brusca, que substitui a antiga convivência estabelecida com os loucos no seio da 

sociedade e o modelo de exclusão torna-se imperante. Em suas palavras: 
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Criam-se (e isto em toda a Europa) estabelecimentos para internação que não são 

simplesmente destinados a receber os loucos, mas toda uma série de indivíduos 

bastante diferentes uns dos outros, pelo menos segundo nossos critérios de 

percepção: encerram-se os inválidos pobres, os velhos na miséria, os mendigos, os 

desempregados opiniáticos, os portadores de doenças venéreas, libertinos de toda 

espécie, pessoas a quem a família ou o poder real querem evitar um castigo público, 

pais de família dissipadores, eclesiásticos em infração, em resumo todos aqueles 

que, em relação à ordem da razão, da moral e da sociedade, dão mostras de 

“alteração”. (FOUCAULT, 1975, p. 78). 

 

 

Neste cenário é inaugurado na França o Hospital de Bicêtre e La Salpêtriere, 

o mesmo Bicêtre que no final do século XVIII Philipe Pinel assume como diretor, 

instituindo as grandes mudanças que iriam marcar a Psiquiatria e o modo como 

passamos a enxergar a loucura. 

 

 

1.2 A INVENÇÃO DA LOUCURA  

 

Pereira (2004) afirma que o famoso quadro de Charles Muller: “Pinel 

libertando das correntes os alienados de Bicêtre”, reflete um cenário que 

provavelmente nunca ocorreu, ao menos não daquela forma. De qualquer maneira, 

confere-se a Pinel um papel importante, não somente por trazer à tona a necessidade 

de um tratamento mais “humanitário” das patologias mentais, mas também da 

própria delimitação do que seria uma doença mental, da construção do conceito de 

loucura como uma entidade nosológica, passível de tratamento e diferenciada de 

outros comportamentos desviantes.  

De acordo com Foucault (1999), com o nascimento do Poder Psiquiátrico, a 

Psiquiatria como ciência médica inicia o controle do louco e lhe dá um espaço 

próprio, o asilo. Antes de Pinel e Esquirol o louco era um subconjunto de uma 

população mais vasta, uma região de um fenômeno não só mais amplo e englobante, 

mas que lhe determina a configuração como desrazão. É o hospício que produz o 

louco como doente mental, personagem individualizado a partir da instauração de 

relações disciplinares de poder. 

Ao promover tal diferenciação, o ambiente asilar deixa de ser visto como 

um espaço meramente prisional, onde a contenção e as punições ocupavam um papel 

central e passa a ser entendido como local de tratamento. À primeira vista 
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poderíamos pensar, de fato, dessa forma, mas como o próprio Foucault (1975) 

afirma: “Pinel, Tuke, seus contemporâneos e sucessores não romperam com as 

antigas práticas de internamento; pelo contrário, eles as estreitaram em torno do 

louco”. (p. 81). 

O tratamento moral instituído por Pinel e endossado pelo seu sucessor 

Esquirol, tinha, segundo Pacheco (2003), um sentido educativo, envolvendo aspectos 

sociais e ambientais. O pressuposto corrente era o de que as doenças mentais seriam 

secundárias a paixões exacerbadas, sendo objeto de um processo corretivo, 

facilmente resvalando em atitudes autoritárias e coercitivas.  

Em Foucault:  

 

 

A prática do internamento no começo do século 19, coincidiu com o momento em 

que a loucura é percebida menos com relação ao erro do que com a conduta regular 

e normal. Momento em que aparece não mais como julgamento perturbado mas 

como desordem na maneira de agir, de querer, de sentir paixões, de tomar decisões, 

de ser livre. Enfim, em vez de se inscrever no eixo verdade - erro - consciência, se 

inscreve no eixo paixão - vontade - liberdade. (FOUCAULT, 1999, p. 121).  

 

 

Poderíamos dizer, desse modo, que a concepção da doença mental como um 

desvio das paixões, significando que os indivíduos perderiam a sua racionalidade em 

favor de uma administração passional de seus comportamentos, legitimava o Poder 

Médico a agir através do tratamento moral e da reclusão, até que o doente tivesse 

recobrada a capacidade de se auto-administrar. Essa posição é ratificada por  

Amarante (1995), quando afirma que o entendimento da doença mental como erro da 

razão, passa a justificar a internação como o caminho privilegiado para o tratamento 

dos doentes mentais. O prejuízo racional envolveria a incapacidade de arbitrar, da 

liberdade de escolha, a mesma liberdade de escolher que passa a ser, sobretudo após 

a Revolução Francesa, um princípio basilar da cidadania. Caberia ao asilo alienista, 

desse modo, através do tratamento moral, retomar a racionalidade perdida pelo 

desgoverno das paixões, reconduzindo o indivíduo à sua condição de liberdade. 

No contexto da Revolução Francesa, com o lema Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade, o alienismo veio sugerir uma possível solução para a condição civil e 

política dos alienados que não poderiam gozar igualmente dos direitos de cidadania 

mas que, também, para não contradizer aqueles mesmos lemas, não poderiam ser 

simplesmente excluídos. O asilo tornou-se então o espaço da cura da Razão e da 
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Liberdade, da condição precípua do alienado tornar-se sujeito de direito. 

(AMARANTE, 1995).  

Foucault (1999) acrescenta, apontando cinco razões descritas por Esquirol 

para justificar o isolamento dos loucos, observando-se entre elas esse viés 

moralizador, assim como as relações de poder que muitos anos mais tarde serão 

objeto de críticas dos movimentos da Antipsiquiatria. São elas: “1. garantir a 

segurança pessoal dos loucos e de suas famílias; 2. liberá-los das influências 

externas; 3. vencer suas resistências pessoais; 4. submetê-los a um regime médico; 5. 

impor-lhes novos hábitos intelectuais e morais.” (p. 126). 

Como salienta Foucault (1975), diversas práticas antigas, de caráter 

claramente punitivo, passam a ser utilizados nesse processo de moralização e 

tratamento, em uma relação de adestramento e dominação, em que a punição não 

ficava de fora, ao contrário se justificava pelo seu papel “educativo” e “ortopédico”.  

Em Microfísica do Poder, o mesmo Foucault (1999), retoma esse 

pensamento e reitera que esse cenário, se produz em uma época em que o poder 

médico encontrava suas garantias e justificativas nos privilégios do conhecimento, 

justificando o domínio indiscriminado que o psiquiatra exercia sobre o doente. 

"Como se pode ver é tudo questão de poder: dominar o poder do louco. Neutralizar 

os poderes que de fora possam se exercer sobre eles, estabelecer um poder 

terapêutico e de adestramento, de ¨ortopedia¨." (FOUCAULT, 1999, p..126). 

 

 

A noção da doença como um desvio das paixões – uma ruptura da racionalidade – , 

a consequente  perda da liberdade dos considerados doentes e a proposição do 

tratamento moral como alternativa de recuperação, acaba por legitimar e dar uma 

roupagem de cientificidade a toda uma sorte de medidas opressoras e violentas. 

Temos uma clara aliança entre um saber que se constrói e um poder que se legitima, 

uma relação estudada por Foucault (1999), que frequentemente se estabelece e que, 

no contexto desse trabalho, fica em muitos momentos evidente. Desse modo, “o 

asilo, lugar da liberação dos alienados, transformou-se no maior e mais violento 

espaço da exclusão, de sonegação e mortificação das subjetividades.” 

(AMARANTE, 1995). 

 

 

A psiquiatria brasileira não esteve distante desse cenário, ao contrário, 

quando surge no Rio de Janeiro o primeiro ambiente asilar dirigido especificamente 

aos alienados mentais, todo o tratamento se faz fortemente influenciado pela 

“moderna” Psiquiatria francesa. 
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Antes de analisarmos como se deu a conjuntura brasileira, faremos uma 

pequena pausa, que nos permitirá compreender em maior profundidade as 

modificações que se deram, não somente no campo macropolítico, mas também e 

fundamentalmente, no nível micropolítico – o plano das relações de poder. Seguindo 

uma avaliação foucaultiana, consideramos que seja nesse campo e nas suas 

transformações, que se encontram as possibilidades de estabelecermos efetivas 

mudanças.   
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2  RELAÇÕES DE PODER E GENEALOGIA PSIQUIÁTRICA 

 

 

A análise feita nesse capítulo tem o objetivo de fazer uso de alguns 

conceitos do pensamento foucaultiano, para entender como as transformações sociais 

aconteceram no nível do que o filósofo chama microscópico, ou micropolítico,  

afetando e interagindo com o campo macropolítico. Para isso, temos que entender 

como funcionam, segundo Foucault, as relações de poder. 

Diferentemente da noção tradicional de poder que temos, Foucault (2001, 

1999, 2006, 1999) acredita que o Poder não é algo que se possa ter ou não. Não é 

algo que estaria concentrado exclusivamente no Estado ou em uma classe social 

específica, que oprimiriam as outras. Em vários momentos de suas obras, ele afirma 

a necessidade de entendermos o poder como uma relação. Dessa forma, o Poder está 

presente em todos os níveis da sociedade, em todos os momentos e em todas as 

dimensões. Não existiria algo unitário e global chamado Poder, mas sim formas de 

poder, em constante transformação, que constituem as relações sociais. O Poder 

circula, e dessa forma todos os seres humanos exercem poder uns sobre os outros.  

Esses poderes moleculares, ou capilares, exercidos por indivíduos, grupos, 

instituições, corporações, perpassando a sociedade em todas as instâncias, funcionam 

como uma teia atingindo e forjando a realidade concreta dos indivíduos, ou seja, seus 

comportamentos, seus hábitos, seus desejos, seus discursos, ao mesmo tempo sendo 

tecida por estes. 

Em Microfísica do Poder, Foucault (1999) deixa, então, claro que os 

poderes não estão localizados em nenhum ponto da estrutura social. O Poder é uma 

rede de dispositivos e mecanismos que atinge todos os indivíduos, não existindo 

limites ou fronteiras. Considerando dessa forma, poderíamos afirmar que o que existe 

são relações de poder, não o Poder em si; o Poder se constrói e se exerce em relação, 

ele não existe como um entidade em si, apartada do campo relacional. 

Através do exercício do poder, produzimos discursos de verdade. Verdade 

aqui não dever ser entendida como a oposição entre o verdadeiro e o falso, em que o 

verdadeiro seria entendido como a correspondência mais justa e adequada entre o 

representado e o fato em si – a veritas latina. Da mesma forma, não se trata da 

distinção entre o certo e o errado, mas sim como o que é construído socialmente 
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como aceitável e desejável, como verdadeiro e legítimo, em uma determinada 

sociedade, ganhando, desse modo, o status de verdade. Concebendo, desse modo, 

Verdade como o que se constrói e se legitima, através de inúmeros arranjos e de 

forças que se interpenetram e se interinfluenciam, podemos dizer que todas as 

relações de poder produzem, reforçam ou criam um discurso de verdade. De idêntica 

maneira, o Poder se legitima na verdade, sobre ela se constrói e se reforça. 

No livro Em defesa da sociedade, Foucault (1999) menciona como o 

exercício do poder cria o que poderíamos chamar de uma economia dos discursos de 

verdade. Esses discursos dependem do Poder, assim como o Poder depende deles, e 

funcionam a partir e através deles. 

 

 

A verdade é a norma: é o discurso verdade que, ao menos em parte, decide; ele 

veicula, ele próprio propulsa os efeitos do poder. Afinal de contas, somos julgados, 

condenados, classificados, obrigados a tarefas, destinados a uma certa maneira de 

viver ou a maneira de morrer, em função de discursos verdadeiros, que trazem 

consigo efeitos específicos de poder. (FOUCAULT, 1999, p. 29). 

 

 

Sendo assim, a verdade não existe sem o Poder, nem o Poder sem a verdade. 

Ela se constitui graças a esses jogos de poder, que produzem discursos de autoridade, 

e seus efeitos são regulamentados pelo próprio poder. Em nosso tempo, o que faz 

com que a Verdade se sustente como Verdade, ou seja, como discurso hegemônico, é 

que ela é centrada na forma de discurso científico.  

Existe uma perpétua articulação entre o Saber e o Poder: “(...) exercer o 

poder cria objetos de saber, os faz emergir, acumula informações e a utiliza”. 

(FOUCAULT, 1999, p. 141). Da mesma forma, o Saber produz Poder:  “Não é 

possível que o poder se exerça sem saber, não é possível que o saber não engendre 

poder.” (FOUCAULT, 1999, p.142). Saber e poder, portanto, se interpenetram e 

estão em permanente conexão. No campo da Loucura, por exemplo,  as relações de 

poder vão criando a necessidade da exclusão e estabelecem um Saber sobre esses que 

são excluídos, dando-lhes nome e características, esse mesmo saber legitima as ações 

do Poder que passam a ser exercidas. 

Como já afirmamos anteriormente, Foucault (1999) refuta a ideia de 

acumulação exclusiva de Poder em uma determinada classe social, ainda que seja 

necessário admitir que alguns segmentos ou instituições presentes no corpo social 
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tem o exercício mais concentrado do Poder. O importante para Foucault (1999), no 

entanto, é o entendimento de que o Poder não se encontra exclusivamente na mão de 

alguns, como muitas vezes tendemos a pensar, mas ele circula e se exerce em rede; 

dessa forma, os indivíduos estão sempre em posição de serem submetidos a esse 

poder e também de exercê-lo. 

Considerando que determinado Saber é constituído por relações de poder - 

pelo exercício do Poder -, não podemos excluir a concepção de que todo Saber é 

político. Não existe Saber neutro, pois ele é estabelecido a partir do exercício de 

poder de determinado indivíduo ou grupo social. Ao buscar legitimar-se no discurso 

científico e em sua pretensa neutralidade, se pretende gerar um discurso de 

autoridade sobre determinada questão, pela jurisdição de exercer o Poder através do 

conhecimento. 

Ocorre que, esse conhecimento, independentemente de ser científico ou 

ideológico, só pode existir a partir de condições políticas, que são as condições para 

que se formem tanto o sujeito, quanto os domínios do saber. Foucault (2001) em A 

verdade e as formas jurídicas, afirma: “A investigação do saber não deve remeter a 

um sujeito de conhecimento que seria sua origem, mas a relações de poder que lhe 

constituem.” (p.27). 

Semelhante interrogação, Foucault (1999) faz em Microfísica do Poder, 

pensando sobre os modos como cada sociedade tem sua “política geral da verdade”, 

entendida por ele como o discurso que um determinado corpo social acolhe e faz 

funcionar como verdadeiro:  “Os mecanismos e instâncias que permitem distinguir os 

enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade (...)” 

(p.12 ). 

Considerando o que foi exposto anteriormente, se o Poder é uma prática 

social, qual tipo de Poder seria capaz de produzir discursos de verdade dotados de 

efeitos tão potentes, que permitem mecanismos de sujeição, e são capazes de moldar 

gestos, comportamentos e desejos, e, ao mesmo tempo, ser fortificado e reproduzido 

através dos indivíduos, em todo o corpo social? 

Essa pergunta pode ser respondida, mais uma vez, analisando o Poder em 

sua forma mais sutil e sofisticada, no nível capilar, que se inicia através do círculo 

imediatamente mais próximo dos indivíduos, através das principais instituições 
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sociais do mundo moderno, desde o núcleo familiar, a escola, o trabalho etc. Nessas 

esferas, vemos moldadas as normas de condutas que pretendem regular nossas 

escolhas éticas, estéticas e morais. A verdade, através dessa rede delicada e eficaz, 

movimenta-se com alcance individual, em torno da nossa liberdade. 

Essas formas moleculares de exercício de poder são indispensáveis na 

sustentação e atuação do Estado, mas não foram necessariamente criadas pelo 

Estado, muito embora, muitas vezes, possam se constituir em modos de manifestação 

do aparelho central. Ao mudar o foco de análise para as relações de poder ao nível 

microscópico, a ideia de que o Estado seria o órgão central e único de exercício de 

poder é descartada. 

 

 

 (...) uma das primeiras coisas a compreender é que o poder não está localizado no 

aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade se os mecanismos de poder que 

funcionam para fora, abaixo, ao lado dos aparelhos do Estado, a um nível muito 

mais elementar, quotidiano, não forem modificados. (FOUCAULT, 1999, p.149). 

 

 

Na visão foucaultiana, o Estado é denominado de Poder Soberano, e sua 

soberania é exercida através do sistema jurídico – seja a teoria, os códigos ou suas 

instituições –, que permitiram uma democratização da soberania, através da 

constituição de um direito público, com uma organização articulada em torno do 

princípio do corpo social e da delegação de poder. 

O sistema jurídico, para Foucault (1999), da forma como funciona, exerce 

seu Poder na forma de sujeição, através da mecânica de sanção/pena. O Direito, 

reprodutor do discurso de verdade, estabelece relações de dominação, tencionando a 

obediência dos indivíduos submetidos a essa soberania. E como Direito, entende-se 

não somente a Lei em si, mas todo o conjunto de aparelhos, instituições e 

regulamentos que aplicam o Direito, pondo em prática múltiplas formas de 

dominação e sujeição. Sendo assim: “O direito deve ser visto como um procedimento 

de sujeição que ele desencadeia e não como uma legitimidade a ser estabelecida”. 

(FOUCAULT, 1999, p.182). 

Uma sociedade como a nossa, de ideologia capitalista, provavelmente não 

conseguiria sobreviver a um modelo de Poder puramente repressor, que sanciona e 

pune. Aliás, essa nos parece ser uma das grandes contribuições de Foucault, ou seja, 



25 

 

 

 

a idéia de um Poder que não somente penaliza e coíbe, mas que, sobretudo, produz e 

cria. 

 

Acredito que então supunha uma espécie de loucura viva, volúvel e ansiosa que a 

mecânica do poder tinha conseguido reprimir e reduzir ao silêncio. Ora, me parece 

que a noção de repressão é totalmente inadequada para dar conta do que existe 

justamente de produtor no poder. Quando se define os efeitos do poder pela 

repressão, tem-se uma concepção puramente jurídica deste mesmo poder; 

identifica-se o poder a uma lei que diz não. O fundamental seria a força da 

proibição. Ora creio ser esta uma noção negativa, estreita e esquelética do poder 

que curiosamente todo mundo aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se não 

fizesse outra coisa a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido? 

O que faz com que esse poder se mantenha e que seja aceito é que simplesmente 

que ele não pesa só com uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, 

produz coisas, induz prazer, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede 

produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais que uma instância negativa 

que tem por função reprimir. (FOUCAULT, 2001, p. 8). 

 

 

Sem negar o papel muitas vezes interceptor e punitivo do Poder, Foucault 

(2001) sinaliza, desse modo, para os limites dessa operação. Ele chama a atenção 

para as ações produtivas do poder, que constituem, mesmo quando disso não nos 

damos conta, os nossos modos de desejar, pensar e sentir. Conseguimos identificar 

muito melhor as ações coercitivas, quando o Poder surge como algo fora de nós, que 

nos influencia e/ou nos atinge. Os seus efeitos produtivos são mais difíceis de serem 

percebidos, já que são internalizados, constituem a nossa subjetividade e são 

confundidos, muitas vezes, como escolhas pessoais e exercício da nossa liberdade.  

As ações produtivas e punitivo-coercitivas, não se excluem, mas se 

complementam e estão em todos os campos das relações, podem ser identificadas no 

próprio Estado, mas também e, sobretudo, no que Foucault (2001) chama de 

“Instâncias para judiciais”. Isso porque, a justiça, para se sustentar e manter a 

soberania do Estado, se organiza através de novos instrumentos de sujeição e 

controle, e passa a exercer seu Poder não simplesmente através da norma, mas sim 

através de Instâncias para judiciais que, mais do que punir as infrações dos 

indivíduos, tem o papel de corrigir suas virtualidades.  

Assim, o Direito, através de outros poderes laterais, desenvolve estratégias 

de controle, com instituições de correção e vigilância. Por conseguinte, controla os 

indivíduos enquadrando-os ao longo de sua própria existência. As regras de direito 

delimitam formalmente o Poder, mas externamente à instância formal, o Poder se 

exerce de uma forma muito mais potente; ultrapassando essas regras, ele se prolonga, 
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entranha-se em instituições, concretiza-se em técnicas e se mune de instrumentos de 

intervenção material. 

Considerando que uma das funções do Direito é manter a ordem social, é 

através do exercício desse Poder para judicial que o controle é operado, objetivando 

o enquadramento dos indivíduos, em sua singularidade, ao discurso de verdade e, 

mais que isso, transformando esse discurso em um discurso de normalização. Desse 

modo, não somente o indivíduo sofre a ação do Poder que busca normalizá-lo, mas 

ele mesmo, de modo singular e subjetivo, passa a ser ator e agente da norma. 

Portanto, mais importante que entender como o Poder Soberano, através do 

Direito Democrático, exerce o Poder de punir, é interessante analisar como a punição 

e o poder de punir se materializam nessas Instituições para judiciais, quer se trate do 

suplício ou do encarceramento, de ações regulamentadoras ou normalizadoras de 

comportamentos. Passamos a entender o exercício do poder, menos na sua 

extremidade jurídica e normativa e mais nos seus efeitos práticos. 

 

 

(...) os sistemas jurídicos, sejam as teorias, sejam os códigos, permitiram uma 

democratização da soberania, a implantação de um direito público articulado a 

partir da soberania coletiva, no mesmo momento, na medida em que e porque essa 

democratização da soberania se encontrava lastrada em profundidade pelos 

mecanismos de coerção disciplinar. De uma forma mais densa, poderíamos dizer o 

seguinte: uma vez que as coerções disciplinares deviam ao mesmo tempo exercer-

se como mecanismos de dominação e ser escondidas como exercício efetivo do 

poder, era preciso que fosse apresentada no aparelho jurídico e reativada, concluída, 

pelos códigos jurídicos, a teoria da soberania.  

Temos pois, nas sociedades modernas, a partir do século XIX até os nossos dias, de 

um lado uma legislação, um discurso, uma organização do direito público 

articulados em torno do princípio da soberania do corpo social e da delegação, por 

cada qual, de sua soberania ao Estado; e depois temos ao mesmo tempo, uma trama 

cerrada de coerções disciplinares que garante, de fato, a coesão desse mesmo corpo 

social. Ora, essa trama não pode de modo algum ser transcrita nesse direito, que é, 

porém, seu acompanhamento necessário. Um direito da soberania e uma mecânica 

da disciplina: é entre esses dois limites, creio eu, que se pratica o exercício do 

poder. (FOUCAULT, 1999, p. 44). 

 

 

Essa forma de exercício do poder através de Instâncias para judiciais, que é 

chamado por Foucault (1999) de Poder Disciplinar, veicula um discurso da regra, da 

norma, que não é derivado da Lei, mas procede dos conceitos sociais, dos discursos, 

da Verdade e, principalmente, da afirmação de um saber científico, da normalização.  

É a coesão desses mecanismos que faz com que exista uma sustentação 

global do corpo social: de um lado a organização do Direito em torno da Soberania e 
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de outro o mecanismo das coerções exercidas pelo Poder Disciplinar. E essa coesão 

só se mantém pela existência do discurso científico, legitimando as práticas 

disciplinares, construindo-se de maneira que seja o espaço onde reside a Verdade, 

espaço de produção da Verdade.  

 

 

Que em nossos dias o poder se exerça simultaneamente através deste direito e 

destas técnicas; que estas técnicas e estes discursos criados pelas disciplinas 

invadam o direito; que os procedimentos de normalização colonizem cada vez mais 

os das leis; tudo isso pode explicar o funcionamento global daquilo que gostaria de 

chamar de sociedade de normalização. As normalizações disciplinares chocam-se 

cada vez mais frequentemente com os sistemas jurídicos da soberania: a 

incompatibilidade de umas com os outros é cada vez mais nítida; torna-se então 

cada vez mais necessário a presença de um discurso mediador, de um tipo de poder 

e de saber que a sacralização científica neutralizaria. É precisamente com a 

medicina que observamos, eu não diria combinação, mas a permuta e o confronto 

perpétuo dos mecanismos das disciplinas com o princípio do direito. Os 

desenvolvimentos da medicina, a medicalização geral dos comportamentos, dos 

discursos, dos desejos etc., se dão onde os dois planos heterogêneos da disciplina e 

da soberania se encontram. (FOUCAULT, 1999, p.190). 

 

 

De acordo com o pensamento de Roberto Machado (1999), na introdução ao 

livro Microfísica do Poder, podemos entender o Poder Disciplinar da seguinte forma:  

 

 

(...) não é um aparelho, nem uma instituição, na medida em que funciona como uma 

rede que as atravessa, sem se limitar às suas fronteiras.  Ao mesmo tempo, a 

diferença não é apenas de extensão, mas de natureza. Ela é uma técnica, um 

dispositivo, um mecanismo, um instrumento de poder, são “métodos que permitem 

o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade”.  É o diagrama de 

um poder que não atua do exterior, mas trabalha o corpo dos homens, manipula 

seus elementos, produz seu comportamento, enfim, fabrica o tipo de homem 

necessário ao funcionamento e manutenção da sociedade industrial capitalista. 

(FOUCAULT, 1999, p. 17). 

 

 

A partir do século XIX, como já salientamos no capítulo anterior, dentro do 

contexto europeu retratado por Foucault (1999), começaram a surgir instituições 

físicas, nas quais a disciplina exerce seu Poder, tencionando o enquadramento dos 

indivíduos considerados desviantes e que não se ajustam no discurso da verdade. 

Assim, o Poder Disciplinar subjuga esses indivíduos, pretendendo corrigi-los no 

nível de seus comportamentos, atitudes, periculosidade, virtudes. Para Foucault 

(2001), a disciplina consegue, desse modo, exercer ao mesmo tempo um Poder 
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político e jurídico. Tem o direito de dar ordens, estabelecer regulamentos, tomar 

medidas, tem o direito de punir e, sendo assim, exerce um controle moral e social sob 

o corpo do indivíduo. Esse sistema nasce paralelamente à justiça e até fora da justiça, 

em uma prática de controle social.  

O Poder Disciplinar é exercido sob os indivíduos nas mais variadas esferas, 

e não necessariamente em instituições físicas. Ele se faz evidente, por exemplo, e, 

isso se focarmos nas instituições físicas, no hospital, na prisão, em um convento ou 

no exército. A base da disciplina - o controle, a correção e a vigilância -, está 

presente em todos esses lugares. Essas instituições têm, necessariamente, em comum 

algumas características. Foucault (1999), lista algumas: A individualização pelo 

espaço, a inserção dos corpos em um espaço individualizado, classificatório e 

combinatório; o exercício do controle, não sobre o resultado de uma ação, mas sobre 

o seu desenvolvimento; vigilância perpétua e constante dos indivíduos através de 

uma pirâmide hierárquica de olhares ou do modelo panóptico; registro contínuo de 

informações sobre o indivíduo, constituindo sobre eles um saber, através do exercício 

do poder. 

Para esse trabalho foi escolhido o Manicômio, ou o Hospital Psiquiátrico 

como exemplo de instituição disciplinar, a ser estudado mais a fundo. Retomaremos, 

desse modo, alguns conceitos já ilustrados no capítulo anterior, a fim de deixar mais 

claro como as relações de poder aqui descritas se fazem presentes no âmbito da 

Loucura. 

 

 

2.1 LOUCURA E PODER 

 

Como já deixamos entrever no capítulo anterior, desde a época clássica 

existe uma heterogeneidade nos saberes e discursos médicos sobre a Loucura, que, a 

partir do século XIX, tem a internação em instituições disciplinares como regra.  

O conceito de Loucura para o saber clássico não tinha necessariamente 

relação com o de doença mental. Sendo assim, os indivíduos internados eram pessoas 

que não estavam dentro da regra, que eram marginalizadas por sua conduta, sua 

desordem e sua irregularidade de vida. Era necessário corrigir e moldar os indivíduos 
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que não correspondiam às virtudes pregadas como hegemônicas, que estavam fora do 

discurso verdadeiro e que perturbavam a ordem social. 

Dessa forma, a sociedade era dividida entre normais e anormais, segundo os 

critérios acima expostos. 

Os normais tinham o direito de exercer sua cidadania de maneira plena, 

estavam integrados ao corpo social. Os anormais eram internados e enquadrados 

segundo sua existência, sofrendo uma penalidade que não era resposta a uma 

infração, mas se fazia como decorrência da sua singularidade irregular. 

 

 

É importante assinalar que estas características são aspectos interrelacionados. 

Assim, por exemplo, quando a medicina, com o nascimento da psiquiatria, inicia 

um controle do louco, ela cria o hospício, ou hospital psiquiátrico, como um espaço 

próprio para dar conta de sua especificidade; institui a utilização ordenada e 

controlada do tempo, que deve ser utilizado sobretudo no trabalho, desde o século 

19 considerado o meio terapêutico fundamental; monta um esquema de vigilância 

total que se não está inscrito na organização espacial, se baseia na ¨pirâmide de 

olhares¨ formada por médicos, enfermeiros, serventes; extrai da própria prática os 

ensinamentos capazes de aprimorar seu exercício terapêutico. Mas, além de serem 

interrelacionadas, umas servindo de ponto de apoio às outras, essas técnicas se 

adaptam às necessidades específicas de diversas instituições que, cada uma a sua 

maneira, realizam um objetivo similar, quando consideradas do ponto de vista 

político. (MACHADO; FOUCAULT, 1999, p. XVIII). 

 

 

Podemos perceber, a partir dessas considerações, como o psiquiatra - o 

detentor do Saber e Verdade sobre o que era considerado doença -, exercia um poder 

colossal no controle da sociedade. Afinal, era dele o papel de corrigir o anormal,  

sobre o qual ele detinha poder absoluto. 

Suas justificativas e garantias para o exercício de poder embasavam-se no 

privilégio do conhecimento, tendo no asilo o espaço privilegiado para a sua atuação. 

Conforme afirma Foucault (2006), o Poder Psiquiátrico se consiste na legitimidade 

de impor o real à loucura, em nome de uma Verdade, detida pelo psiquiatra, sob a 

insígnia da ciência médica. 

Em A verdade e as Formas Jurídicas, Foucault (2001), faz mais uma vez a 

associação entre Poder e Saber, dizendo que o Saber Psiquiátrico se formou a partir 

do campo de observação prática, exercido pelo médico enquanto detentor do espaço 

institucional disciplinar, que é o asilo. O asilo permitia a descoberta da doença e era 

um lugar de confronto, no sentido que a vontade do doente, oposta à vontade reta do 

médico, era sempre subjugada e terminava com a submissão e renúncia do louco. 
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Dessa forma, o hospital não é só um local de cura, mas também um instrumento de 

produção, acúmulo e transmissão do saber. 

Foucault (2006) chama a atenção para a existência, à época, de um 

diagnóstico absoluto da psiquiatria, em oposição ao que acontecia na medicina 

clínica: o que era levado em consideração não era o diagnóstico da doença, mas sim 

se existia doença ou não. E se havia doença, havia internamento. 

A Verdade Disciplinar é uma ideia policial, nascida paralelamente à justiça, 

em uma prática de controle social ou um sistema de trocas entre a demanda do grupo 

e o exercício do poder. Era desejável politicamente e socialmente a exclusão do 

louco, o afastamento da Loucura. Na ótica da Psiquiatria Clássica e do discurso 

dominante até o século XX, encarcerar o louco é garantir a ordem e a harmonia do 

corpo social. Nesse fragmento do livro Microfísica do Poder, é notável o poder de 

dominação exercido pelo psiquiatra:  

 

 

(...) espaço fechado para um confronto, lugar de uma disputa, campo institucional 

onde se trata de vitória e de submissão. O Grande médico do asilo - seja ele Leuret, 

Charcot ou Kraepelin - é ao mesmo tempo aquele que pode dizer a verdade da 

doença pelo saber que tem dela, e aquele que pode produzir a doença e em sua 

verdade submetê-la, na realidade, pelo poder que sua vontade exerce sobre o 

próprio doente.  

Todas as técnicas ou procedimentos efetuados no asilo do século 19 - isolamento, 

interrogatório particular ou público, tratamentos-punição como a ducha, pregações 

morais, encorajamentos ou repreensões, disciplina rigorosa, trabalho obrigatório, 

recompensa, relações preferenciais entre o médico e alguns de seus doentes, 

relações de vassalagem, de posse, de domesticidade e às vezes de servidão entre 

doente e médico - tudo isso tinha por função fazer do personagem do médico o 

“mestre da loucura”; aquele que a faz se manifestar em sua verdade quando ela se 

esconde, quando permanece soterrada e silenciosa, e aquele que a domina, a acalma 

e a absorve depois de ter sabiamente desencadeado. (FOUCAULT, 1999, p.122). 

 

 

Como salienta Foucault (1999), o discurso e o saber científico garantem o 

funcionamento do Poder Disciplinar, o exercício disciplinar, por sua vez, sustenta o 

Poder Soberano. Ao fazê-lo, atinge esferas que não são acessíveis ao sistema 

jurídico, como o cerceamento da liberdade individual exercido de forma cirúrgica, 

através da sujeição de modos de comportamentos, de desejos, de conceitos de 

moralidade e virtude.  Toda essa tecnologia do poder, esse estratagema, mantém o 

corpo social em ordem, e permite, no nível microscópico, o “bom” funcionamento 

das relações humanas singulares. Ao mesmo tempo, essas engrenagens do jogo do 

poder sistematizadas, asseguram a afirmação do discurso de verdade. Na visão 
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foucaultiana, esse sistema é infindável, e sempre existiu, pelo menos nas sociedades 

ocidentais organizadas. É certo que os discursos de verdade e os saberes estão 

sempre em transição e sujeitos à conjuntura histórica, dentre outros fatores. Porém, a 

permanência desse modelo social e do Estado democrático, é essencialmente 

dependente das relações dos jogos de poder. 

Essa dinâmica, como será exposto em detalhes em outros momentos, foi 

preponderante até o final do século XX. É notório que existiram movimentos de 

resistência, saberes minoritários que acabaram sendo dominados pelo pensamento 

clássico, formas de exercício de poder contrárias, mas que significativamente não 

representaram uma resistência real. Sempre há pensamentos divergentes, indivíduos 

que tentam mudar o discurso científico hegemônico, insurreição de novos discursos 

por setores da sociedade ou mesmo no meio médico. Não se trata de um exercício de 

poder que não encontrou resistência, houve resistência, houve denúncia. Novos 

discursos só ganharam espaço, no entanto, a partir do que historicamente podemos 

chamar de movimentos de contestação à Psiquiatria Clássica, que iniciaram sua 

trajetória, na Europa, nos anos 1960, e no Brasil, a partir do final dos anos 1970, e 

culminaram com a conhecida Reforma Psiquiátrica.  

Nesse ponto do presente trabalho, não interessa estudar esses movimentos, 

entender sua trajetória do ponto de vista histórico. Ocupamo-nos aqui, de analisar as 

articulações e os efeitos de Poder que nessa sociedade de normalização, 

possibilitaram o processo denominado por Foucault de genealogia. 

 

 

2.2 A GENEALOGIA PSIQUIÁTRICA 

 

Em Microfísica do Poder, Foucault (1999) explicita o que para ele significa 

o conceito de genealogia. Vejamos:  

 

 

A genealogia seria portanto, com relação ao projeto de uma inscrição de saberes na 

hierarquia de poderes próprios à ciência, um empreendimento para libertar da 

sujeição os saberes não reconhecidos, isto é, torná-los capazes de oposição e luta 

contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e científico. A reativação 

dos saberes locais - menores, diria talvez Deleuze - contra a hierarquização 

científica do conhecimento e seus efeitos intrínsecos de poder, eis o projeto destas 

genealogias desordenadas e fragmentárias. Enquanto a arqueologia é o método 

próprio à análise da discursividade local, a genealogia é a tática que, a partir da 
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discursividade local assim descrita, ativa os saberes libertos da sujeição que 

emergem desta discursividade. (FOUCAULT, 1999, p. 172) 

 

A genealogia pretende, desse modo, ativar os saberes desqualificados ou não 

legitimados, trata-se da insurreição desses saberes contra o discurso teórico unitário, 

que os ordena e os hierarquiza, os sujeita a condição de inferioridade, em nome dos 

direitos de uma ciência detida por alguns. 

A insurreição desses saberes, não apenas contra o conteúdo, os métodos e os 

conceitos de uma ciência, - Ciência Psiquiátrica – muito mais do que isso, trata-se da 

insurreição dos saberes contra os efeitos de poder centralizadores, que estão ligados à 

instituição psiquiátrica e ao funcionamento e manutenção do discurso científico 

organizado, no interior do corpo social.  

Os saberes locais, singulares, são os saberes das pessoas, saberes que 

surgem no corpo social e passam a ganhar força, confrontar o senso comum que os 

deixou de lado, confrontar a coerção e o controle que se exercia sobre eles, mas que 

ao mesmo tempo não foi capaz de integralmente subordiná-los. 

Esta genealogia, isto posto, é o enfrentamento do saber das pessoas e o saber 

erudito. Tencionando a eliminação da tirania dos discursos englobantes, da 

hierarquia que os define como privilegiados e detentores do discurso verdadeiro. 

Logo, a problemática essencial, não é a de libertar a Verdade de todo 

sistema de poder - o que seria impossível na medida em que a Verdade é Poder -, 

mas de desvincular o Poder das verdades hegemônicas, no interior das quais ela 

funciona no momento e influencia a sociedade, de formas econômicas, sociais e 

culturais. O ponto da sustentação de uma genealogia psiquiátrica, ou das instituições 

psiquiátricas, não é criticar os conteúdos ideológicos ligados a esse saber científico, 

nem inseri-los no diagrama justo/injusto - já está claro que a Verdade não está 

necessariamente ligada à justiça - o que deve ser levado em consideração é se é 

possível construir uma nova política de Verdade, um novo regime político, 

econômico e institucional de produção da Verdade.  

A genealogia das instituições psiquiátricas é uma batalha dos saberes contra 

os efeitos de poder do discurso científico, e se essa é uma luta contra o Poder 

Psiquiátrico, todos aqueles que o reconhecem como intolerável, podem iniciar a luta 

onde se encontram e a partir de suas atividades, “e iniciando essa luta - que é a luta 
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deles - de que conhecem perfeitamente o alvo e de que podem determinar o método, 

eles entram no processo revolucionário.” (FOUCAULT, 1999, p. 77). 

Então, esse contra discurso se estabelece como luta. Os psiquiatras, os 

acadêmicos, os intelectuais, os loucos ou qualquer setor da sociedade que reconhece 

essa luta como sua, podem - ou devem - em seu próprio ambiente articular 

mudanças, opor-se a essa Verdade que não consubstancia-se em sua própria 

singularidade, e contra essa Verdade, elevar seus saberes que contestam o discurso 

da maioria. 

 

 

 Cada luta se desenvolve em torno de um foco particular de poder. E se designar os 

focos, denunciá-los, falar deles publicamente é uma luta, não é porque ninguém 

ainda tinha tido consciência disso, mas porque falar a respeito - forçar a rede de 

informação institucional, nomear, dizer o que fez, o que faz, designar o alvo - é 

uma primeira inversão do poder, é um primeiro passo para a luta contra o poder. 

(FOUCAULT, 1999, p. 76). 

 

 

Como Foucault (1999) sinaliza, os indivíduos sabem o que querem, as 

massas sabem o que querem, mas existe um sistema de poder que invalida esse 

discurso. Contrapor-se a isso, criar novos discursos, é um processo revolucionário. 

Se existem discursos paralelos, se os protagonistas e adeptos dessa luta amplificam 

esses discursos, eles confiscam, ao menos momentaneamente, o poder do discurso de 

verdade.  

Acoplar o discurso local, constituir um novo saber e se utilizar deste saber 

para confrontar às táticas majoritárias vigentes, é assim que se constitui qualquer 

processo de luta. Qualquer movimento capaz de exercer mudanças conjunturais. A 

projeção desses saberes emergentes gera Poder, e através do exercício deste Poder é 

possível disseminar o contra discurso, e é partir daí que as condições de transição do 

discurso de verdade, surgem. É a partir daí, desse novo jogo de poder que se cria 

legitimidade para enfrentar o exercício do poder científico que validou o direito 

absoluto da não loucura sobre a loucura.  

A transcrição do discurso de Basaglia por Foucault (1999) no livro 

Microfísica do poder, exemplifica uma das problemáticas que a genealogia 

psiquiátrica estabeleceu como alvo:  
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O puro poder do médico, diz Basaglia, constatando no século XX os efeitos das 

prescrições de Esquirol, aumenta tão vertiginosamente quanto diminui o poder do 

doente, este, pelo simples fato de estar internado, passa a ser um cidadão sem 

direitos, abandonado à arbitrariedade dos médicos e enfermeiros, os quais podem 

fazer dele o que bem entenderem, sem que haja possibilidade de apelo. 

(FOUCAULT, 1999, p.126). 

 

Nesse capítulo, tentamos demonstrar como as relações de poder, as relações 

humanas, funcionam ao nível micro, e que qualquer mudança conjuntural, qualquer 

grande transformação ou processo revolucionário, perpassa por esse jogo de poder e 

da forma organizacional da sociedade, da possibilidade de mutabilidade do discurso 

de verdade, e da relação entre Poder e Saber. 

Sendo assim, as mudanças ao nível macro - as transformações ocorridas no 

âmbito do Estado, os avanços sociais, a implementação de novas políticas públicas, a 

criação de novas leis, a alteração no campo prático da forma como o poder é exercido 

dentro das instituições de controle, a possibilidade de os indivíduos e o corpo social 

se adaptarem às transições acarretadas pelo percurso histórico e temporal, a 

efetivação material das demandas postuladas por movimentos sociais, a própria 

Reforma Psiquiátrica -, dependem das transformações ao nível capilar, minúsculo, 

dessa rede de poderes que percorre a sociedade em todas as instâncias.  

 

 

 (...) uma das primeiras coisas a compreender é que o poder não está localizado 

no aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade se os mecanismos de 

poder que funcionam para fora, abaixo, ao lado dos aparelhos do Estado, a um 

nível muito mais elementar, quotidiano, não forem modificados. (FOUCAULT, 

1999,  p.149).  

 

 

Mudando a ótica de observação, entenderemos de que forma, em qual 

conjuntura, através de quais transformações históricas e de quais demandas, as coisas 

se sucederam no nível macro, a partir do funcionamento imperativo das 

transformações no nível micro, que a genealogia psiquiátrica pode ter desencadeado.  

Voltaremos, agora, a buscar através de uma análise historiográfica, entender 

como esse processo se deu no Brasil e que acabou culminando com a chamada 

Reforma Psiquiátrica. 
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3 A PSIQUIATRIA NO BRASIL: DO SEU SURGIMENTO ATÉ A 

REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

 

3.1 O SURGIMENTO DA PSIQUIATRIA NO BRASIL E SUAS 

PRÁTICAS DISCIPLINARES 

 

Como afirma Resende (1987), diferentemente da História da Psiquiatria na 

Europa e nos Estados unidos, existe uma escassez de dados sobre a realidade 

brasileira. Faltam informações como, por exemplo, as características dos internos e 

sua variação através do tempo, seus modos de entrada no sistema ou indicadores 

confiáveis da eficiência dos diversos tratamentos e estratégias de intervenção. 

Ainda assim, Resende (1987) afirma que, se fizermos um paralelo com os 

fatos ocorridos na Europa, a emergência da loucura como problema social, trazendo 

a necessidade de criação de instituições de controle, surge no Brasil do século XIX, 

de modo semelhante ao ocorrido na Europa no século XVI. No cenário brasileiro do 

século XIX, a despeito de o conceito de doença mental já existir de modo incipiente, 

o papel de controle social assume um lugar predominante e é exatamente essa 

demanda de controle que se busca atender na criação dos primeiros espaços asilares. 

O papel da Psiquiatria seria o de sancionar certos delitos como doença 

mental, excluindo os indivíduos incapazes de participar plenamente da vida social e 

que para o senso comum, eram considerados uma ameaça. E o psiquiatra, por ser 

detentor do conhecimento científico da loucura, tinha a legitimidade para exercer seu 

poder e autoridade sobre o doente pelo poder que o asilo lhe dava. 

As práticas voltadas para os chamados loucos são as da dominação e 

sujeição. Essas pessoas, percebidas como perigosas, devem ser vigiadas, 

classificadas, punidas e controladas.  

O Brasil, naquele contexto um país predominantemente agrário, via o 

nascimento das suas primeiras cidades de maior porte e o doente mental faz sua 

aparição com o crescimento dos núcleos urbanos e dos problemas sociais daí 

advindos, em um contexto de demandas contra a  desordem e a ameaça da paz social. 

Oliveira (2013) afirma que a assistência psiquiátrica no Brasil surge de 

modo sistematizado em 1852, na cidade do Rio de Janeiro, quando foi criado o 



36 

 

 

 

primeiro hospital psiquiátrico brasileiro, o Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, 

passando a ser chamado de Hospício Nacional de Alienados em 1889, após a 

Proclamação da República. 

Resende (1987) relata que, até então, os loucos eram entregues às Santas 

Casas. O tratamento dado a eles, porém, era diferenciado dos demais. Não havia 

qualquer tipo de assistência médica. Eram amontoados em porões e entregues a 

guardas e carcereiros que os reprimiam por espancamentos, contenção em troncos, 

condenando-os literalmente à morte por maus tratos físicos, desnutrição e doenças 

infecciosas.  

Aos doentes mentais cabia o mesmo que aos marginalizados de qualquer 

espécie: exclusão em hospitais, arremedos de prisões, quando muito, reeducação por 

laborterapias, caricaturas de campos de trabalho forçados. 

Para Oliveira (2013), a criação desse primeiro dispositivo de internação 

dirigido a pacientes psiquiátricos surge como fruto dos protestos dos médicos, em 

decorrência da situação observada nas Santas Casas, onde um tratamento com as 

mínimas chances de eficácia era considerado praticamente impossível. Ao mesmo 

tempo a comunidade médica estava fortemente influenciada pelas idéias advindas da 

Psiquiatria Francesa, que garantiam a necessidade do hospício como o ambiente 

necessário e efetivo para o tratamento. Associadamente a esses fatores, demandas 

políticas se faziam crescentes, pela elite que buscava um espaço onde pudessem ficar 

reclusos os loucos que se disseminavam pela cidade, contrariando o desejo de ordem 

e limpeza urbana nascentes, e pelo Império, que pretendia disseminar a imagem de 

um imperador próximo dos pobres e desvalidos. 

Do mesmo modo que na França o tratamento moral se impõe, dirigido, 

sobretudo, aos mais pobres, já que, como afirma Machado (1978), aos ricos havia a 

prerrogativa de criar uma estrutura asilar própria, em que os insanos pudessem estar 

próximos ao núcleo familiar. 

A despeito desse modelo hospitalar que nascia ter sido celebrado pela classe 

médica-psiquiátrica como um marco de renovação, as alterações observáveis foram 

decepcionantes, as demandas por novas vagas para hospitalização não paravam de 

crescer. Nos anos e décadas que se sucederam foram sendo construídas cada vez 

mais instalações, muitas vezes provisórias e em péssimas condições, grande parte 

delas localizadas em lugares afastados do centro da cidade para fortalecer o 
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isolamento. Esses asilos, em pouco tempo já estavam superlotados, justificando a 

grande pressão por mais verbas e construção de mais hospitais.  

Resende (1987) descreve que, devido às péssimas condições e aos maus 

tratos, que se constituíam em rotina nos asilos, começaram a surgir cada vez mais 

denúncias clamando por humanização. Os próprios médicos exigiam um tratamento 

adequado, com base nas teorias e técnicas já adotadas na Europa e que não foram 

efetivadas no Brasil. 

Esse movimento torna clara a função segregadora e não terapêutica dos 

hospitais. Pela primeira vez em 40 anos desde o surgimento das instituições 

psiquiátricas no Brasil, começou-se a ver como se dava o funcionamento desses 

asilos, mais semelhantes a prisões, com sua população composta pelos 

marginalizados, os vadios, os arruaceiros e os sem-trabalho. 

 

 

Além disso, do mesmo modo como no período anterior, persistiram as denúncias de 

maus tratos, imundície, superlotação, baixa qualificação e truculência dos 

atendentes e falta de assistência médica. No hospital Dom Pedro II os doentes eram 

vítimas das camisolas de força, os jejuns impostos, as cacetadas, os maus tratos e 

até o assassinato Em Olinda, em alguns anos, a mortalidade ultrapassou os 50% da 

população internada e no Pará o beribéri era uma das mais importantes causas da 

morte. (RESENDE, 1987, p. 39) 

 

 

A administração e direção desses primeiros hospitais ainda era feita pelas 

irmãs de caridade, embora fisicamente distanciados das Santas Casas, eram estas 

instituições as grandes gestoras das unidades asilares nascentes. A elas todos eram 

subordinados, inclusive os médicos, que estavam presente em número pequeno nos 

asilos. Sendo assim, a nosologia psiquiátrica estava completamente ausente nas 

instituições, os alienados eram classificados de maneiras impróprias por critérios 

leigos. 

Somente em 1890, segundo Costa (2006), o Hospital Nacional dos 

Alienados, antigo Hospital Psiquiátrico D. Pedro II, passa à administração do Estado, 

mas será Juliano Moreira, já no início do século XX, que se afastará da Psiquiatria 

francesa, aproximando a Psiquiatria brasileira da alemã, com seu viés mais científico 

e biologizante.  
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3.2 A LIGA BRASILEIRA DE HIGIENE MENTAL E A PSIQUIATRIA 

CIENTÍFICA 

 

 

Com o surgimento de uma medicina mais científica, que se expandia no seu 

campo de saberes e de descobertas, parecia absurdo deixar os cuidados médicos nas 

mãos das irmãs das Santas Casas. Essa chamada laicização do asilo, no período 

posterior à Proclamação da República, foi um marco divisório entre a Psiquiatria 

empírica e a Psiquiatria científica, segundo Resende (1987).  A classe médica, 

principal responsável pelas denúncias dos “tratamentos” no asilo, criava movimentos 

na direção de afirmar a hegemonia e a exclusividade do saber nos assuntos de saúde, 

e, por conseguinte, da doença mental e da loucura. 

A situação social e econômica do país estava mudando, a população se 

tornava cada vez menos rural e mais urbana, as cidades cresciam, as condições de 

vida dos trabalhadores eram extremamente precárias e o papel dos asilos como 

instituições de exclusão também sofreu alterações. O confinamento como estratégia 

única já não bastava para controlar uma sociedade que crescia desordenadamente. O 

surgimentos das favelas, o aumento do número de pobres nas ruas, a chegada de uma 

enorme população de imigrantes, novas doenças e epidemias. Era necessária  outra 

solução.  

Como alternativa a esse cenário caótico, ressalta Resende (1987), a 

Psiquiatria e a saúde pública se unem com o objetivo de sanear a cidade. Remover a 

imundície, eliminar os focos de infecção que eram os cortiços e os focos de 

desordem, que eram os pobres sem trabalho que vagavam pela cidade. 

Será nesse cenário que surgirá no Rio de Janeiro, em 1923, a Liga Brasileira 

de Higiene Mental (LBHM). Costa (2006) afirma que o objetivo inicial da instituição 

seria o de melhorar a assistência aos doentes mentais, através da renovação dos 

hospitais e dos seus técnicos. Os seus pressupostos teóricos se embasavam na 

Psiquiatria Alemã para a qual os quadros psiquiátricos eram determinados 

biologicamente. Inicialmente os esforços se dirigiam aos pacientes e aos 

estabelecimentos psiquiátricos, mas progressivamente houve uma inflexão em 

direção ao conjunto da sociedade, buscando-se mais uma prevenção dos quadros 
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patológicos, do que uma cura em si, que parecia uma tarefa difícil, sobretudo em face 

dos limitados recursos existentes à época.  

A psiquiatria faz, desse modo, uma aliança com o discurso eugênico, 

eugenia que é definida pelo fisiologista e antropólogo inglês Francis Galton como “o 

estudo dos fatores socialmente controláveis que podem elevar ou rebaixar as 

qualidades raciais das gerações futuras, tanto física como mentalmente” (COSTA, 

2006, p. 43). 

Costa (2006) adverte-nos que a Psiquiatria faz uma escolha complexa: se 

por um lado ela consegue dissociar-se dos antigos paradigmas do passado, que 

incluíam a doença mental como um desvio moral, resultante do descontrole das 

paixões, por isso muitas vezes relegada aos cuidados de ordens religiosas e 

moralizantes, por outro lado, ela não consegue romper com os preconceitos culturais 

e raciais da sociedade brasileira. Ao contrário, ela acaba por encontrar no discurso 

biologizante a ratificação desses mesmos preconceitos, à medida  que entende a 

determinação racial, assim como a miscigenação, como um dos elementos 

constitutivos do modo de ser do povo brasileiro que precisava ser corrigido pela 

Medicina e pela Psiquiatria eugenista imperantes. Como afirma Costa (2006), 

referindo-se aos intelectuais eugenistas: 

 

 

O Brasil estava sacudido por revoltas sociais e crises econômicas, não por questões 

históricas ou políticas, mas – segundo eles – por causa do clima tropical e da 

constituição étnica do nosso povo. O brasileiro não tinha podido promover o 

desenvolvimento harmônico do país porque o calor e a mistura com raças inferiores 

tinham-no tornado preguiçoso, ocioso, indisciplinado e pouco inteligente. 

Infelizmente nada podia ser feito contra o clima. Em contrapartida, o problema 

racial ainda podia ser resolvido. (p. 44). 

 

 

O que temos, então é uma Psiquiatria que se pretendia científica, mas que se 

utiliza dos princípios da biologia, de um modo ideológico e não efetivamente 

científico, legitimando preconceitos, reafirmando segregações, baseada em conceitos 

claramente racistas, moralizantes e xenófobos. Dentro e fora dos ambientes asilares 

essa lógica se reproduzia. 

Resquício da época da escravidão, o trabalho era visto como atividade 

indigna, pejorativa e degradante, estigma criado pela onipresença durante séculos do 

escravo na atividade laboral, criando, após a abolição da escravidão, uma população 
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enorme de indigentes, ociosos, essa tendência precisava ser revertida. Talvez tenha 

sido por isso que o tratamento considerado mais eficiente na época tenha sido a 

laborterapia. O Brasil precisava se adequar à ideologia burguesa européia, que 

glorificava e valorizava o trabalho.  

Nesse período, como forma de estimular o trabalho, política e 

ideologicamente, e como valor terapêutico no tratamento da doença mental, foram 

construídas colônias agrícolas em todo Brasil, esperando que elas pudessem absorver 

o excedente de alienados que as instituições urbanas não mais comportavam. Outra 

vantagem das colônias agrícolas era a distância das cidades, reforçando mais uma 

vez o papel do atendimento psiquiátrico, que mais que a recuperação do doente, 

objetivava excluí-lo da sociedade, mantendo a cidade limpa e ordenada. 

A direção e o poder sobre as colônias eram exercidos pelos Hospitais 

Psiquiátricos Urbanos. Os Hospícios-Colônias não tinham poder de interferir na 

admissão dos internos, na verdade muitos continuavam a ser enviados para lá sem 

nenhum propósito terapêutico, mas sim como uma forma de solucionar problemas 

sociais e manter a aparência de moralidade nas cidades. Nas colônias, situadas a 

centenas de quilômetros dos locais de onde provinham seus pacientes, os internos 

estavam distantes dos olhos da sociedade. Como menciona Resende (1987), a 

população da colônia de alienados era composta, junto com os doentes mentais, de 

pessoas acometidas por doenças morais como mulheres “desonradas”, órfãos, 

mendigos e arruaceiros e indivíduos enviados por intermédio do chefe de polícia 

local ou um delegado de polícia. Apesar da substituição da psiquiatria empírica pela 

psiquiatria científica, vemos que o verdadeiro papel social do Hospital Psiquiátrico, 

legitimado juridicamente, não se alterou substancialmente. 

 Lopes Rodrigues, ao assumir a direção do Instituto Raul Soares, em Belo 

Horizonte, em 1929, assim resumia a situação dos internados: 

 

 

Da maioria dos quartos, funcionando como prisões, partiam os gritos dos insanos, 

trancados, atados e mobilizados. Os esgares ecoavam pelos corredores, em cujos 

lajedos outros tantos pacientes jaziam com os punhos amarrados (...), cordas, 

correias, tiras, manchões, argolas, lonas e coleiras formavam o arsenal patético. … 

os braços livres que restavam, fora dos manquitos célebres, eram para atirar 

montões de fezes pelas paredes, que iam até os tetos. (...) Diariamente o chamado 

carro forte da polícia despejava à porta do Instituto, com guias dos Delegados, 

magotes de loucos de todo gênero. (...) Os loucos, com os pés e mãos atados… 

eram castigados por um calabrote de couro, com uma argola de ferro na ponta, o 

‘relho mestre’ vibrado por braços de guardas habituados a tratá-los por meio de 
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todo aquele instrumental de sevícias. (RODRIGUES,  1960 apud RESENDE, 1987, 

p. 53).  
 

O papel ordenador e disciplinador da Psiquiatria mantém-se, portanto, sob 

nova roupagem: fora do ambiente hospitalar ele se estabelece fundamentado na 

necessidade de prevenção de patologias, instituindo modos de ser e de se comportar, 

determinando comportamentos e excluindo condutas. Dentro dos hospitais, apesar do 

reconhecido esforço de muitos, a realidade pouco se altera. Em verdade esse papel 

normatizador, embora bem mais encoberto, mas ainda assim evidente, mantém-se até 

os nossos dias, como bem nos assinalam Coimbra (1995) e Baptista (1999). Talvez 

por isso sejam perfeitamente verdadeiras as palavras de Costa (2006): 

 

 

Na vida cotidiana, o destino dos loucos pouco mudou dos anos 30 até hoje. É 

verdade, já não se pensa mais em eliminá-los fisicamente, como no discurso 

eugênico. Mas quem frequenta ou frequentou um asilo neste país dificilmente pode 

esquecer o que é a vida de um interno. Nestes lugares, centenas de pessoas são 

maltratadas e humilhadas moralmente, de maneira cruel e sórdida. O mesmo 

desprezo racista e o mesmo preconceito de classe, abertamente defendidos pelos 

teóricos da Liga brasileira de Higiene Mental, continuam existindo na prática, 

embora negados na teoria.  (p.15). 

 

 

Os anos que se seguem, com a descoberta dos primeiros psicofármacos e a 

inscrição da Psiquiatria progressivamente no modelo de pensar hegemônico da 

medicina, prometem mudanças, mas, de qualquer forma, já adiantamos que, ao 

menos para aqueles asilados nos manicômios brasileiros, as transformações se farão 

bem lentas. 

 

 

3.3 OS PRIMEIROS PSICOFÁRMACOS E OS PRIMÓRDIOS DA 

REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

A descoberta dos primeiros psicofármacos na década de 1950 muda, ao 

menos teoricamente, as possibilidades de tratamento dos doentes mentais. Até então 

inexistiam procedimentos terapêuticos que, de fato, fossem capazes de controlar os 

sintomas com efetividade. Elkis e Louzã Neto (2007), fazendo um histórico do 

surgimento das primeiras substâncias antipsicóticas, informam que as referências 



42 

 

 

 

iniciais ao uso de antipsicóticos foram feitas por Laborit no início da década de 1950, 

inicialmente testados como pré-anestésicos. Em 1952 os psiquiatras franceses Jean 

Delay e Pierre Deniker publicaram os primeiros trabalhos apontando a eficácia do 

antipsicótico Clorpromazina em pacientes psicóticos agitados. Nos anos que se 

seguiram surgiu o primeiro antidepressivo (Imipramina, em 1956) e o primeiro 

ansiolítico (Clordiazepóxido, aprovado para uso em 1960).  Foi, no entanto, a 

descoberta de substâncias efetivas no tratamento de sintomas psicóticos, o grande 

divisor de águas no tratamento de pacientes graves, até então regularmente 

hospitalizados. Os psicofármacos, anunciados como a tão esperada “cura da 

loucura”, permitiriam que muitos pacientes institucionalizados pudessem retornar 

para a convivência social. 

Ao menos em tese era essa a situação, e, efetivamente, a descoberta de 

substâncias farmacologicamente eficazes proporciona as condições para que 

importantes mudanças ocorram, mas não foi isso que se viu no Brasil. O modelo de 

tratamento, marcadamente hospitalocêntrico, manteve-se imperante. Conforme 

afirma Resende (1987), a situação ao final da década de 50 era caótica: 

 

 

(...) o Juqueri abrigava 14 a 15 mil doentes. O mesmo ocorre em Barbacena, onde 

3200 enfermos ‘desdobram em verdadeira pletora’ e com o Hospital São Pedro, de 

Porto Alegre, que acolhia mais de 3000 e só tinha capacidade para 1700; os 

hospitais colônias de Curitiba e Florianópolis, de construção relativamente recente, 

já atingiam, cada um, a casa dos 800 pacientes, sem que suas instalações 

comportassem a metade dessa cifra (....); o pavilhão de agitados da Colônia Nina 

Rodrigues, no Maranhão teve de dispensar o uso de camas e o recurso adotado foi 

deixa-los dormir no chão (...) e em Cuiabá, o velhíssimo Asilo de Caxipó da Ponte 

oferecia “o mais lúgubre cenário aos olhos das desalentadas autoridades que sofrem 

verdadeiros arrepios ante as cenas medievais ali existentes”. (RESENDE, 1987, p 

54-55). 

 

 

Ademais, o uso indiscriminado desses medicamentos, por profissionais que, 

muito mais do que a cura, ambicionavam a contenção do doente, fez com que esse 

método terapêutico se constituísse em um novo instrumento de controle e 

dominação: o silenciamento químico da loucura.  

O que se observa, portanto, é que a despeito das mudanças que já vinham 

ocorrendo em todo o mundo no tratamento das patologias mentais, a situação 

brasileira mantinha-se praticamente inalterada. Como afirma Resende (1987), o 

cenário era o de maus tratos, superlotação e falta de assistência comparáveis aos 
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piores presídios. Práticas disciplinares e de punição, uso de solitárias e contenções 

físicas desnecessárias, eram rotina e não exceções dentro dessas grandes instituições 

asilares.  

Resende (1987) chama a atenção, no entanto, para o fato de que, cada vez 

mais, a função social excludente da Psiquiatria e do Hospital Psiquiátrico é 

impossibilitada de ser exercida de modo tão transparente como no passado. As 

demandas que se faziam para a Psiquiatria e para a medicina em geral eram as de 

modernização, a própria sociedade pretendia se ver moderna e atenta às modificações 

que ocorriam no mundo. Neste cenário, o Hospital Psiquiátrico passa a ser cada vez 

mais percebido como um local anacrônico, modelo de atraso a ser superado.  

Fonte (2013), fazendo uma revisão sobre o tema, ressalta que o tratamento 

asilar vai sendo progressivamente problematizado e mesmo substituído em vários 

países, sobretudo após a Segunda Guerra.  

 Como informa Amarante (2016), diversos movimentos de reforma surgem, 

procurando questionar o papel e a natureza da instituição hospitalar e do saber 

psiquiátrico. Por ordem cronológica, podemos apontar: a Psicoterapia Institucional e 

as Comunidades Terapêuticas – movimentos que buscavam reformar a Psiquiatria 

restrita a estrutura asilar –, a Psiquiatria de Setor e a Psiquiatria Preventiva – que 

avançaram por terem superado a restrição ao âmbito asilar –, a Antipsiquiatria e por 

último as experiências surgidas a partir de Franco Basaglia. 

Para Amarante (2016), a Comunidade Terapêutica e a Psicoterapia 

institucional, idealizadas no contexto pós Segunda Guerra Mundial, expõem para 

uma sociedade devastada pela guerra, as condições dos Hospitais Psiquiátricos que 

remetiam aos horrores dos campos de concentração que ainda assombravam a 

Europa daquele período. Propondo uma transformação da dinâmica institucional 

asilar, as Comunidades Terapêuticas visavam trazer para o âmbito hospitalar uma 

certa forma de democracia, ao adotar medidas administrativas participativas e 

coletivas. Exemplos dessas medidas são a terapia ocupacional, ou a implementação 

de grupos formados pelos pacientes internados, onde eles podiam debater seus 

problemas e encontrar soluções em conjunto, facilitando sua ressocialização. 

Segundo Amarante (2016), os tipos de atitudes que contribuíam para uma 

cultura terapêutica eram: a ênfase na reabilitação ativa, contra a “custódia” e a 

“segregação”; a “democratização”, em contraste com as velhas hierarquias e 
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formalidades na diferenciação de status; a “permissividade”, como preferência às 

costumeiras idéias limitadas do que se deve dizer ou fazer; e o “comunalismo” em 

oposição à ênfase no papel terapêutico especializado e original do médico. 

A Comunidade Terapêutica, assim como a Psicoterapia Institucional, é, por 

conseguinte, entendida como um espaço que contém princípios que levam a uma 

atividade comum, não se limitando ao poder hierárquico da instituição.  

O projeto recebe críticas por ser excessivamente centrado, senão restrito, ao 

espaço institucional hospitalar, traduzindo-se, portanto, em uma reforma asilar que 

não questiona o papel social da Psiquiatria e do asilo.  

A Psiquiatria de Setor é definida por Fleming, conforme afirma Amarante 

(2016), como um projeto que pretende fazer com que a Psiquiatria desempenhe uma 

vocação efetivamente terapêutica, o que, segundo os seus defensores, não se 

consegue no interior de uma estrutura hospitalar alienante. 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. Trata-se, 

portanto, de uma terapia in situ: o paciente será tratado dentro do seu próprio meio 

social e com o seu meio, e a passagem pelo hospital não será mais do que uma etapa 

transitória do tratamento.  

A Psiquiatria de Setor via o hospital como recurso de tratamento, sendo, 

porém, apenas uma etapa. A inserção do paciente na sua própria comunidade era tida 

como um agente transformador, sendo priorizada a assistência que pudesse ser 

realizada no seu próprio meio.  

Surgida na França no pós guerra, foi implementada como política oficial nos 

anos 60. Para Amarante (2016), uns dos motivos para sua extrema adesão foi a 

desoneração dos cofres públicos com gastos hospitalares, a solução do problema da 

inadequação das instituições asilares – segundo os Direitos Humanos e a nova 

sociedade capitalista ascendente – e também a compatibilidade com os ideais da 

época, que viam uma necessidade de mediação das práticas psi nos problemas 

sociais. Segundo Amarante (2016): 

 

 

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 normalização, apresentando-se como um hábil e eficaz instrumento de 

controle das grandes populações. ( p. 35) 
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Assim sendo, foram implantadas diversas instituições encarregadas de tratar 

o paciente, antes ou depois da internação asilar, no seu próprio meio social e cultural. 

Alguns críticos entendiam que a Psiquiatria de Setor não revolucionou 

institucionalmente a Psiquiatria, o tratamento proposto por essa corrente ainda era 

dependente do Hospital Psiquiátrico por conciliar essa instituição com os tratamentos 

externos.  

A Psiquiatria Preventiva nasce nos Estados Unidos e tem como objetivo a 

redução da doença mental nas comunidades. Dessa forma, a Psiquiatria ganha um 

novo território, a saúde mental, em oposição à doença mental. 

A apresentação desse novo método pelo Presidente Kennedy, marca a 

adoção do Preventivismo não apenas pelos Estados Unidos, mas também por 

organizações internacionais (OPAS/OMS) e assim sendo, por diversos outros países. 

Amarante (2016) entende que o Preventivismo americano cria um ideário de 

salvação, não somente para os serviços de Psiquiatria, mas também para a própria 

sociedade americana. Isso porque, passa a existir um alargamento do que se 

consideraria um distúrbio mental; o anseio e a expectativa de prevenção fazem com 

que se busque a prevenção, agindo-se sobre condutas desviantes das mais variadas 

naturezas. O entendimento dominante é de que a ação médica não pode e nem deve 

se restringir àqueles que buscam um atendimento especializado, mas sim estender-se 

ao conjunto da população. 

Em tal contexto, o hospital psiquiátrico deixa de ser, de fato, o local 

privilegiado de atenção da Psiquiatria. Como afirma Amarante (2016): “O 

preventivismo significa um novo projeto de medicalização da ordem social, de 

expansão dos preceitos médico-psiquiátricos para o conjunto de normas e princípios 

sociais” (p. 41). 

Como resultado, o que se observa é um aumento da demanda ambulatorial 

para tratamentos psiquiátricos, resultante da inscrição de diversos comportamentos e 

desconfortos na ordem do patológico, sem uma correspondente diminuição do 

quantitativo de pacientes asilados em instituições hospitalares.  

Outro movimento de contestação da ordem psiquiátrica hegemônica – a 

Antipsiquiatria – surge na década de 1960, na Inglaterra, muito influenciado pelos 

questionamentos contraculturais que marcaram a época. Como esclarece Amarante 
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(2016), um grupo de psiquiatras, entre os quais se destacam Ronald Laing, David 

Cooper e Aaron Esterson, denuncia a incapacidade e a inabilidade da Psiquiatria no 

trato com as doenças mentais, em especial a esquizofrenia.  

Para a Antipsiquiatria, a Psiquiatria seria um agente da ordem dominante, 

que buscaria circunscrever, limitar e ordenar através dos seus instrumentos a 

experiência humana, sendo a Loucura, de certo modo, uma forma de combate e de 

originalidade que se oporia a essa tentativa de delimitação.  

A Antipsiquiatria, como bem aponta Amarante (2016), questiona e busca 

romper, no campo teórico, com a legitimidade do Saber Médico-psiquiátrico no  

entendimento e na assistência aos doentes mentais. Sua maior contribuição se 

estabelece no campo prático-teórico, na transformação do conceito de 

desinstitucionalização como desconstrução, indo ao encontro das proposições que 

vinham sendo desenvolvidas por Franco Basaglia na Itália. 

As contribuições de Basaglia e do movimento intitulado Psiquiatria 

Democrática Italiana, são o último conjunto de experiências para o qual  buscaremos 

chamar a atenção neste capítulo, que vinham ocorrendo no mundo e que acabaram 

por ter influência na Reforma Psiquiátrica brasileira.  

Denise Dias Barreto, conforme citada por Amarante (2016), afirma que a 

tradição basagliana surge como um confronto tanto com o hospital psiquiátrico, 

quanto com o modelo de Comunidade Terapêutica inglesa e a Política do Setor 

francesa. Mantém desses últimos os princípios da democratização e da 

territorialização, mas faz questionamentos bem mais profundos sobre as relações que 

produzem um determinado modo de perceber a Loucura, sobre o papel de quem 

assiste e de quem é assistido.  

A tradição crítica instaurada por Basaglia, surge na década de 1960, em 

Gorizia, na Itália. Amarante esclarece (2016) que as tentativas iniciais se davam a 

partir da expectativa de humanização do Hospital Psiquiátrico e eram fundamentadas 

no modelo de Comunidades Terapêuticas. Progressivamente, foi se apontando e 

reconhecendo como esse modelo muito pouco alterava e colocava em questão a 

relação médico-paciente, claramente uma relação de Saber e Poder, instituidora do 

próprio lugar da doença e do doente. O doente instituído como alguém que necessita 

de tutela, que precisa que outro decida e escolha por ele, e o médico como o autor da 

cura e do poder sobre a vida do outro. “A experiência de Gorizia revela o nexo 
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psiquiatria/controle social/exclusão e, portanto, a conexão intrínseca entre os 

interesses político-sociais mais amplos e a instituição da ciência psiquiátrica.” 

(AMARANTE, 2016, p. 47). 

Amarante (2016), citando Barreto, também chama a atenção para o fato de 

que as críticas de Basaglia fundamentam-se em três pilares: o questionamento da 

neutralidade da ciência, a dependência estabelecida entre psiquiatria e justiça e por 

último, a origem social das pessoas internadas.  

O que entre outras coisas Basaglia vai apontar é o quanto o Saber médico, 

fundamentado na pretensa neutralidade da ciência – que institui a idéia da doença 

mental e o doente mental, como uma entidade clínica a ser tratada, controlada e 

contida, retornando ao lugar da normalidade –, acaba servindo e mesmo sendo um 

representante de uma construção social cada vez mais refratária à diferença e ao 

estranho. 

Nesse processo, o louco, objeto de estudo e intervenção da medicina 

psiquiátrica, é enfraquecido; como consequência, ele passa a necessitar de tutela. O 

seu enfraquecimento, a destituição da sua voz, por ser uma voz insana, legitima o 

encarceramento e o poder de deliberar sobre ele e por ele. A Psiquiatria alia-se a 

Justiça, criando categorias e classificações justificadoras de contenções. 

Para Basaglia, a simples criação de novos dispositivos, mesmo que não 

hospitalares, sem o necessário questionamento de tais relações de poder, não terá um 

efeito realmente transformador. 

 

 

Torna-se necessário superar o modelo de humanização institucional, a fim de 

inventar uma prática que tem na comunidade e nas relações que esta estabelece com 

o louco – através do trabalho, amizade e vizinhança –, matéria-prima para 

desconstrução do dispositivo psiquiátrico de tutela, exclusão e periculosidade, 

produzidos e consumidos pelo imaginário social. Torna-se preciso desmontar as 

relações de racionalidade/irracionalidade que restringem o louco a um lugar de 

desvalorização e de desautorização a falar sobre si. Da mesma forma que é preciso 

desmontar o discurso/prática competente que fundamentam a diferenciação entre 

aquele que trata e o que é tratado. (AMARANTE, 2016, p. 48). 

 

 

A grande contribuição de Basaglia foi a de questionar em profundidade os 

paradigmas da Psiquiatria tradicional e também a dos movimentos que a ela se 

opunham, um questionamento sem o qual as mudanças corriam o risco de serem 

meramente cosméticas. Suas idéias foram posteriormente incorporadas ao intitulado 
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movimento Psiquiatria Democrática, em realidade um movimento político, que 

trouxe à tona um conjunto de mudanças legais constitutivas  da Reforma Psiquiátrica 

italiana.  

Basaglia esteve algumas vezes no Brasil e suas reflexões influenciaram em 

muito a Reforma Psiquiátrica que, posteriormente, ocorreria no país. Em 1979, por 

ocasião do III Congresso Mineiro de Psiquiatria, visitou diversas instituições 

psiquiátricas no estado, inclusive o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, que 

será objeto de tematização em nosso trabalho. Sobre esse, a Sociedade Mineira de 

Psicologia (1982) afirma que Basaglia teria ficado tão horrorizado que o teria 

comparado a um campo de concentração nazista. 

A despeito de todas essas mudanças que vinham ocorrendo no mundo, o que 

tivemos no Brasil, após a década de 1960, foi não uma diminuição, mas um franco 

aumento de oferta de vagas em leitos psiquiátricos, em uma tentativa de atender a 

uma necessidade que parecia crescente e para a qual não foram criados dispositivos 

de assistência alternativos. 

Após o Golpe Militar existe uma ampliação desse movimento, já que, como 

assinala Fonte (2013), o Golpe “foi o marco divisório entre uma assistência 

eminentemente destinada ao doente mental indigente e uma nova fase, a partir da 

qual se estendeu a cobertura à massa de trabalhadores e seus dependentes.” Existe 

uma promoção de abertura de vagas de tratamentos para segurados da previdência, 

através da contratação de leitos e hospitais privados, que passam a ser remunerados 

por diárias. Trata-se de uma forte privatização da assistência aos doentes mentais, 

com o fomento da ampliação e crescimento de hospitais psiquiátricos em todo o país. 

De acordo com Foucault (1999): 

 

 

Ocorreu que os mecanismos de exclusão da loucura (...) evidenciaram, a partir de 

determinado momento e por motivos que é preciso estudar um lucro econômico e 

utilidade pública, tornando-se, de repente, naturalmente colonizados e sustentados 

por mecanismos globais do sistema do Estado. ( p.185). 

 

 

Como também vimos em Foucault (1999), anteriormente, o internamento 

psiquiátrico, a normalização mental dos indivíduos, servia a um propósito social. A 

prática psiquiátrica é constituída a partir de relações de poder. O funcionamento 
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asilar, as formas de intervenção médica exerciam papéis no controle da sociedade, 

porém, teriam, sem dúvida, uma significação limitada, se apenas servissem a esse 

propósito. O interesse demonstrado por alguns setores dominantes da sociedade, 

principalmente o setor privado, não dizia respeito à humanização do tratamento da 

Loucura, nem a uma preocupação com o louco. O que deveria ser assegurado era o 

poder sobre a loucura, o poder político e econômico, os lucros gerados por esse 

sistema.  

Dessa forma, esse sistema que remove os direitos civis do alienado e se 

apropria do seu corpo, por intermédio do poder da Psiquiatria, tira os desviantes e 

improdutivos da sociedade e assegura um lucro econômico sob a sua internação. 

 O padrão, como assinala Fonte (2013), continua a ser o de longos períodos 

de internação, já que não cabia aos pacientes o direito de arbitrar sobre as suas 

internações, sendo essa decisão habitualmente outorgada à família. A ideia, ainda 

corrente no país, do hospital como o local privilegiado de tratamento da Loucura, 

associado aos interesses econômicos das instituições asilares remuneradas pelo 

Estado, além da já referida impossibilidade do doente de arbitrar sobre si mesmo, 

constituíam as condições para que esse cenário não se alterasse.  

A incumbência do poder de decidir sobre a internação à família, conforme 

Foucault (2006), interage com os interesses econômicos das instituições privadas. A 

família se torna a instância social delegada a pronunciar-se sobre a Loucura. A cura 

prometida sugestiona a internação. Foucault (2006) acrescenta: 

 

 

É assim que o poder disciplinar parasita a soberania familiar, requer que a família 

desempenhe o papel de instância de decisão do normal e anormal, do regular e do 

irregular, pede a família que lhe mande esses anormais, esses irregulares etc.; 

recolhe em cima disso um lucro que entra no sistema geral do lucro e que podemos 

chamar, digamos, de benefício econômico da irregularidade. (p.122). 

 

 

E a descoberta de novas medicações? Afinal iniciamos a presente discussão 

falando do advento dos novos psicofármacos. De que modo elas estão relacionadas 

com esse movimento? 

Como dissemos, eles criam as condições teóricas para que muitos pacientes 

tenham os seus sintomas sob controle e possam ser desospitalizados. Entretanto, é 

preciso considerar, como já tentamos deixar claro, que o processo de internação de 
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um paciente psiquiátrico não é apenas uma questão médica, mas também uma 

questão social e das relações de poder construídas.  

É bem verdade que a existência de um antipsicótico eficaz possibilita que 

um paciente com um quadro de agitação ou com sintomas delirantes, possa ser 

tratado e tenha a possibilidade de conviver de modo mais tranquilo na sociedade. Por 

outro lado, será exatamente a existência de tais medicações que abre as portas da 

Psiquiatria para se constituir e construir como uma especialidade médica, já que ela 

passa a ser detentora de um recurso técnico considerado eficaz. 

A existência de semelhante recurso torna ainda mais premente a necessidade 

da Psiquiatria classificar e delimitar de modo mais adequado as patologias que virão 

a ser tratadas. Como bem afirma Amarante e Freitas (2015), o paradigma instaurado 

por Pinel e fundamentado por Kraepelin, baseado na idéia da doença mental, em que 

se buscam sintomas, prognóstico, causalidade biológica e tratamento médico, cada 

vez mais se fortalece. 

Os sistemas classificatórios em psiquiatria, sobretudo os mais recentes, 

como esclarece Ehrenberg (1998) e também Amarante e Freitas (2015), ratificam a 

noção de transtorno ou doença, em detrimento da experiência existencial de quem se 

encontra em sofrimento, radicalizando a idéia de sintomas a serem removidos, em 

busca de uma pretensa normalidade.  

É preciso salientar, que será esse exatamente um dos temas problematizados 

por Basaglia, ou seja, a suposta neutralidade da ciência, que avança no sentido de 

qualificar comportamentos como patológicos, dando aos profissionais que sobre ela 

se embasam o poder de normatização da vida do outro.  

 

 

Essa noção, que ganha contornos um tanto quanto diferentes em nossa época, de 

modo que temos a qualificação de quase qualquer sofrimento como patológico e 

uma ampliação do que é de interesse e objeto da ciência médica – medicalização – 

se inicia de modo mais forte, sobretudo após a descoberta dos primeiros 

psicofármacos . (AMARANTE e FREITAS, 2015, p. 18). 

 

 

Podemos dizer, desse modo, que o psicofármaco tem tanto um poder 

“libertador”, se fundamenta e sobretudo possibilita práticas libertárias, como pode 

ser mais um elemento ratificador da necessidade de tutela e dependência daquele que 

sofre. 
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O fato é que, no advento inicial da tão propalada revolução 

psicofarmacológica, no Brasil das décadas de 1960/1970, o que pode ser observado é 

um aumento de oferta de vagas nos Hospitais Psiquiátricos, para onde são dirigidos 

os indigentes e também os segurados dos antigos institutos previdenciários. Ao 

mesmo tempo, observa-se uma progressiva ampliação das áreas de interesse e de 

atuação, não somente da Psiquiatria, mas também da Psicologia.  

O papel normatizador e instituidor da ordem dessas duas disciplinas teóricas 

continuarão, como aponta Coimbra (1995), a se fazer presentes, legitimados pelo 

discurso da normalidade/normatividade, da adequação e da verdade. Só alguns anos 

mais tarde, nos ventos das reformas democráticas que mobilizarão o país, é que 

veremos algumas mudanças mais consistentes. 
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4  A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 

 

A Reforma Psiquiátrica é um processo histórico de formulação crítica e 

prática, que tem como objetivos e estratégias o questionamento e elaboração de 

propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da Psiquiatria. 

Habitualmente ao pensarmos em uma reforma dessa natureza, temos logo 

em mente a mudança de um conjunto de leis e dispositivos de assistência, mas o 

processo é bem mais complexo como, de fato, complexas são as regulações legais, 

que envolvem interações com a ética e com a moral, bem como com o modo como 

representamos a realidade. 

Para que uma reforma psiquiátrica pudesse se estabelecer, algo que não nos 

parece ainda hoje estar totalmente efetivado tornou-se necessário questionar o 

próprio lugar da Loucura, as representações que reificam a idéia do louco como 

alguém incapaz de determinar sobre a sua própria existência, sendo, por isso, objeto 

de poder de alguém que sobre ele decide.  

Esse enfraquecimento do louco como ator de sua vida, legitimado pelas 

regulações legais, mas embasado em um modo de olhar coletivamente construído, 

precisava e precisa alterar-se para que possamos falar de uma reforma, que não seja 

apenas a humanização dos espaços e da assistência – muito embora também seja isso 

–, mas que possa se constituir em uma possibilidade de empoderamento real, daquele 

que sofre, de sua própria existência. 

Uma reforma assim pensada necessita, naturalmente, colocar em questão o 

poder decisório do médico e dos serviços médicos em geral, tematizando a relação 

entre esses e os pacientes. 

Naturalmente que todo esse processo dificilmente ocorreria ou ocorrerá em 

um regime em que os direitos e liberdades individuais inexistem, ou são muito 

limitados.  Não foi, por mero acaso, portanto, que durante o Regime Militar no Brasil 

tivemos um aumento exponencial de instituições psiquiátricas e de pacientes 

internados, e não será uma coincidência, da mesma forma, que a reforma ganhe força 

exatamente no momento de redemocratização do país. 
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4.1 A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO CONTEXTO DA 

REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

 

Conforme Amarante (2016): 

 

 

No Brasil, a reforma psiquiátrica é um processo que surge mais concreta e, 

principalmente, a partir da conjuntura de redemocratização, em fins da década de 

70. Tem como fundamentos não apenas uma crítica conjuntural ao subsistema 

nacional de saúde mental, mas também – e principalmente –  uma crítica estrutural 

ao saber e às instituições psiquiátricas clássicas, dentro de toda a movimentação 

político-social que caracteriza a conjuntura da redemocratização. (p. 87) 

 

 

O início do movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil se deu entre os 

anos 1978 e 1980. Nos últimos anos do Regime Militar, nos estertores do assim 

nomeado “milagre econômico”, o autoritarismo começa a enfrentar maior resistência, 

com o crescimento da insatisfação popular, devido à falta de liberdade e da exclusão 

social das classes sociais mais baixas. A contrariedade da população com o governo 

ganha força, aumentando a participação política dos cidadãos. As políticas sociais e 

econômicas, as estruturas de poder, assim como as condições de vida são 

questionadas. Nessa conjuntura, surgem oportunidades de reorganização de 

movimentos populares, sindicatos, partidos políticos e demais formas de resistência à 

ditadura militar. Será dentro desse contexto que nascerão as primeiras manifestações 

significativas no setor de saúde. 

O principal movimento, que foi fundamental politicamente ao propor a 

reformulação do sistema assistencial, é o Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM). Movimento emergente, desse mesmo contexto, que assume um 

papel relevante de oposição ao Regime, com denúncias e acusações, principalmente 

sobre o sistema nacional de assistência psiquiátrica, que inclui torturas, corrupção e 

fraudes. 

O MTSM passa a chamar a atenção para a ocorrência de violências, maus 

tratos, negligência, ausência de recursos, além da Psiquiatrização do social e da 

utilização da Psiquiatria como instrumento técnico-científico de controle social. 

Posiciona-se, ainda, fortemente contrário ao tradicional modelo asilar. 
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Do ponto de vista conceitual, como afirma Amarante (2016), existe uma 

forte aproximação com autores como Foucault, Goffman, Bastide, Castel, Szasz, 

Basaglia, Illich, dentre tantos outros. Muitos desses pensadores, inclusive, vêm ao 

Brasil, influenciando os pensamentos e concepções que se desenvolviam. 

Fonte (2013) aponta como evento-marco da Reforma Psiquiátrica brasileira, 

a chamada “Crise da DINSAM” (Divisão Nacional de Saúde Mental), um órgão do 

Ministério da Saúde.  

A crise é deflagrada a partir de denúncias realizadas por médicos de um dos 

quatro hospitais geridos pela DINSAM. São registradas no livro de ocorrências do 

plantão do pronto-socorro as irregularidades naquele hospital, trazendo a público as 

condições de trabalho precárias, em clima de ameaça e violência, a eles próprios e 

aos pacientes, além de denúncias de agressão, estupro, trabalho escravo e mortes não 

esclarecidas. Em decorrência desses acontecimentos, um grande número de 

profissionais que prestava serviço nas quatro unidades hospitalares da DINSAM, 

entra em greve. 

Esse caso teve grande repercussão popular; uma sociedade que estava 

extenuada devido a tantos casos de violência mostrou-se perplexa com o tratamento 

dado pelas instituições públicas aos cidadãos enfermos ou sem recursos. 

Esse acontecimento mobiliza profissionais de outras unidades e recebe 

imediatamente apoio do Movimento de Renovação Médica (REME) e dos Núcleos 

Estaduais de Saúde Mental do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), e, a 

partir daí, iniciam-se comissões, assembléias e reuniões ocupando diversos espaços 

dentro de sindicatos e demais entidades da sociedade civil. É nesse contexto que 

nasce o MTSM, denunciando a falta de recursos nos hospitais, a precariedade das 

condições de trabalho e de assistência, diretamente ligadas às políticas trabalhistas e 

de saúde mental nacionais.  

O MTSM, esclarece Amarante (2016), constituído em um espaço de luta 

não institucional, procura unificar o movimento, assim como organizar espaços de 

debates com os trabalhadores na área de saúde e outras entidades e setores mais 

amplos da sociedade. A agenda de reivindicações consiste na exigência da 

regularização da situação trabalhista, aumento salarial, redução do número  excessivo 

de consultas por turno de trabalho, assim como críticas à cronificação do manicômio 
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e ao uso do eletrochoque, por melhores condições de assistência à população e pela 

humanização dos serviços. 

Diversos documentos foram produzidos nos anos 1978, e alguns dos pontos 

chaves das exigências e denúncias são: 

 

 

A reivindicação de reajustes salariais dos funcionários e respeito às normas 

trabalhistas; 

A melhora na formação profissional com acesso a mais programas de ensino, 

projetos de pesquisa, a oficialização de um internato em psiquiatria e cursos de 

aperfeiçoamento na área de saúde mental; 

Crítica ao autoritarismo das instituições, às constantes ameaças de punições e 

demissões, e o questionamento da responsabilidade indiscriminada do médico e dos 

técnicos hospitalares em casos de mau atendimento; 

Críticas às condições de atendimento, à falta de medicação, ao número de leitos 

insuficientes e as filas nos ambulatórios e pronto-socorros. (AMARANTE, 2016, p. 

52 e 53). 

 

 

Passando por um período de pouca visibilidade na imprensa, lideranças do 

MTSM organizam diversos eventos junto com o CEBES, o Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE), o Sindicato dos Médicos, a OAB, a ABI, a 

Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, a Sociedade de Medicina e Cirurgia 

do Rio de Janeiro, a Associação de Médicos residentes do Estado do Rio de Janeiro, 

dentre outras entidades.  

Como afirma Fonte (2013), a partir daí começaram a surgir em diversos 

estados brasileiros, congressos e encontros decisivos da militância do MTSM, dando 

origem a trajetória da Reforma Psiquiátrica.  

O V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em 1978, ficou conhecido como o 

“Congresso de Abertura” Pela primeira vez os movimentos reformistas participavam 

de um encontro ideologicamente conservador, organizado em torno dos princípios da 

Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). A exposição de idéias das organizações 

a favor de mudanças deu ensejo para a composição de reuniões paralelas às oficiais, 

unificando os movimentos progressistas de todo o país e ganhando apoio da ABP. 

O que era para ter sido um encontro científico de psiquiatras ligados aos 

setores conservadores, termina por ser um espaço de militância.  

Na plenária de encerramento, foram apresentadas posições do MTSM sobre 

a situação crítica da saúde no Brasil, onde tanto os profissionais quanto os pacientes 

se viam submetidos a processos de exploração. A universidade também é 
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denunciada, por perder seu caráter crítico, adequando-se ao utilitarismo advindo das 

pressões do mercado de saúde, que cria uma imagem falsa de um acesso à saúde que 

seria universal. 

 

 

Nota-se, nestes primeiros documentos o tom crítico, que vai da denúncia da 

psiquiatrização às reivindicações por melhorias técnicas. Enfim, os principais 

aspectos dizem respeito à política privatizante da saúde e às distorções à assistência 

daí advindas, tendo, consequentemente, a dicotomia entre uma psiquiatria para rico 

versus uma psiquiatria para o pobre. Neste movimento dual, o que se percebe é a 

realização da abordagem psiquiátrica como prática de controle e reprodução de 

desigualdades sociais. (AMARANTE, 2016, p. 54). 

 

 

Amarante (2016) chama a atenção ainda para a importância do I Congresso 

Brasileiro de Psiquiatria de Grupos e Instituições, ocorrido no Rio de Janeiro, em 

1978, que possibilita a vinda dos principais personagens responsáveis pelas correntes 

de pensamento crítico em Saúde Mental. Estavam presentes: Franco Basaglia, Felix 

Guattari, Robert Castel, Antonio Slavich, Erwing Goffman, entre outros.  

Debates e eventos diversos sucederam-se após esse congresso. 

Universidades, sindicatos e associações foram beneficiados pela exposição de idéias 

vindas dos ilustres mentores internacionais. A própria MTSM passa a ser diretamente 

influenciada pelo pensamento crítico de Basaglia. 

Ainda segundo Amarante (2016), vários outros encontros realizados nos 

anos 1979 e 1980 reforçam, com preocupação, a necessidade de mudanças na 

realidade assistencial. Pela primeira vez a psiquiatria e suas práticas estão sendo 

expostas, as estruturas de controle, ainda presentes nos dias atuais, começam a ser 

desvendadas e contestadas. O Louco emerge da obscuridade e assume um papel mais 

importante que a Loucura. O que foi por anos silenciado e escondido, ganha voz. A 

sociedade, aos poucos, acorda e temas como problemas sociais relacionados à doença 

mental, a política de saúde nacional, as condições de trabalho, a privatização da 

medicina, as possíveis alternativas e assim como diversas denúncias das condições 

desumanas ocorridas nas instituições psiquiátricas finalmente são expostos. 

A partir das constantes denúncias, grupos de direitos humanos fazem 

protestos em defesa dos direitos dos pacientes, o que deveria ser respeitado como 

princípio em todas as instituições psiquiátricas. O congresso Nacional constitui uma 

CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para averiguar as distorções na assistência 
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psiquiátrica brasileira, assim como rever a legislação civil e penal relativa ao doente 

mental. 

São alvo de debate em congressos subsequentes assuntos de extrema 

importância, como as implicações sociais, políticas e ideológicas na compreensão 

das relações entre o processo de proletarização da medicina, do Poder Médico, da 

assistência médico-psiquiátrica em processos de exclusão e controle sociais mais 

abrangentes. Também são alvo de questionamentos, o fundamento das políticas de 

saúde mental, o processo de mercantilização da loucura, a privatização da saúde, o 

ensino médico e a psiquiatrização da sociedade. O modelo assistencial é mais uma 

vez criticado como ineficiente, além de cronificador e estigmatizante em relação à 

doença mental.  

Amarante (2016) ressalta que, a partir dos anos 80, foi estabelecido um 

convênio entre os Ministérios da Previdência e Assistência Social (MPAS) e o 

Ministério da Saúde (MS), denominado de Cogestão. Esse convênio prevê a 

colaboração do MPAS no custeio, planejamento e avaliação das unidades 

hospitalares do Ministério da Saúde.  

A relevância da Cogestão é o fato de ser a primeira experiência de uma nova 

relação entre instituições públicas do setor da saúde, propiciando espaços concretos 

de transformação na assistência, em contrapartida ao modelo anterior, no qual o 

MPAS comprava serviços do MS. 

A Cogestão foi um importante passo para reorientar as políticas públicas de 

saúde. Surgiu em um momento em que o serviço de saúde público estava sucateado, 

existia uma grande insatisfação popular e uma crise institucional da previdência. 

Em oposição ao caráter privatizante do modelo assistencial, através desse 

novo acordo, surge a possibilidade de implementar uma política de saúde que tem 

como bases o sistema público de prestação de serviços, a cooperação 

interinstitucional, a descentralização e a regionalização, propostas defendidas pelos 

movimentos das reformas sanitárias e psiquiátricas. 

Conforme Amarante (2016), a implantação da Cogestão estabelece a 

construção de um novo modelo de gerenciamento em hospitais públicos, mais 

descentralizado e dinâmico, em face de um modelo de assistência profundamente 

debilitado e viciado em seu caráter e em sua prática hegemonicamente privatizante, 

sobretudo após o início do governo militar. Durante esse período, como já afirmamos 
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anteriormente, houve uma maciça privatização da assistência médica previdenciária, 

gerando lucros e estabelecendo o domínio dos "empresários da loucura", que só 

começaram a ter sua soberania ameaçada com o processo de redemocratização 

seguido pela Reforma Psiquiátrica. 

Para Amarante (2016), a principal meta prática da Cogestão é servir como 

recurso para agilizar assistencial e financeiramente as unidades. Desse modo, os 

hospitais, independentemente de suas características, são transformados em pólos de 

emergência, centros de referência em saúde mental e coordenadorias de programas, 

ações e atividades assistenciais.  

No Rio de Janeiro, o Pinel, por exemplo, ao abrir suas portas para a 

comunidade, amplia a atenção ambulatorial, desestimulando a internação. No CPPII, 

é priorizada a ambulatorização como forma de impedir a internação. Ao mesmo 

tempo, são realizadas prontas intervenções, diagnósticos e tratamentos imediatos, 

abrindo espaço para uma equipe de diversos profissionais da saúde. O Hospital 

Colônia Juliano Moreira, considerado tradicionalmente pela internação de pacientes 

crônicos, com média de 21 anos de internação, prioriza como mudança o caminho da 

ressocialização. É inaugurado também o Hospital Jurandir Manfredini, que passa a 

atender as emergências e internações de curta permanência.  

A orientação passa a ser a total e prioritária utilização da capacidade do 

setor público, ficando em segundo plano a participação de entidades beneficentes, e 

posteriormente, a do setor privado. Existe, portanto, uma importante inflexão no 

direcionamento que vinha sendo dado até então. 

Em decorrência de todas essas mudanças na administração dos hospitais 

públicos, houve grande oposição do setor privado, que via na Cogestão uma ameaça 

aos seus lucros e ao seu poder político. Os empresários do setor privado, chamados 

de “empresários da loucura” organizam o Setor de Psiquiatria da Federação 

Brasileira de Hospitais (FBH). 

 

 

As críticas da FBH demonstram a preocupação de ver reduzida a sua parcela de 

vantagens, devido ao fato de que a cogestão prova que o hospital público é viável, 

que ele pode oferecer atendimento de qualidade à população, que serve como locus 

de novas experiências e pesquisas, que é um centro formador de recursos humanos. 

(AMARANTE, 2016, p. 65) 
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Para Maurício Lougon (1984), o debate FBH versus Cogestão representa a 

disputa entre modelos de assistência. O modelo essencialmente privativista, que tem 

como lógica a geração de lucro, e um modelo assistencial público que se mostrou 

eficiente.  

Em 1981 é criado o CONASP, Conselho Consultivo da Administração de 

Saúde Previdenciária, ligado ao Ministério da Previdência e Assistência Social. 

O plano CONASP para a assistência psiquiátrica alinha as diretrizes gerais 

da reformulação da assistência, de acordo com as exigências da OPAS/OMS. Dentre 

tais diretrizes, estão as da descentralização executiva e financeira, da regionalização 

e hierarquização de serviços e do fortalecimento da intervenção do Estado. 

O plano tem propostas, como a utilização total da capacidade ociosa do 

setor público, melhoria do atendimento através de adoção de novas modalidades 

assistenciais e organização orçamentária. É prevista uma descentralização do 

planejamento e da execução da assistência à saúde, onde cada unidade sanitária seria 

gestora dos seus próprios recursos, desburocratizando os procedimentos. Além de 

medidas práticas, como a redução do número de internações, a redução do tempo 

médio de internação e o aumento da oferta de consultas ambulatoriais. 

Sobre CONASP, Amarante (2016) afirma:  

 

 

 (...) tende a instaurar a concepção de que é responsabilidade do Estado a política e 

o controle do sistema de saúde, assim como a necessidade de organizá-lo junto aos 

setores públicos e privados. No plano de assistência psiquiátrica, o ambulatório é o 

elemento central do atendimento, ao passo que o hospital torna-se elemento 

secundário. (p. 67). 

 

 

O setor privado, representado pela FBH, é contrário a esse plano, 

considerando-o estatizante e antagônico aos seus interesses. 

Esse período da Reforma Psiquiátrica, marcado pela Cogestão, pelo 

CONASP, além de outras experiências mais regionais, traduz uma incorporação das 

demandas do MTSM ao Estado, criando e administrando as políticas públicas de 

saúde mental e assistência psiquiátrica. Como define Amarante (2016): “o MTSM dá 

as mãos ao Estado e caminha num percurso quase que inconfundível, no qual, 

algumas vezes, é difícil distinguir quem é quem.” (p. 68). 
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Continuando essa trajetória, são realizados diversos encontros sobre saúde 

mental, refletindo um momento em que o MTSM encontra-se fortemente presente no 

aparelho Estatal. A partir de 1985, uma parte significativa dos postos de chefia de 

programas de saúde mental, assim como a direção de hospitais públicos, está sob o 

controle de ativistas do MTSM.  

Os relatórios da região sudeste, onde o MTSM tinha mais influência, 

apontam para o caráter predominantemente hospitalocêntrico e privado das 

internações. Mais uma vez é reforçada a necessidade de estratégias substanciais de 

reformação, como a redução de leitos psiquiátricos, transformando-os em recursos 

extra-hospitalares (Hospital-dia, Hospital-noite, Pré-internações, Lares protegidos, 

Núcleos autogestionários), ou por leitos psiquiátricos em hospitais gerais. 

Nessa conjuntura, decide-se realizar o I Encontro de Coordenadores de 

Saúde Mental da Região Sudeste (ECSM), onde o MTSM tinha influência quase 

hegemônica, e que logo após é ampliado pela Divisão Nacional de Saúde Mental 

para todas as regiões.  

O objetivo do encontro foi discutir os programas e planejamentos das 

instituições, formas de trabalho integrado e também uma política de saúde mental 

não só para a região, mas, através de um Sistema Único de Saúde, a formulação de 

uma política de saúde mental nacional. 

Outro desdobramento importante do I ECSM, destaca Amarante (2016), foi 

a criação do Seguro Desemprego, impedindo que o antigo Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) e o aparelho psiquiátrico continuassem a funcionar como 

um mecanismo desumano, que substituía um sistema de seguridade social justo, por 

internações psiquiátricas indevidas.  

Esse encontro abre espaço para a I Conferência Nacional de Saúde Mental, 

que viremos a tratar logo em seguida, onde a hegemonia do MTSM começa a ser 

questionada significativamente pelo setor privado, através da FBH e da DINSAM, 

declaradamente contrárias ao projeto do MTSM. A FBH e a DINSAM passam a ter o 

apoio da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), uma instituição com forte 

inclinação tradicional, aliada da indústria farmacêutica. 

Esse cenário gera um enfrentamento entre o MTSM de um lado, e a 

DINSAM e a ABP de outro. O resultado desse enfrentamento é positivo, na medida 

em que possibilita ao MTSM discussões internas, em que são revisadas as 
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estratégias, as lideranças, os princípios políticos e até mesmo os marcos teóricos da 

Reforma Psiquiátrica. O enfrentamento termina com o recuo da DINSAM e da ABP 

e a apropriação da liderança pelo MTSM. 

Outros encontros e conferências se realizaram nos anos 80, tendo como 

pauta quase universal a implantação da Reforma Sanitária, a criação de um Sistema 

Único e público de saúde, a situação da saúde mental no contexto geral da saúde, a 

política e o tipo de modelo de assistência à saúde mental, a expansão da rede básica e 

ambulatorial, a criação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, pronto-socorros 

preparados para atender a emergências psiquiátricas, introduzindo-se, assim, a saúde 

mental no  do sistema geral de saúde. 

Além desses temas, novos questionamentos foram fomentados. Dois 

eventos foram principalmente relevantes, ao aproximar o tema da saúde mental da 

sociedade civil, assim como de outras esferas políticas: a I Conferência Estadual de 

Saúde Mental do Rio de Janeiro e a I Conferência Nacional de Saúde Mental. 

A I Conferência Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro teve como 

tema: Direitos Humanos, Justiça, Cidadania e Qualidade de Vida. A temática era 

perfeitamente sintonizada com o momento que vivíamos, não somente na Psiquiatria, 

mas na sociedade brasileira como um todo. Lembremos que nos referimos ao período 

que antecede a Constituição de 1988, por muitos nomeada como a "Constituição 

Cidadã", em que uma série de direitos é assegurada aos brasileiros. A Psiquiatria 

estava, portanto, identificada com um movimento e uma discussão, muito presentes 

naquele período, em um esforço de autocrítica acerca das condições absolutamente 

precárias da assistência que vinha sendo oferecida aos seus usuários.  

Os temas da I conferência retratam esse esforço e são muito convergentes 

com as relações que pretendemos estabelecer nesse trabalho, razão pela qual optamos 

por transcrevê-los:  

 

 

Tema I: Cidadania, Sociedade e Qualidade de Vida - reconhecem que a doença 

mental é fruto do processo de marginalização e exclusão social. Portanto, deve-se 

realizar um trabalho de resgate da cidadania, por meio da promoção da saúde 

mental da população, oferecendo condições de sobrevivência dignas. Também 

devem-se oferecer condições para que os profissionais tenham cidadania. 

Tema II: Direitos humanos: Psiquiatria e Justiça - que seja assegurado o direito ao 

acesso a todos os recursos disponíveis, dentre eles o atendimento multidisciplinar, a 

liberdade de escolher se quer ser tratado e de escolher o terapeuta. Conclui-se que 

se deve assegurar a participação das comunidades e grupos sociais na elaboração e 

controle da aplicação dessas normas, dos tratamentos e dos serviços oferecidos. Da 
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mesma forma, devem ser asseguradas as condições trabalhistas dos pacientes 

durante o tratamento, inclusive o seguro desemprego. Finalmente, é lançada a 

necessidade de que seja revisto e atualizado o código civil no que diz respeito ao 

doente e à doença mental. 

Tema III: Política Nacional de Saúde Mental na Reforma Sanitária - considera-se 

que a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho não alienado, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso 

e posse da terra, e a serviços de saúde. Reforça-se a necessidade de inserção, nos 

programas informativo-pedagógicos, de medidas que visem à promoção da saúde 

em geral. (AMARANTE, 2016, pp. 73, 74). 

 

 

A I Conferência Nacional de Saúde Mental é o segundo evento que 

gostaríamos de chamar a atenção. A I CNSM teve ampla participação de diversos 

segmentos representativos da sociedade e organizou-se em torno de três temas: 

Economia, Sociedade e Estado; Reforma Sanitária e Reorganização da Assistência à 

Saúde Mental; Cidadania e Doença mental. 

O relatório final da I CNSM é considerado progressista nos seus princípios, 

no que diz respeito à saúde e à saúde mental, e aos problemas políticos, econômicos 

e sociais.  

Entre as suas recomendações finais, se encontram: 

 
 

A orientação de que os trabalhadores de saúde mental realizem esforços em 

conjunto com a sociedade civil, com intuito não só redirecionar as suas práticas (de 

lutar por melhores condições institucionais), mas também de combater a 

psiquiatrização do social, democratizando instituições e unidades de saúde; 

A necessidade de participação da população, tanto na elaboração e implementação, 

quanto no nível decisório das políticas de saúde mental, e que o Estado reconheça 

os espaços não profissionais criados pelas comunidades visando à promoção da 

saúde mental; 

 A priorização de Investimentos nos serviços extra-hospitalares e multiprofissionais 

como oposição à tendência hospitalocêntrica. (BRASIL, MS, 1988). 

 

 

Toda essa trajetória, marcada pela noção de desinstitucionalização, tem 

início na segunda metade dos anos 1980 e se insere em um contexto político, 

conforme já o afirmamos, de grande importância para a sociedade brasileira. Após 20 

anos de Ditadura, o Brasil luta pela construção de um Estado verdadeiramente 

democrático, aumentando a valorização ao Direito à Cidadania. 

Este processo pode ser identificado por uma ruptura ocorrida no processo da 

Reforma Psiquiátrica brasileira, que deixa de ser restrita ao campo exclusivo das 

transformações técnico assistenciais, para alcançar uma dimensão mais global e 
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complexa. Isto é, para tornar-se um processo que ocorre, a um só tempo e 

articuladamente, nos campos assistenciais, político-jurídico, teórico-conceitual e 

sócio-cultural.  

A saúde passa a ser vista como um direito do cidadão e dever do Estado, 

permitindo a definição de princípios básicos, como a universalização do acesso à 

saúde, e a interpretação de saúde como sinônimo de qualidade de vida. A visão da 

sociedade perante o Estado muda, seu papel deve ser o de promotor de políticas de 

bem-estar social. 

Amarante (2016) afirma que o movimento pela Reforma Psiquiátrica 

reencontra suas origens e se distancia do movimento pela Reforma Sanitária, iniciado 

da mesma forma, no início da década de 1980, com a aproximação do movimento 

reformista do aparelho Estatal. 

O movimento da desinstitucionalização tem como princípios desconstruir e 

construir uma nova forma de lidar com a Loucura e o sofrimento psíquico. O que se 

pretende é a valorização da experiência singular, em detrimento da visão que 

meramente toma o outro como portador de uma patologia, desvalorizando o modo 

como cada um vive o seu próprio sofrimento.  

 Como retratam Barroso e Silva (2011), no dia 18 de maio de 1987, por 

ocasião do Congresso de Trabalhadores de Serviços de Saúde Mental, na cidade de 

Bauru/SP, foi criado o lema "Por uma Sociedade sem Manicômios" e iniciou-se uma 

maciça campanha cultural pela adoção da Reforma Psiquiátrica. A partir desse ano, o 

dia 18 de maio passou a representar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e o 

impacto das propostas desse evento e de outros no mesmo período, contribuiu para a 

implantação do primeiro CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, do Brasil, em São 

Paulo, e do primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial, em Santos.  

É importante dizer que já na VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada 

em 1986, que teve importância histórica fundamental na formação do SUS, a questão 

da exclusão em geral e da exclusão em particular, no seio dos hospitais psiquiátricos 

e nas práticas psiquiátricas em geral, já havia sido abordada, confirmando o nosso 

entendimento de que o que vamos criando é um lento e progressivo consenso, que 

acaba por se efetivar na reforma propriamente dita. 

Sobre a oitava CNS, Luz (1994) afirma: 
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(...) a noção de saúde tende a ser percebida como efeito  real de um conjunto de 

condições coletivas de existência, como Expressão Ativa - e participativa - do 

exercício de direitos de cidadania, entre os quais o direito ao trabalho, ao salário 

justo, a participação nas decisões e gestão de políticas institucionais etc. Assim, a 

sociedade teve a possibilidade de superar politicamente a compreensão, até então 

vigente ou socialmente dominante, da Saúde como um estado biológico abstrato de 

normalidade (ou ausência de patologias). (p. 136). 

 

 

A Conferência Nacional teve a participação de Franco Rotelli, secretário-

geral da rede internacional de alternativas à Psiquiatria, e sucessor de Franco 

Basaglia na direção do serviço de saúde mental de Trieste. Sobre a exclusão nas 

políticas oficiais de saúde mental, Amarante (2016) cita o discurso de Rotelli 

proferido neste evento: 

 

 

(...) de qualquer modo, o problema da exclusão é uma das principais questões que 

não resolvemos e que nem as sociedades avançadas resolveram. Existem 

sociedades que alcançaram  uma aceitável situação econômica,  um aceitável nível 

de democracia,  um aceitável nível de relativa igualdade entre as pessoas, no que se 

refere as condições de vida; mas onde o problema de exclusão não só não foi 

resolvido, mas foi sendo agravado. Isto não apenas em relação à questão do louco, 

mas inclui, ainda a questão dos idosos, das crianças. (...) Creio que quando, sem 

nenhuma questão de onipotência, afirmamos que é necessário enfrentar 

prioritariamente a questão do Hospital Psiquiátrico, que colocamos o problema do 

manicômio em primeiro lugar, é porque é aí onde, paradigmaticamente, tem lugar o 

processo de exclusão; a existência do manicômio é a confirmação, na fantasia das 

pessoas, da inevitabilidade deste estado de coisas, que é impossível lutar contra esta 

situação, que as coisas são assim e sempre serão iguais. Existirá sempre a 

necessidade de um lugar para se depositar as coisas que são rejeitadas, jogadas fora 

e que servem para que nos reconheçamos pela diferença?  Este papel pedagógico, 

no sentido negativo, do Hospital Psiquiátrico, é o que nós técnicos devemos pôr em 

discussão se não quisermos avalizar com nossas ações uma perversão que é 

política, científica, mas sobretudo, cultural. (AMARANTE, 2016, p. 79). 

 

 

A Criação dos primeiros dispositivos, como o CAPS, portanto, responde a 

esse anseio de mudança e da abertura de instrumentos alternativos à pura e simples 

internação hospitalar. 

O MTSM vinha em parte sendo comandado por lideranças consideradas 

ultrapassadas, por demasiado comprometimento com o poder público. Os congressos 

e encontros que aconteciam com frequência possibilitaram o aparecimento de novas 

lideranças e projetos no âmbito do movimento, prevalecendo o entendimento da 

noção da desinstitucionalização em sua dimensão mais propriamente antimanicomial, 
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influência da tradição basagliana, que passa a ser um conceito básico determinante na 

reorganização do sistema de serviços, nas ações de saúde mental e na ação social 

dessas novas correntes do MTSM.  

Esse afastamento foi necessário para conservar o viés não institucionalista, 

marcando uma aproximação da liderança do movimento da Reforma Psiquiátrica às 

origens do seu pensamento crítico. Consolidou-se a necessidade da transformação do 

ato de saúde, o questionamento do papel normalizador das instituições e, portanto, da 

desinstitucionalização como desconstrução. 

A ruptura epistemológica e política do movimento reformista com o 

aparelho Estatal, busca novas formas de organização e solução de problemas através 

da intervenção na sociedade, caminhando para ações socioculturais que posicionem 

temas relacionados à |Loucura e à Psiquiatria na sociedade civil, além de reforçar a 

necessidade da discussão da questão da Loucura, para além do limite assistencial.  A 

partir daí, é consolidado o lema "por uma sociedade sem manicômios". 

Como salienta Amarante (2016), tendo como ponto de partida a progressiva 

valorização da participação da sociedade no movimento, surgiram inovações no 

campo sociocultural e a formação de associações de usuários, voluntários e 

familiares a favor da Reforma Psiquiátrica. Novas formas de expressão, reforçando a 

construção de um conceito de cidadania e a possibilidade de recriar um sentido de 

vida e de valor positivo, de trocas sociais e de construção de outras realidades. Em 

São Paulo, foi formada a Associação “loucos pela vida”, no Rio de Janeiro e em 

outras cidades também existiram movimentos que visavam envolver os familiares no 

tratamento. Com esse novo protagonismo, a Loucura passa a ser objeto de 

abordagem pública. São feitos trabalhos de conscientização direcionados à 

comunidade para denunciar sua tonalidade pejorativa e estigmatizante. O 

louco/doente mental, deixa de ser simples objeto da intervenção psiquiátrica, para 

tornar-se, de fato, agente de transformação da realidade e construtor de novas 

possibilidades. 

Barroso e Silva (2011) chamam a atenção para o ano de 1989, em que a 

caótica situação da assistência psiquiátrica mais uma vez assumiu repercussão 

nacional, mediante a intervenção da Secretaria de Saúde de Santos na Casa de Saúde 

Anchieta. Esta Instituição Psiquiátrica privada foi fechada devido a denúncias de 

atrocidades e maus tratos no tratamento dos internos. Por meio dessa experiência, foi 
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possível a implantação de um sistema psiquiátrico substitutivo ao modelo 

manicomial, a criação de Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e a 

municipalização do atendimento.. 

Amarante (2016), ressalta que a partir da criação dos primeiros CAPS e 

NAPS, o Ministério da Saúde regulamentou a implantação e o financiamento de 

novos serviços desta natureza,  tornando tais serviços modelos para todo o país. 

Ainda no ano de 1989, foi apresentado, ao Congresso Nacional, um projeto 

de lei de autoria do Deputado Paulo Delgado, propondo a extinção  dos manicômios 

e a oficialização da assistência psiquiátrica Comunitária no Brasil. Pretendia, 

também,  a atualização da legislação vigente sobre o assunto, datada de 1934 e a 

reorientação da assistência com base nos princípios modernos da 

desinstitucionalização e da reinserção social.  

Ratificando todo esse processo, em 1990, na Conferência Regional para a 

Reestruturação da Atenção Psiquiátrica na América Latina no contexto dos Sistemas 

Locais de Saúde, convocada pela OMS e pela OPAS, o Governo Brasileiro assina a 

Declaração de Caracas,  obrigando-se a assegurar os Direitos Humanos às pessoas 

com transtornos psiquiátricos e organizar os serviços comunitários de saúde mental. 

Essa declaração possibilitou a concentração de forças e sustentação institucional aos 

movimentos reformistas em todo o continente. Durante a conferência, a OMS 

reforçou a necessidade da revisão crítica do papel hegemônico e centralizador do 

hospital, na reestruturação do cuidado psiquiátrico. 

Todos estes avanços não vieram sem resistência: durante o período entre os 

anos 1980 e 1990, os setores privados pressionaram politicamente pela manutenção 

do convênio com o governo e o não fechamento dos manicômios.  

Apesar desta pressão, as portarias 189/91 e 224/92 do Ministério da Saúde 

intensificaram a implantação de serviços substitutivos.  As normas de funcionamento 

dos CAPS foram oficializadas e foi criada a possibilidade do Sistema Único de 

Saúde financiar programas de assistência extra-hospitalar, como Programas de 

Orientação, Lares Abrigados, NAPS, entre outros. 

A portaria 106/2000 criou outro importante programa substitutivo: as  

Residências Terapêuticas, para abrigar pacientes psiquiátricos desospitalizados, que 

por algum motivo, não pudessem voltar para suas famílias. 
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O Projeto de Lei Paulo Delgado ainda não havia sido aprovado; a grande 

pressão política do setor privado contribuiu para a demora e inclusive gerou 

alterações no seu texto. Foi suprimido, por exemplo, o artigo que tratava da extinção 

progressiva dos hospitais psiquiátricos (Barroso e Silva, 2011). 

Com a demora da tramitação do Projeto de Lei da Reforma Psiquiátrica e a 

intensificação do desenvolvimento de serviços substitutivos, o movimento dos 

profissionais da Saúde e as manifestações sociais se intensificaram. O Ministério da 

Saúde começou a criar portarias para compensar a demora na oficialização da 

reforma.  Como mencionam Barroso e Silva (2011), essas portarias exigiam a 

existência de equipes multiprofissionais, acomodações adequadas, espaços para 

recreação e terapias complementares para tratamento dos pacientes 

institucionalizados. O tempo máximo de internação passou a ser de 60 dias. Foi 

estabelecido, ainda, que os NAPS e os ambulatórios de saúde mental oferecessem 

atendimento familiar e comunitário, visando a reintegração das pessoas com 

transtornos mentais na sociedade. 

Finalmente, em 6 de abril de 2011, após doze anos de tramitação, foi 

promulgada a Lei Federal 10.216, conhecida como Lei Paulo Delgado. Depois de um 

longo percurso de mobilização científica, política e social, além de resistências de 

alguns setores, essa lei oficializou a reforma do atendimento psiquiátrico no Brasil. 

A Lei Federal 10.216 estabeleceu um tratamento mais humanizado, a 

proteção às pessoas com transtornos psiquiátricos, a preferência pelos serviços 

comunitários sobre a internação, a implantação em todo o território nacional de 

serviços substitutivos, as bases de funcionamento destes  serviços e a regulamentação 

das internações compulsórias. Além dos CAPS, previu-se a implantação de unidades 

de psiquiatria em hospitais gerais, Residências Terapêuticas, Lares Protegidos, 

Hospitais-dia, Centros de convivência e cultura, Ambulatórios de Saúde Mental, 

NAPS, Oficinas de Trabalho Protegido, unidades de preparação para reinserção 

social dos pacientes e serviços para o atendimento às famílias.  

Naturalmente que não é a promulgação de uma lei a garantia de que um 

direito se efetive. Como tentamos deixar claro no decorrer do texto, para que 

estejamos falando de uma mudança efetiva, é preciso que ela tenha se construído 

como decorrência de transformações também no nível das relações. O fato de que a 

reforma se instaura, não como resultado de uma ação impositiva, mas como o fruto 



68 

 

 

 

de lutas, embates, amadurecimento de idéias e críticas a discursos e formulações de 

verdade, nos traz algumas esperanças. 

Realmente, após anos de violações aos direitos humanos nos espaços 

asilares brasileiros, modificações consistentes, muito embora não suficientes, podem 

ser observadas. 

Como testemunho dessa trajetória, traremos a luz os fatos ocorridos no 

Hospital Psiquiátrico de Barbacena, imagem paradigmática, tanto desses momentos 

de sombras, quanto das mudanças que se fizeram possíveis. 
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5 O HOLOCAUSTO BRASILEIRO 

 

Ô seu Manoel, tenha compaixão 

Tira nós tudo desta prisão 

Estamos todos de azulão 

Lavando o pátio de pé no chão 

Lá vem a boia do pessoal 

Arroz cru e feijão sem sal 

E mais atrás vem o macarrão 

Parece cola de colar bolão 

Depois vem a sobremesa 

Banana podre em cima da mesa 

E logo atrás vem as funcionárias 

Que são umas putas mais ordinárias1,2 

 

 

 

 

Neste capítulo, diferentemente dos demais, é feito um estudo de caso da 

história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, conhecido como Colônia, através do 

livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex (2013). 

A exposição dos acontecimentos no Colônia foi motivada, em primeiro 

lugar, por sua importância política e social; esse texto é uma denúncia, é um resgate 

histórico, é um apelo por humanização. Uns dos episódios mais bárbaros da história 

brasileira, que permanece ainda desconhecido e esquecido, merece destaque, pelo 

menos como uma forma de honrar a memória das milhares de vítimas desse 

sistemático genocídio, que ocorreu com a conivência,  algumas vezes através da 

omissão, do Estado, de médicos, de funcionários e da população - nenhuma violação 

aos direitos humanos mais básicos se sustenta por tanto tempo sem a omissão da 

sociedade. 

O segundo motivo de importância, é o fato de a história do Colônia, o maior 

Hospício do Brasil, ser a exemplificação de todo o objetivo deste trabalho. Com o 

                                                
1 Hino do hospital, composto por Sueli Rezende e imortalizado pelo documentário “Em nome da 

razão”.  

 
2José Manuel de Rosa Lucinda – o seu Manoel – foi um dos gerentes administrativos linha dura do 

hospital nos anos 70.  
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desenvolvimento deste capítulo, veremos como explicitamente a Psiquiatria, como 

instrumento de poder e autoridade, transcendendo qualquer meio legal, se afirmou 

como mecanismo de controle social, violando sistematicamente os Direitos Humanos 

e extinguindo a cidadania, a identidade e a humanidade dos considerados, retomando 

mais uma vez a denominação de Foucault, a-sociais. 

Por último, vemos os frutos da Reforma Psiquiátrica. O clamor por 

humanização e mudança no sistema de saúde e no tratamento dos pacientes 

psiquiátricos, a luta pelo fim do modelo hospitalocêntrico, a exigência por direitos e 

cidadania aos que sempre foram marginalizados e pela primeira vez saem da 

invisibilidade e passam também a ser protagonistas da batalha por renovação e por 

Direitos Humanos.  

 

 

5.1 UM ESTUDO DE CASO: O HOLOCAUSTO INVISÍVEL ENTRE 

NÓS  

 

Aquele carro parara na linha do resguardo, desde a véspera, tinha 

vindo com o expresso do Rio, e estava lá, no desvio de dentro, na esplanada 

da estação. Não era vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais 

vistoso, todo novo. A gente reparando via as diferenças. Assim repartido em 

dois, num dos cômodos as janelas sendo de grades, feito as de cadeia, para 

os presos. Ia servir para levar duas mulheres, para longe, para sempre. 

(ROSA, 2001, p.62). 

 

 

A utilização da expressão “Holocausto Brasileiro” pode parecer exagerada 

se aplicada a algo além do assassinato em massa dos judeus na Segunda Guerra 

Mundial. Porém, para descrever o episódio que atravessou a maior parte do século 

XX, onde a loucura dos chamados "normais" dizimou ao menos 60 mil pessoas em 

18.250 dias de horror, não há expressão mais precisa.  

Como escreve Eliane Brum no prefácio da obra estudada: 

 

 

Os pacientes do colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de 

choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga 

derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam 

cada dia. Morriam de tudo - e também de invisibilidade. Ao morrer davam lucro. 

Entre 1969 e 1980, 1853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 

faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve 



71 

 

 

 

excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em 

ácido, no pátio do colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem 

ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida. (ARBEX, 2013, p.14). 

 

 

O Hospital Colônia, instituição tradicional, foi inaugurado em 1903 com o 

apoio da Igreja Católica. Era situado em uma área de mais de 8 milhões de metros 

quadrados. Desde o início do século XX, não existia critério médico para as 

internações, segundo Arbex (2013), a estimativa é de que 70% dos internos não 

sofressem de qualquer tipo de doença mental. Eram pessoas diferentes e que, 

portanto, ameaçavam a ordem pública. Dessa forma, a existência do hospital atendia 

a interesses políticos. 

Eliane Brum (ARBEX, 2013), no prefácio do livro, descreve os tipos de 

pessoas que eram frequentemente internadas no Colônia. Eram epiléticos, 

alcoólatras, homossexuais, prostitutas, meninas grávidas violentadas por seus 

patrões, mulheres que perderam a virgindade antes do casamento, esposas que eram 

internadas para que o marido pudesse morar com a amante, presos políticos, pessoas 

que incomodavam alguém com mais poder, negros, pobres, mendigos, pessoas sem 

documentos; alguns eram internados com o diagnóstico de tímidos. Todo tipo de 

indesejados, que seguindo as idéias eugenistas de limpeza social, faziam do hospital 

um depósito de marginalizados, incluindo os doentes mentais, livrando a sociedade e 

tornando essas pessoas, que não eram mais pessoas, invisíveis aos olhos da 

sociedade. 

Chegavam em trens, por uma linha que cortava o interior do país, pessoas de 

vários cantos do Brasil, que muitas vezes, enfiadas nos vagões à força, nem sabiam 

onde estavam ou porque estavam ali. Este era o popularmente conhecido “trem de 

doido”. 

Outras eram trazidas por viaturas policiais, com a requisição de internação 

assinada por delegados. 

Quando chegavam no Colônia passavam por um setor de triagem, 

entregavam seus pertences e suas roupas, passavam por um banho de desinfecção, 

vestiam o uniforme azul e tinham a cabeça raspada. Neste momento, eram 

padronizadas, perdiam seu nome, sua identidade e sua humanidade.  
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Antes da construção do Colônia, em Minas Gerais, assim como em outros 

lugares do Brasil, os chamados loucos, eram internados em Santas Casas ou cadeias 

públicas.  

Após sua criação, mesmo sendo um hospital, quase não havia psiquiatras, 

clínicos e profissionais de saúde trabalhando no local. Desde o começo sua função já 

era corrompida. Existem registros de denúncias datados de 1914, sobre as condições 

inadequadas de tratamento. 

O uso de eletrochoques tinha a finalidade de contenção e intimidação, era 

aplicado indiscriminadamente e muitas vezes os pacientes morriam ou sofriam 

fraturas graves. 

 

 

Os funcionários, completamente leigos e despreparados para lidar com o 

atendimento de saúde, identificavam os dois únicos remédios disponíveis -  

Amplictil (clorpromazina) e Diazepam -, pelas cores: “Quando a intenção era 

acalmar os ânimos, ela lançava mão de dois rosas, com efeito sedativo. Para 

acalmar a ansiedade, usava dois azuis.” (ARBEX, 2013, p.42). 

 

 

Em muitos momentos do livro, Daniela Arbex (2013) apresenta testemunhos 

de pessoas que trabalharam no Colônia, e investiga a história, devolvendo o nome e a 

identidade, de alguma das pessoas internadas neste lugar. 

Marlene Laureano, funcionária do Colônia, conta que em seu primeiro dia 

no Hospital foi surpreendida por um odor fétido, vindo do interior do prédio, onde 

viu montes de capim espalhados pelo chão, e junto ao capim, aproximadamente 280 

homens, nus, desfigurados e rastejando no meio da imundície. Dentro do prédio, em 

um canto da ala, viu um cadáver misturado aos vivos. 

 

 

Observou quando dois homens de jaleco branco embrulharam o morto num lençol, 

o décimo sexto naquele dia, embora muitos outros agonizassem. Na tentativa de se 

aquecerem durante a noite, os pacientes dormiam empilhados, sendo comum que os 

debaixo fossem encontrados mortos (...). (ARBEX, 2013, p. 23). 

 

 

Ainda segundo relato de Marlene Laureano, ela fazia a lavagem da área 

externa, tentando desinfetar o chão coberto de fezes e urina, não só humanas mas 

também de ratos. A fome e a sede superavam as condições absolutamente insalubres. 

Homens, mulheres e crianças, às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina. A 
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princípio, nem todos conseguiam se adaptar a essas condições, mas com o passar dos 

anos, a vida no Colônia consumia os últimos vestígios de humanidade. A 

alimentação racionada era fornecida três horas depois da hora que os pacientes 

acordavam e obrigatoriamente seguiam para o pátio, independentemente do frio ou 

da chuva. Muitos não tinham o que vestir, seguiam pelados e se agrupavam para se 

protegerem do frio. Nas noites geladas, onde eram atirados ao relento, faziam um 

círculo compacto, alternando os que ficavam do lado de fora e os que ficavam do 

lado de dentro, tentando se aquecer, porém, frequentemente, alguns não sobreviviam. 

Em 1930, o hospital começou a ficar superlotado. A partir da década de 

1950, uma instituição projetada para abrigar 200 pessoas, já contava com uma 

população de mais de 5 mil. Conforme Arbex (2013), o chefe do Departamento de 

Neuropsiquiatria de Minas Gerais, José Consenso Filho, oficialmente legitimou o uso 

de capim no lugar de camas, para economizar espaço e absorver o excedente de 

novos internos. O modelo foi tão eficiente no que se propunha, que foi, inclusive, 

recomendado oficialmente pelo Poder Público para outros hospitais psiquiátricos em 

1959. 

Contando a história de Sônia, uma paciente que esteve internada no colônia 

por mais de 40 anos, Arbex (2013) faz o seguinte relato: 

 

 

Sônia cresceu sozinha no hospital. Foi vítima de todos os tipos de violação. Sofreu 

agressão física, tomava choques diários, ficou trancada em cela úmida sem um 

único cobertor para se aquecer e tomou as famosas injeções “de entorta”, que 

causavam impregnação no organismo e faziam a boca encher de cuspe. Deixada 

sem água, muitas vezes, ela bebia a própria urina para matar a sede. Tomava banho 

de mergulho na banheira com fezes, uma espécie de castigo imposto a pessoas que, 

como Sônia, não se enquadravam as regras. Por diversas vezes, teve sangue retirado 

sem o seu consentimento por vampiros humanos que enchiam recipientes de vidro, 

a fim de aplicá-lo em organismos mais debilitados que o dela, principalmente nos 

pacientes que passavam pela lobotomia. A intervenção cirúrgica no cérebro para 

seccionar as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo era recorrente no Colônia. 

(p.51). 

 

 

No período que esteve grávida, Sônia passou fezes no corpo para evitar que 

os funcionários tocassem nela, já que os espancamentos e violações eram constantes. 

Assim como ela, outras mães fizeram o mesmo, porém, logo após o parto, os bebês 

eram doados. Conforme Arbex (2013), pelo menos 30 bebês foram tirados de suas 

mães e entregues para adoção. 
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Os internos eram utilizados, ademais, como mão de obra. De acordo com 

Arbex (2013), os registros da instituição apontam que, em 1916, quase metade da 

receita do hospital foi garantida pelos pacientes. Eles trabalhavam na plantação, no 

conserto de vias públicas, limpeza de pastos, preparação de doces e tinham, até 

mesmo, suas roupas vendidas. 

Acerca da venda de cadáveres, como mencionado anteriormente, 1853 

corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, entre 1969 e 1980. 

Devido a subnutrição e as péssimas condições de higiene e de atendimento, as mortes 

no Colônia eram muito frequentes. Segundo Arbex (2013), registros da própria 

entidade apontam 16 falecimentos por dia, em média, no período de maior lotação. A 

venda de cadáveres passou a ser um negócio lucrativo. Só a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), adquiriu 543 corpos em uma década. A UFJF foi responsável 

pela compra de 67 cadáveres, entre fevereiro de 1970 e maio de 1972.  

Os corpos eram vendidos por cerca de cinquenta cruzeiros, cada um. Valor 

equivalente a 200 reais por peça, corrigido pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) da 

Fundação Getúlio Vargas. Entre 4 e 19 de novembro de 1970, foram enviados para a 

Faculdade de Medicina de Valença quarenta e cinco cadáveres negociados por 2250 

cruzeiros o lote. Nos valores atuais, 8338,59 reais. Em uma década a venda de 

corpos, sem contar com o comércio de ossos e órgãos, atingiu cerca de 600 mil reais. 

Nos meses de inverno, época que acontecia mais mortes em decorrência do frio, a 

venda de peças dobrava.  

Em 1976, 33 crianças provenientes do Hospital Neuropsiquiátrico Infantil 

em Oliveira, MG, foram enviadas ao Colônia, quando o hospital em que eles estavam 

internados fechou. As crianças recebiam o mesmo tratamento que os adultos, 

permanecendo, inclusive, no meio deles. Era acorrentadas, submetidas a 

eletrochoques, camisa de força, aprisionamento e abandono.  

Arbex menciona (2013) uma lobotomia sendo realizada em um menino de 

12 anos que sofria de epilepsia, em 1978. 

Durante esse longo período houve algumas tentativas de denúncia.  

Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo e o jornalista José Franco, ambos da 

revista Cruzeiro, estiveram no Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Foram registradas 

300 fotos, o que rendeu uma reportagem de cinco páginas da revista, chamada de “A 

sucursal do Inferno”. 
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Após a publicação, houve grande comoção popular, a classe política e os 

governantes fizeram promessas públicas pelo fim da desumanidade, porém, passado 

algum tempo, a notícia foi esquecida, nenhuma promessa foi cumprida e tudo 

continuou exatamente igual no Colônia. 

Em 1979, foi publicada a reportagem “Os porões da loucura”, pela fotógrafa 

Jane Faria e o jornalista Hiram Firmino, no Estado de Minas. Nesse mesmo ano, foi 

filmado o documentário “Em nome da razão”, dirigido por Helvécio Ratton. 

Raul Simões, psiquiatra de ideias revolucionárias e influência foucaultiana, 

sempre defendeu a humanização da Psiquiatria e a subversão da ordem das coisas. 

Ele já havia apresentado um projeto pela extinção do Colônia e  a transformação do 

hospital em um campus avançado da UFMG e da UFJF. Porém, foi no final da 

década de 1970, durante o  III Congresso Mineiro de Psiquiatria, quando era chefe do 

serviço psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), 

que, de modo mais categórico, denunciou as atrocidades cometidas no colônia.  

 

 

Lá, existe um psiquiatra para 400 doentes. Os alimentos são jogados em 

cochos, e os doidos avançam para comer. O que acontece no Colônia é a 

desumanidade, a crueldade planejada. No hospício, tira-se o caráter humano de uma 

pessoa, e ela deixa de ser gente. É permitido andar nu e comer bosta, mas é proibido 

o protesto qualquer que seja sua forma. Seria de desejar que o Hospital Colônia 

morresse de velhice. Nascido por lei, em 16 de agosto de 1900, morreria sem 

glórias. E, parafraseando Dante, poderia ser escrito sobre o seu túmulo: quem aqui 

entrou perdeu toda a esperança. (SIMÕES, apud ARBEX, 2013, p. 200 e 201) 

 

 

Essas declarações agitaram o meio médico, e devido a elas, Raul Simões 

perdeu o seu cargo. De acordo com Arbex (2013), a demissão de Simões foi o 

primeiro ato de perseguição aos que romperam a cultura do silêncio. 

Apenas a partir do final da década de 1970, com a Reforma Psiquiátrica, é 

que as coisas começaram realmente a mudar. 
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5.2 O ADVENTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA EM MINAS GERAIS 

E BARBACENA 

 

O modelo de Barbacena não "funcionava" mais. Apesar de Minas Gerais ter 

sido responsável pela tragédia de Barbacena, foi um dos estados que acolheu mais 

rápido as manifestações em favor da Reforma Psiquiátrica. 

A luta pela humanização da psiquiatria contou com a ajuda de pessoas como 

Simões e outros insurgentes. 

Francisco Paes Barreto foi outro que denunciou a desumanidade do Hospital 

Colônia de Barbacena. Atual membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, no 

último ano da faculdade de medicina, em 1965, foi convidado para testar um novo 

antipsicótico injetável de ação prolongada, o Anatensol Depot, e realizar ensaios 

clínicos no Colônia. 

Um ano depois, em 1966, fez sua primeira denúncia pública contra 

Barbacena, que não surtiu muito efeito. Em 1972 escreveu o artigo “Críticas do 

Hospital Psiquiátrico”, para apresentar no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. As 

suas denúncias só foram evidenciadas quando, em 1979, o Conselho Regional de 

Medicina instaurou uma sindicância contra ele por acusação de ter infringido a ética 

médica, após o artigo ter sido publicado pela grande imprensa. A acusação foi, 

posteriormente, arquivada devido à comoção popular depois da realidade do Colônia 

ter atingido a mídia, mais uma vez. 

Neste mesmo ano, Franco Basaglia veio ao Brasil e visitou uma série de 

hospícios brasileiros. O psiquiatra mineiro, Antônio Soares Simões, que conhecia a 

realidade do Colônia, convidou Basaglia para visitar os hospitais psiquiátricos de 

Minas Gerais. 

Após visitar o Colônia, Basaglia seguiu direto para a Associação Médica 

Mineira e acionou a imprensa: "Hoje estive num campo de concentração nazista. Em 

nenhum lugar do mundo presenciei uma tragédia como essa". (BASAGLIA, apud 

ARBEX, 2013, p.207). 

Basaglia, grande inspirador da Reforma Psiquiátrica e do movimento 

antimanicomial no Brasil, após a sua vinda, influenciou a Associação Mineira de 

Saúde Mental a ganhar forças e abrir as portas para movimentos de militância.  



77 

 

 

 

A FHMEIG, que na época geria todos os hospitais públicos do estado, foi 

pressionada, e, em 1980, aprovou o Projeto de Restauração da Assistência 

Psiquiátrica, que acolhia as teses do III Congresso Mineiro de Psiquiatria. A partir 

daí os hospitais psiquiátricos mineiros começaram a mudar.  

Após dezoito anos das denúncias da revista O Cruzeiro, mencionada 

anteriormente, o jornalista Hiram Firmino conseguiu acesso ao Colônia. 

Entre 1961 e 1979, nenhum outro jornalista esteve lá. Desde o início da 

Ditadura Militar e a edição do Ato Institucional número 5 (AI-5), o Colônia esteve 

isolado e inacessível. As idéias da necessidade de transformação do modelo asilar 

brasileiro, plantadas pela vinda de Franco Basaglia, ajudaram Hiram a entrar no 

Colônia, e publicar a série de reportagens “Os porões da loucura”, em 1979, no jornal 

Estado de Minas. 

Após sua primeira visita Hiram escreveu: 

 

 

Hoje nós começamos a percorrer o ¨Centro Psiquiátrico¨ de Barbacena, como o 

governo insiste em rotular. Os primeiros de seus dezesseis pavilhões. Suas 

enfermarias, seus pátios. Seres humanos como nós. Pessoas que, fora das crises, 

vivem lúcidas o tempo todo. Sabem quem são e o que fazem ali. O que os espera no 

fim de mais alguns dias, alguns anos. Pessoas pedem para serem fotografadas, 

pedem a publicação de seus nomes. Insistem em voltar à sociedade, à família, ao 

afeto, à liberdade. Nem todas, porém. As alienadas, de tão drogadas, de tantos 

choques, tanta prisão. Crianças que não conseguem nem se locomover. Mas a 

maioria insiste em ter esperança de ser tratada como ser humano. Ainda há tempo. 

(HIRAM apud ARBEX, 2013, p.215). 

 

 

O movimento de luta antimanicomial crescia nas Faculdades de Medicina e 

Psicologia, Helvécio Ratton fazia parte dele. Em 1979, conseguiu acesso ao Hospital 

de Barbacena e, durante oito dias, filmou a rotina do hospício. Esse trabalho rendeu o 

curta “Em nome da razão”. O curta, como diz Arbex (2013, p. 219), “acabou sendo o 

golpe de misericórdia no modelo de psiquiatria exercido até então”. Franco Basaglia 

e Hiram Firmino estavam na platéia, na primeira projeção do curta, que foi exibido 

no Brasil e premiado em diversos festivais no exterior.  

Analisando a trajetória de Paulo Delgado, autor do projeto de lei 3657, 

propondo a Regulamentação dos Direitos da Pessoa com Transtornos Mentais e a 

extinção progressiva dos manicômios no Brasil, Daniela Arbex (2013) menciona 

que, naquele momento, ainda estava em vigor no país o Decreto Presidencial 24559 
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de 1934, criado por Getúlio Vargas. Essa resolução previa que o recolhimento de 

pacientes a hospitais psiquiátricos era feita mediante um simples atestado médico, 

que poderia ser solicitado por qualquer pessoa que tivesse interesse em internar 

alguém. 

Apesar da lei, formulada por Delgado, ser considerada um avanço, 

impedindo, por exemplo, a internação compulsória, sem uma autorização judicial, 

alguns críticos afirmam que mecanismos claros para a extinção progressiva dos 

manicômios não foram instituídos, o que provocou uma desospitalização em massa, 

sem uma rede extra hospitalar preparada para atender a demanda.  

De acordo com Arbex (2013), quando a nova legislação foi implementada 

no Brasil, em 2001, havia mais de 50 mil leitos em hospitais psiquiátricos, conforme 

dados do Ministério da Saúde. Dez anos depois, os leitos passaram para 30 mil. 

Neste período 45 hospitais psiquiátricos foram desativados, restando 200 ainda 

ativos. 

Conforme a mesma escritora, cerca de 22 milhões de pessoas necessitam de 

algum atendimento em saúde mental. Até 2010 existiam 1620 Centros de Atenção 

Psicossocial, não alcançando o indicador de um CAPS para cada cem mil habitantes. 

Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) também são insuficientes. Mais de 3 

mil brasileiros vivem em Residências Terapêuticas. O Brasil conta com 600 casas 

com a finalidade de atender à necessidade de pessoas com transtornos mentais 

graves, internadas por longo tempo, e que perderam vínculos familiares e sociais.   

Retomando o processo de mudanças ocorridas no interior do Colônia, Arbex 

(2013) informa que quando as denúncias de tortura na instituição, nos anos 80, 

provocaram manifestação social, um dos prédios do hospital usados para 

experimentos e tortura foi desativado. Nesse local, jovens médicos que chegaram à 

instituição começaram a se reunir, propondo ideias de renovação, discutindo critérios 

de internação e mudanças na forma de tratar os pacientes. 

Jair Toledo começou a trabalhar no Colônia em 1974 e passou a 

implementar diversas mudanças, como critérios para internação, proibição da 

transferência indiscriminada de pacientes de outros hospitais para Barbacena. Criou 

um método experimental para casos agudos de pacientes em crise, buscando a 

estabilização e a alta. O atendimento passou a ser realizado pela óptica ambulatorial. 
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Em 1986, foi eleito diretor do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. 

Em sua administração, 28 residências terapêuticas, que abrigam 160 pacientes, foram 

criadas com a idéia de dar alta aos pacientes com melhor nível de independência, 

permitindo que retomassem ao convívio social.  

Esses 160 sobreviventes tiveram novos documentos emitidos, com a 

viabilização do Ministério Público e foram incluídos no Benefício de Prestação 

Continuada, concedido pela Lei Orgânica de Assistência Social a pessoas com 

necessidades especiais. Passaram a ter direito a uma bolsa oferecida pelo programa 

“De volta para casa”, do Ministério da Saúde, instituído em 2003. A norma dispõe 

sobre a regulamentação do Auxílio-reabilitação Psicossocial a pacientes que tenham 

permanecido em longas internações psiquiátricas, submetidos à privação de 

liberdade. Conforme Arbex (2013), logo que a lei foi criada, 2600 pessoas foram 

atendidas em todo o território nacional. Uma das justificativas do programa é 

consolidar o processo de desinstitucionalização, com base na redução gradual de 

leitos hospitalares de longa permanência.  

Dos trinta e três meninos enviados de Oliveira para Barbacena, os seis 

sobreviventes, foram transferidos para Lares Abrigados, em Belo Horizonte, parte do 

Centro Psíquico da Adolescência e Infância (CAPAI). 

Em 1996,  em parceria com a Fundação Municipal de Cultura de Barbacena, 

Jair Toledo contribuiu para a construção do Museu da Loucura, parte do projeto 

“Memória Viva”, hoje um tributo às milhares de vítimas da instituição e à lembrança 

da tragédia ocorrida na cidade.  

Em 2006, também com o apoio do ainda presidente a época, Jair Toledo, as 

fotos tiradas por Luiz Alfredo, em 1961, foram cedidas à Fundação Municipal de 

Cultura de Barbacena, e em 2008 foram impressas no livro Colônia, publicado pelo 

governo de Minas Gerais. 

A última cela do Colônia foi retirada em 1994, mas 170 pacientes seguem 

internados como crônicos, no agora Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena 

(CHPB). Pelas previsões do hospital, futuramente 120 serão transferidos para 

Módulos Residenciais, permanecendo 60 internos. Hoje a situação no CHPB é 

completamente diferente. A Psiquiatria se uniu à Clínica Médica e o antigo Colônia 

foi extinto. 
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A realidade do Colônia mudou, mas muitas violações continuam 

acontecendo no Brasil, em diversos hospitais psiquiátricos espalhados pelo país. 

Em 2004, uma inspeção nacional realizada nos hospitais psiquiátricos 

brasileiros pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de 

Psicologia e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, encontrou 

condições subumanas em vinte e oito unidades. Considerada uma das maiores 

vistorias feitas no país, o trabalho alcançou dezesseis estados e revelou que, de norte 

a sul do país, ainda prevalecem métodos que reproduzem a exclusão, apesar dos 

avanços conquistados com a aprovação de leis em favor da humanização das 

Instituições de Atenção à Saúde Mental e da consolidação de instrumentos legais 

comprometidos com os Direitos Civis dos pacientes psiquiátricos. Nessas unidades 

foram encontrados celas fortes, instrumentos de contenção e muitos, muitos 

cadeados, além de registros de mortes por suicídio, afogamento, agressão ou a 

constatação de que, para muitos óbitos, simplesmente, não houve interesse em definir 

as causas. O alerta para o risco de reprodução “bruta e silenciosa do modelo 

manicomial” foi então dado pelos presidentes dos dois conselhos, à época, Marcos 

Vinícius de Oliveira Silva e José Edísio Simões Couto. (ARBEX, 2013, p. 254). 

 

As bases da Reforma Psiquiátrica permanecem e, ao mesmo tempo, novas 

necessidades surgem. Ainda não alcançamos a meta de extinção dos leitos em 

hospitais psiquiátricos e a contratação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, 

ainda não efetivamos o projeto de uma Psiquiatria realmente humanizada, o modelo 

hospitalocêntrico permanece, as violações aos direitos humanos, apesar de 

silenciosas, são frequentes. É necessária a construção de um novo olhar para a saúde 

mental. Como cita Arbex (2013), a loucura ainda é usada como justificativa para a 

manutenção da violência e da medicalização da vida. 

A luta por uma Psiquiatria humanizada e pelos direitos dos usuários do 

sistema público de saúde mental permanece.  
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CONCLUSÃO 

 

Apesar de todos os avanços alcançados, o processo de Reforma Psiquiátrica 

ainda não foi totalmente concretizado, nem em termos legislativos e ainda menos no 

que concerne a adaptação dos envolvidos no cotidiano do tratamento psiquiátrico. 

          Pinto e Ferreira (2010) apontam que, após a promulgação da Lei 

10.216, outras oito leis estaduais e diversas portarias e programas foram criados para 

regulamentação do atendimento psiquiátrico comunitário. Merecendo destaque, o 

programa "De volta para casa" e a portaria 336/GM, que atribui aos CAPS o papel 

central na psiquiatria comunitária brasileira. 

Como indicam Barroso e Silva (2011), o processo de Reforma Psiquiátrica 

prossegue. A quantidade de leitos psiquiátricos passou de 86 mil em 1991 para 

35.426 em 2009. Em 2010, vinte e três anos após a implantação do primeiro CAPS, o 

país registrou 1.541 CAPS espalhados pelo território nacional. Além disso, em 2004 

foi implantado o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde, visando 

contribuir para o controle de qualidade dos serviços e identificar os pontos que 

necessitam de intervenções. 

A política pública para o atendimento psiquiátrico mudou. Retomando a 

trajetória do movimento iniciado no final dos anos 1970, várias demandas foram 

concretizadas e os avanços obtidos são inegáveis, porém, muitas coisas continuam 

inadequadas. A oferta de serviços psiquiátricos comunitários e os recursos 

financeiros investidos no setor são insuficientes, há uma defasagem no número de 

profissionais qualificados e não foi promovido um preparo adequado das famílias e 

comunidades para o convívio com as pessoas com transtornos psiquiátricos.  

Na prática, a promulgação de leis e portarias não garante a efetivação do seu 

conteúdo e a mudança na estrutura do atendimento não assegura a cidadania às 

pessoas com transtornos psiquiátricos. 

Pinto e Ferreira (2010) atentam o deslocamento do foco do tratamento para 

a reabilitação psicossocial. O risco, segundo os autores é o da perpetuação de 

relações de tutela, nas quais o outro, identificado e identificando-se com um 

diagnóstico, mantenha-se na situação de eterno “psiquiatrizado”. Retomando o 

entendimento de Deleuze, argumentam que, sem a devida reflexão, o novo modelo 

Psiquiátrico brasileiro pode apenas transformar velhas formas de controle social por 
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novas.  Deleuze (1992), em verdade, mostra como existe um esgotamento das 

sociedades disciplinares, que são progressivamente substituídas pelo que ele 

denomina como sociedades de controle, comentando Foucault. Sairíamos, desse 

modo, dos modelos disciplinares rígidos, para modos de controle muito mais 

sofisticados e difíceis de serem detectados – os meios digitais que estão aí são a 

prova de que as suas antevisões filosóficas foram mais do que acertadas.  

Conforme Rotelli (2011): 

 

 

Por outro lado, o avanço não pode restringir-se ao âmbito das ações e dos 

mecanismos administrativos ou regulatórios, pois é urgente a necessidade de 

transformação do modelo assistencial. O novo modo de cuidado na saúde mental 

deve orientar-se pela superação do paradigma doença/cura e colocar entre 

parênteses a doença mental (o diagnóstico e todo o aparato de tratamento do 

modelo psiquiátrico), entrando em contato com o sujeito para conhecê-lo em sua 

experiência-sofrimento, com a finalidade de possibilitar seu reposicionamento no 

mundo, considerando-se sua dimensão subjetiva e sociocultural (p.117) 

 

 

Hoje, a Constituição Federativa da República Brasileira, a Carta Magna de 

1988, declara o Direito à Saúde Mental, direito fundamental, assim como assegura o 

bem estar mental, a integridade psíquica e o pleno desenvolvimento intelectual e 

emocional. Esses direitos são protegidos pela Lei 10.216/2001, que instituiu a 

Reforma Psiquiátrica como política de Estado. 

Essas legislações enfatizam a proteção e os direitos das pessoas com 

transtorno mental e a construção de uma rede de cuidados extra-hospitalar, 

redirecionando o modelo assistencial, em contraposição ao modelo hospitalocêntrico. 

O fato é que a simples criação de novos dispositivos, mesmo que avancem 

em muitos sentidos, não é uma garantia de que sejamos capazes de estabelecer com a 

doença mental uma relação mais libertária e menos excludente. É claro que a 

desospitalização é um ganho fundamental, no entanto, como já deixamos claro, ela 

unicamente, ou mesmo com a criação de equipamentos substitutos, que não mudem a 

lógica de relação com a doença, não é o bastante.  

As estratégias desumanas de controle e dominação, evidenciadas nesse 

trabalho, não se limitam a instituições fechadas. Muitas vezes, por falta de 

infraestrutura, de medicação adequada ou de programas de inserção comunitária, 

essas velhas tecnologias de poder, próprias da Psiquiatria Clássica se reproduzem no 
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atendimento psiquiátrico. Faz-se necessário a efetiva e real implantação das 

estratégias de mudança e a articulação da saúde pública, das práticas sociais e das 

leis que amparam o sistema de saúde mental. 

É preciso que os diversos segmentos da sociedade acompanhem os avanços 

normativos. Os princípios da Psiquiatria Clássica, hegemônicos desde o século XIX, 

e finalmente institucionalmente superados em termos de legislação referente à saúde 

mental, só mudarão, efetivamente, os velhos discursos sociais, com políticas públicas 

de conscientização social. E, mais que isso, serviços de saúde de qualidade, que 

garantam aos seus usuários um tratamento eficaz, possibilitando que tenham seu 

exercício da cidadania restaurado e sejam membros participantes e ativos no corpo 

social.  

As ações junto à sociedade devem ser intensificadas, com o objetivo de 

produzir mudanças no imaginário social acerca da doença mental, da loucura, da 

periculosidade do louco e do tratamento psiquiátrico. Precisamos reformular as 

práticas cotidianas, substituindo culturas institucionais e discursos anacrônicos, que 

são ainda muito disseminados, criando uma mistificação da pessoa com transtorno 

mental, que ainda é personificada no papel do louco.  

Importantíssimo é que as políticas públicas de atenção à saúde mental se 

orientem pelos princípios dos Direitos Humanos. Mais do que a conscientização da 

população em geral acerca da doença mental, é preciso que haja uma conscientização 

do usuário do serviço de saúde mental acerca dos seus direitos e do seu tratamento, 

tornando-o ou possibilitando que ele mesmo se torne sujeito de direito, assegurando a 

sua cidadania, possibilitando que seja protagonista da sua luta. Uma luta construtiva, 

de integração, de empoderamento e de superação dos velhos preconceitos. 

Essa luta não deve ser direcionada e nem realizada somente pela população, 

pelos portadores de transtornos mentais e pelo Estado. Os trabalhadores no setor de 

saúde mental - médicos, técnicos e enfermeiros -, fazem parte desse processo. O bom 

funcionamento dos serviços de saúde depende de que essas categorias sejas também 

conscientizadas e guiem-se em direção à humanização do tratamento. 

Por fim, a ruptura definitiva com a Psiquiatria Clássica depende da 

transformação do Poder Psiquiátrico. Por muitas décadas legitimado pela custódia do 

conhecimento científico, o Poder do médico era incontestável. Seu poder e efeito 

exercido sob o doente revelavam com clareza as intenções de dominação e controle. 
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A “coisificação” do doente, só aumentava o Poder do médico, justificando as 

constantes e nítidas violações dos direitos humanos ocorridas na história da 

psiquiatria. Um tratamento humanizado, sem dúvida, impõe a ruptura desse modelo. 

A lógica de Saber/Poder, evidenciada em outros momentos deste trabalho, leva à 

sujeição do paciente, que, por não deter os conhecimentos médicos, vê-se 

deslegitimado, enfraquecido, enfim, sem poder no processo do tratamento. Junto com 

todas as outras técnicas que devem ser superadas, para impedir a concentração 

indiscriminada de poder em um só lado da relação, o paciente precisa ser 

empoderado, precisa ter informações sobre o seu tratamento e sobre os seus direitos. 

E ao médico, cabe o exercício da sua profissão pautado na ética, nos direitos 

humanos, na humanização e no respeito às normas jurídicas.  

O movimento iniciado em 1978, até hoje, 2017, continua ininterrupto. Suas 

demandas continuam necessárias. A luta pelos direitos dos usuários dos serviços de  

saúde mental, que é a luta pelos Direitos Humanos, não podia ser mais atual. E é 

preciso que fiquemos sempre atentos. Sem essa atenção corremos o risco de 

fazermos mais do mesmo, ainda que revestido e travestido de  outra roupagem.  
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