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Resumo 
 

O presente estudo visa compreender a Reforma Psiquiátrica e a 

doença mental — com base nos significados percebidos e atribuídos por 

profissionais da área de Saúde, por familiares de pacientes 

institucionalizados e pelos estudantes dos cursos das áreas de Saúde e 

Humanas —, assim como os discursos, as representações e as práticas 

que esses atores sociais têm construído a respeito desses objetos 

sociais na sociedade atual. 

Este estudo é composto de três pesquisas realizadas na cidade de 

João Pessoa (Paraíba, Brasil). A primeira pesquisa foi realizada com 120 

estudantes universitários de diferentes cursos (sendo 30 estudantes do 

curso de Medicina, 30 de Psicologia, 30 de Serviço Social e 30 de 

Enfermagem) e 30 estudantes do curso técnico de Enfermagem, 

utilizando, como instrumento para a coleta de dados, o teste de 

associação livre de palavras, que foi analisado a partir do programa TRI-

DEUX-MOTS. 

A segunda pesquisa foi realizada com 60 familiares de doentes 

mentais atendidos em instituições (hospital psiquiátrico e CAPS), 

empregando, como instrumento para a coleta de dados, o teste de 

associação livre de palavras, que foi analisado a partir do programa TRI-

DEUX-MOTS. 

A terceira pesquisa foi realizada em hospitais de psiquiatria, 

públicos e particulares, com uma amostra de 25 familiares e 25 

profissionais (sendo 5 psiquiatras, 5 psicólogos, 5 assistentes sociais, 5 

enfermeiros-chefes e 5 auxiliares de enfermagem), utilizando-se, para 

tanto, entrevistas semi-estruturadas e individuais para o aprofundamento 

das temáticas, que foram transcritas e analisadas seguindo duas 

técnicas: a técnica de Análise de Conteúdo Temática (Bardin, 1976) e o 

método Alceste de análise de dados textuais.  

Com referência ao tratamento proposto para o louco/doente mental, 

os profissionais apontam o apoio familiar como sendo o mais importante, 

enquanto que os familiares apontam a hospitalização/medicação, 

concebendo que os hospitais fazem um bom trabalho e que acolhem e 



 
 x 

  

protegem o paciente. Esse ponto mostra que os profissionais de saúde 

se apropriam do novo modelo de atendimento da Saúde Mental proposto 

pela Reforma Psiquiátrica — com ênfase na família e pouca ênfase na 

hospitalização —, embora apresentando ressalvas acerca da 

implantação da Reforma Psiquiátrica, sobretudo no que se refere ao 

fechamento dos hospitais, e mostrando uma visão positiva em relação 

aos hospitais psiquiátricos. Contudo, os dados coletados também 

demonstram que o outro pólo — a família — ainda não está preparado 

para acolher o seu familiar sem recorrer à hospitalização, uma vez que 

as suas representações são basicamente negativas acerca da doença 

mental e enfocam o relacionamento familiar prejudicado pelo medo e 

pela falta de confiança, percebendo a loucura/doença mental como um 

fator de sobrecarga, de tristeza e de sofrimento. 

No que se refere aos estudantes, estes têm uma visão negativa do 

louco, do doente mental e do hospital psiquiátrico. 

Observaram-se, nos dados das três pesquisas realizadas, que 

ainda se encontram presentes noções de periculosidade, pouco valor e 

ineficiência em relação aos doentes mentais, existindo uma ―atmosfera 

social‖ generalizada e notadamente insatisfatória em relação à questão 

da loucura/doença mental, que necessitam de intervenções sociais 

maiores na tentativa de modificar essas representações e a exclusão 

social, facilitando, assim, a inclusão daqueles na sociedade. 

 

Palavras-chave: doente mental, louco, reforma psiquiátrica. 



 
 xi 

  

 

 

 

 

Abstract 
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profissionais da área de Saúde, por familiares de pacientes 

institucionalizados e pelos estudantes dos cursos das áreas de Saúde e 

Humanas —, assim como os discursos, as representações e as práticas 

que esses atores sociais têm construído a respeito desses objetos 
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utilizando, como instrumento para a coleta de dados, o teste de 

associação livre de palavras, que foi analisado a partir do programa TRI-

DEUX-MOTS. 

A segunda pesquisa foi realizada com 60 familiares de doentes 

mentais atendidos em instituições (hospital psiquiátrico e CAPS), 

empregando, como instrumento para a coleta de dados, o teste de 

associação livre de palavras, que foi analisado a partir do programa TRI-

DEUX-MOTS. 

A terceira pesquisa foi realizada em hospitais de psiquiatria, 

públicos e particulares, com uma amostra de 25 familiares e 25 

profissionais (sendo 5 psiquiatras, 5 psicólogos, 5 assistentes sociais, 5 

enfermeiros-chefes e 5 auxiliares de enfermagem), utilizando-se, para 

tanto, entrevistas semi-estruturadas e individuais para o aprofundamento 

das temáticas, que foram transcritas e analisadas seguindo duas 

técnicas: a técnica de Análise de Conteúdo Temática (Bardin, 1976) e o 

método Alceste de análise de dados textuais.  

Com referência ao tratamento proposto para o louco/doente mental, 

os profissionais apontam o apoio familiar como sendo o mais importante, 

enquanto que os familiares apontam a hospitalização/medicação, 

concebendo que os hospitais fazem um bom trabalho e que acolhem e 
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protegem o paciente. Esse ponto mostra que os profissionais de saúde 

se apropriam do novo modelo de atendimento da Saúde Mental proposto 

pela Reforma Psiquiátrica — com ênfase na família e pouca ênfase na 

hospitalização —, embora apresentando ressalvas acerca da 

implantação da Reforma Psiquiátrica, sobretudo no que se refere ao 

fechamento dos hospitais, e mostrando uma visão positiva em relação 

aos hospitais psiquiátricos. Contudo, os dados coletados também 

demonstram que o outro pólo — a família — ainda não está preparado 

para acolher o seu familiar sem recorrer à hospitalização, uma vez que 

as suas representações são basicamente negativas acerca da doença 

mental e enfocam o relacionamento familiar prejudicado pelo medo e 

pela falta de confiança, percebendo a loucura/doença mental como um 

fator de sobrecarga, de tristeza e de sofrimento. 

No que se refere aos estudantes, estes têm uma visão negativa do 

louco, do doente mental e do hospital psiquiátrico. 

Observaram-se, nos dados das três pesquisas realizadas, que 

ainda se encontram presentes noções de periculosidade, pouco valor e 

ineficiência em relação aos doentes mentais, existindo uma ―atmosfera 

social‖ generalizada e notadamente insatisfatória em relação à questão 

da loucura/doença mental, que necessitam de intervenções sociais 

maiores na tentativa de modificar essas representações e a exclusão 

social, facilitando, assim, a inclusão daqueles na sociedade. 

 

Palavras-chave: doente mental, louco, reforma psiquiátrica. 

 



 

Apresentação 

 

 

Ao pensarmos sobre a temática da loucura/doença mental, muitas questões 

sobressaem: Por que esta é vista, por muitos, com medo e aversão? Por que o 

tratamento ainda é feito à base de hospitalizações, exclusão e medicalização? Por que 

loucos/doentes mentais são excluídos da sociedade e do campo de trabalho? Que 

significado social tem a loucura/doença mental que a diferencia das demais? São 

questões como essas que geram curiosidade e aguçam o interesse em estudar essa 

temática e o processo de exclusão, para compreendermos como foi construída a visão 

que se tem hoje do doente mental e como esta interferiu e continua interferindo na 

construção da cidadania e na inclusão daquele no contexto sociofamiliar; dificultando, 

assim, a adesão ao novo modelo de assistência à Saúde Mental, com ênfase na 

Reforma Psiquiátrica. 

A visão estigmatizada do louco/doente mental prevaleceu ao longo dos 

tempos e levou a uma exclusão social desses indivíduos, fazendo-os viverem à 

margem da sociedade, dita normal; de tal modo que o tratamento ainda se faz pela 
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rotulação, pelo tratamento dos sintomas à base de medicação e pela manutenção do 

paciente em instituição psiquiátrica asilar. Atualmente, embora essa visão ainda 

impere, surge uma nova proposta e uma nova visão do louco/doente mental como 

sujeito social, atendendo aos direitos humanos, acenando com uma nova possibilidade 

de reinserção daquele na família e na sociedade, fazendo uso do tratamento extra-

hospitalar mais centrado na comunidade.  

Diante dessa nova realidade social, este trabalho tem como objetivo 

conhecer como os estudantes dos cursos das áreas de Humanas e de Saúde, os 

profissionais de Saúde Mental e a família do portador de loucura/doença mental 

representam o hospital psiquiátrico, a loucura/doença mental e a Reforma Psiquiátrica. 

Buscaremos conhecer as crenças e os estereótipos circundantes, com o intuito de 

analisar como essas representações repercutem na prática profissional, na inclusão 

sociofamiliar, bem como na forma de aderir ao novo modelo de atendimento da Saúde 

Mental, com a Reforma Psiquiátrica, com a inserção dos serviços substitutivos e com 

a eliminação da instituição psiquiátrica asilar. 

A importância de se tomar os estudantes das áreas de Humanas e de 

Saúde, os profissionais de Saúde Mental e a família como objeto de análise neste 

estudo advém não apenas do interesse teórico sobre a temática, como também de 

necessidades práticas derivadas dos programas de Saúde Mental que têm atribuído 

papel relevante à interação profissionais–família–sociedade.  

A influência do eixo família tem sido assinalada porque grande proporção 

de pacientes, uma vez deixando o hospital e retornando ao ambiente sociofamiliar, 

acabam sendo reinternados, conforme apontam pesquisas na área, como as de 

Pasqualli, Martins e Martins (1987) e Bandeira (1993).  
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O estudo das crenças e atitudes dos profissionais de Saúde Mental se 

justifica por ainda serem estes os responsáveis, no atual sistema de Saúde da nossa 

sociedade, pelo tratamento e pela reinserção do doente na família e na sociedade, 

sendo também um dos eixos principais da desospitalização e do redirecionamento do 

tratamento da doença mental, atendendo às novas prerrogativas do sistema de Saúde 

com a Reforma Psiquiátrica e o atendimento extra-hospitalar. 

No que diz respeito aos estudantes, estes devem ser analisados no que se 

refere aos seus discursos e às suas crenças, visto serem parte integrante da sociedade e 

futuros profissionais que deverão engajar-se nos serviços substitutivos, levando com 

eles suas representações e suas práticas. 

Diante do exposto, este estudo objetiva, também, contribuir para uma 

melhor compreensão da temática, visando colaborar na reinserção social do doente 

mental na família e na sociedade. Com o intuito de alcançar tais objetivos, o trabalho 

encontra-se estruturado em seis capítulos e considerações finais. 

O Capítulo 1, intitulado Construções Sociais sobre o Louco/Doente 

Mental: da Convivência na Sociedade à Institucionalização, faz um resgate histórico 

da loucura na nossa sociedade. 

O Capítulo 2, Reforma Psiquiátrica Percorrendo o Caminho Inverso: da 

Institucionalização do Doente Mental à Convivência na Sociedade, faz uma 

explanação das principais experiências de reforma psiquiátrica no mundo que, de 

alguma forma, influenciaram a Reforma Psiquiátrica no Brasil.  

O Capítulo 3, intitulado Contextualizando a Saúde Mental no Brasil e na 

Paraíba, resgata a história da Saúde Mental no Brasil e, especificamente, na Paraíba. 

O Capítulo 4, Representações Sociais no Contexto da Reforma 

Psiquiátrica, articula a Teoria das Representações Sociais com o objeto estudado. 
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O Capítulo 5, Trajetória Metodológica e Resultados, expõe as três 

pesquisas realizadas, incluindo objetivos, métodos e resultados. 

O capítulo 6, Discussão dos Resultados, expõe os principais resultados 

obtidos nas três pesquisas realizadas e uma articulação com outras já realizadas na 

área. 

Por fim, as Considerações Finais resgatam os principais achados, 

articulando-os com o atual contexto e expondo possibilidades de se trabalhar a 

Reforma Psiquiátrica e a inclusão social dos doentes mentais, além de apontar novos 

caminhos e novas pesquisas que colaborem para a sua efetivação. 



 

 CAPÍTULO 1 



 

1. Construções sociais sobre o louco/doente mental: da 
conveniência na sociedade à institucionalização. 

 

 

[...] o recurso à história como um caminho para a análise das 

concepções da doença deve perseguir o conjunto dos fenômenos 

microssociais, a demarcação da articulação das representações de saúde 

e de doença com a patologia de uma época e sua configuração histórica 

e ideológica (Herzilich, 1991, p.230). 

 

 

A história sobre saúde e doença sempre foi pautada por diferentes 

elementos desde os tempos antigos, impregnando as culturas, os valores e as crenças 

dos povos; registrando diversas formas das sociedades representarem e se 

comportarem em relação à loucura; tendo, essas representações e esses 

comportamentos, relações intrínsecas com o momento histórico e com a cultura. 

Necessário, pois, um retorno à história e à cultura, um ―mergulho‖ no tempo, 

buscando resgatar as criações do espaço asilar e do médico como gestor da loucura e a 

conseqüente transformação desta em doença mental. Não pretendemos esgotar a 

história da loucura na nossa sociedade, o que seria impossível em função da riqueza 
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de diversidade, mas buscamos trilhar os caminhos traçados pelo saber médico e pela 

―verdade científica‖ e da apropriação da loucura pelo senso comum, bem como o das 

modificações sofridas ao longo dos tempos até chegar às representações que temos 

hoje acerca do louco/doente mental
1
, da Reforma Psiquiátrica e do hospital 

psiquiátrico. Construindo uma ponte na história, ligando o passado ao hoje, tentamos 

compreender de onde provêm as representações que permeiam as nossas relações e as 

nossas práticas no que toca a esses objetos sociais. 

Entendemos, como Herzilich (1991), que a história é um recurso e um 

caminho possível para articularmos as representações com as épocas, partindo do 

pressuposto de que estas não surgem no vácuo, mas são constituídas socialmente ao 

longo do tempo. 

De acordo com Sevalho (1993), as primeiras representações sobre saúde e 

doença foram mágicas; a doença era vista como resultado de entidades sobrenaturais 

externas, contra as quais a vítima comum, o ser humano, pouco ou nada podia fazer. 

Nesse contexto, Laplatine (1991) destaca que a doença fazia parte das crenças 

religiosas, postulando a existência de seres sobrenaturais — os demônios — que se 

apossavam dos corpos causando doenças, devendo ser exorcizados para se obter a 

cura. 

As causas eram atribuídas aos demônios, aos pecados, aos espíritos, às 

divindades; ou seja, as atribuições das causas eram externas e sobrenaturais, e não 

orgânicas/internas e naturais. Os sofrimentos eram tidos como precedentes de desejos 

 

                                                                 

1 Loucura e doença mental não são sinônimos, mas designam formas diferentes de circunscrever a 

experiência da não-razão no decorrer da História. O termo loucura é utilizado para definir a não-

razão reconhecida como verdade. O termo doença mental é utilizado para definir a não-razão 

como patologia da ordem mental (discurso médico-psiquiátrico) (Vechi, 2003, p. 15). No caso 

deste trabalho, o termo mais utilizado será doença mental (discurso médico-psiquiátrico), já que 

este estudo foi realizado em ambiente hospitalar e/ou com profissionais da saúde mental. Doença 

mental é o termo mais utilizado pelos sujeitos sociais pesquisados. 
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divinos, da expiação de culpas pessoais ou de ancestrais, de encostos, de feitiços, de 

maus-olhados ou de possessões espirituais; a doença era tida como maldição ou como 

punição. Acerca disso e referindo-se ao doente mental, destacam, Alessander e 

Selesnick (1980), que, na Era Clássica, nos poemas de Homero, escritos mais ou 

menos em 1000 a.C., acreditava-se que as pessoas que sofriam de insanidade mental 

haviam ofendido os deuses, que as castigavam, fazendo com que se comportassem de 

maneira estranha. O papel do homem era o de objeto inerte, à mercê das divindades, 

que agiam no plano cósmico, decidindo o curso dos homens e das coisas. Nessa 

concepção, Pessotti (1994/2001) afirma que eram os deuses e seus instrumentos que 

roubavam a razão dos homens e os enlouqueciam; afirmando que essa visão mística, 

sem uma concepção estruturada e articulada da natureza humana, durou até os tempos 

pré-socráticos
2
. 

Sevalho (1993) destaca que foi Hipócrates, com sua perspectiva humoral, 

quem estabeleceu uma passagem do sobrenatural para o natural, no que diz respeito às 

representações de saúde e doença. Hipócrates (460–377 a.C.) aplicou as especulações 

dos filósofos à medicina e combinou-as com as observações feitas à beira das camas 

dos doentes. Por isso, é chamado ―o pai da medicina‖ e foi o primeiro a tentar explicar 

racionalmente todas as doenças com base em causas naturais. Hipócrates foi 

influenciado pela filosofia de Heráclito e Empédocles
3
 e entendia o universo natural 

como sendo composto de quatro elementos essenciais: calor, frio, secura e umidade, 

acreditando que esses elementos da natureza se estendiam no corpo humano sob a 

 

                                                                 

2 Tempos pré-socráticos ou cosmológicos: do final do séc. VII ao final do séc. V a.C. Nesse 

período, a filosofia se ocupava fundamentalmente da origem do mundo e das causas das 

transformações na natureza, acreditando que o elemento primordial da natureza é a phisys 

(=surgir/brotar/nascer), que é imortal (Chauí, 2002, p.35). 

3 Filósofos gregos dessa época. 
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forma de quatro humores fundamentais: o sangue, a pituitária, a bílis amarela e a bílis 

verde-escura (bílis negra). A saúde, para Hipócrates, seria, pois, a harmonia e o 

equilíbrio entre o sistema humoral e o ambiente externo. A loucura também se 

explicava dessa forma, sendo a desrazão, o delírio e o descontrole emocional 

resultados das disfunções humorais.  

Contudo, afirma Pessotti (1994/2001), Hipócrates se afasta do mito, mas 

não da metafísica, visto que as idéias hipocráticas sobre a fisiologia e sobre a 

anatomia humana ainda eram tidas como ―mágicas‖, não observáveis. Analisando que 

essa teoria organicista, apesar de primitiva, utilizava o método racional
4
, inaugurando-

se uma nova época na explicação das doenças, pondo fim à explicação mitológica e 

teológica, contribuindo para o fim da medicina sacerdotal e litúrgica, ajudando 

bastante para a compreensão do homem e da natureza, substituindo as tradições 

sobrenaturais pela crença de que os fenômenos naturais têm explicações naturais. Mas 

essa tendência declinou gradualmente e desapareceu durante a longa ―hibernação‖ do 

pensamento humano — a Idade Média
5
. Como bem salientam Alessander e Selesnick 

(1980), ―A fé era uma amante ciumenta, não tolerava concorrência, particularmente da 

ciência, e o racionalismo como força social desapareceu, precisando agir 

subterraneamente durante séculos‖ (p.30). 

Durante a Idade Média, o mundo ocidental foi profundamente 

influenciado pela Igreja Católica, na qual as representações de saúde e doença 

retomaram um caráter fundamentalmente religioso. Esse período foi marcado por 

 

                                                                 

4 Esse método parte do princípio de que o conhecimento racional obedece a regras ou leis 

fundamentais, afirmando que tudo o que existe, tudo o que ocorre tem uma razão/motivo para 

ocorrer e que tal razão pode ser conhecida pela nossa razão (Chauí, 2002, p. 61). 

5 Idade Média: sécs. XV e XVI d.C. Predomínio das doutrinas demonistas para a explicação das 

doenças. 



 
Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 1. Construções sociais sobre o louco/doente mental: da conveniência 
 na sociedade à institucionalização 

22 

 

pressões de tribos bárbaras e pestes, de modo que o povo, vivendo uma época de 

catástrofes, procurava consolo em explicações sobrenaturais, e o cristianismo 

satisfazia perfeitamente muitas das necessidades emocionais das massas 

desmoralizadas. Cristo foi adorado como guarda das almas e também como curador 

do corpo. Santos eram reverenciados e, como no passado pagão, eram invocados para 

prevenir doenças. Os sacerdotes cristãos davam conselhos sobre a maneira de curar 

corpos tanto quanto almas, sábios e religiosos registravam, para a posteridade, 

descrições de curas milagrosas. 

Szasz (1978) afirma que essas crenças sobrenaturais levaram a um 

movimento organizado, na Europa, de caça às bruxas, nos séculos XIII e XIV
6
, que foi 

denominado de Santa Inquisição
7
, tendo à frente a Igreja Católica e seus dogmas, com 

o objetivo de proteger a sociedade contra o ―mal‖: o perigo era a feiticeira/bruxa; e o 

protetor da sociedade, o inquisidor. Nessa época, os doentes mentais, devido aos seus 

comportamentos considerados ―estranhos‖, passaram a ser julgados feiticeiros que se 

comunicavam com os seres diabólicos e tornaram-se, por isso, vítimas de perseguição. 

Desse modo, as racionalizações teológicas e as explicações mágicas serviram como 

fundamento para a queima, na fogueira, de muitos, inclusive dos doentes mentais. 

Assim, a religião — com a ―caça às bruxas‖ — teve grande influência nas 

representações acerca dos portadores de deficiência e de doença mental, uma vez que 

esses conceitos demonológicos geravam não só representações, mas também atitudes 

negativas concretizadas em práticas de encarceramento, tortura, flagelação ou mesmo 

 

                                                                 

6 Szasz (1978) afirma que o movimento já existia antes desses séculos, mas foi a partir destes que 

se organizou e cresceu. 

7 Inquisição = interrogatório. Santa Inquisição = antigo tribunal eclesiástico estabelecido pela Igreja 

Católica para investigar e punir os crimes contra a fé católica. 
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a morte dos portadores de doença mental. Mas tais atos não eram vistos como 

punição, eram vistos como ―tratamento‖, exorcismos, que visavam libertar o corpo e a 

alma do homem do mal que o tinha aprisionado. 

Durante a Santa Inquisição Católica, de 1370 a 1702, foi instituído o 

Directorium Inquisitorum, documento da Igreja Católica que prescrevia a tortura e a 

fogueira, estimulando, com indulgências, a denúncia para o extermínio de qualquer 

pessoa que fosse caracterizada como bruxa ou endemoniada. E, durante esse período, 

os portadores de deficiência e os loucos eram enquadrados como tal, como fica claro 

na citação que se segue: ―O homem é o próprio mal quando lhe falta a graça celestial a 

iluminar-lhe o intelecto; assim, dementes são, em essência, seres diabólicos‖ 

(Directorum Inquisitorum apud Pessotti, 1984, p.87). 

O Malleus Maleficarum, outro documento escrito pelos representantes da 

Igreja Católica, datado de 1484, destinava-se a instrumentalizar e capacitar 

inquisidores e eclesiásticos em geral, com sólida doutrina demonológica, para 

identificar casos de possessão diabólica e exorcizá-los: ―O diabo, ademais, é capaz de 

possuir os homens na sua essência corpórea, como fica claro nos casos dos loucos‖ 

(Malleus Maleficarum, 1484, p.226, apud Pessotti, 1995, p.93). 

Como a fé dominava esse período, a assistência aos enfermos também era 

embasada nela, e crescia o número de ―hospedarias‖ criadas pelo clero para abrigar os 

doentes necessitados e cuidar deles. Segundo Antunes (1991), esses atos de 

―misericórdia cristã‖ eram movidos pela convicção da remissão dos pecados e do 

merecimento de indulgências. 

Com essa visão, afirma Luis (2000) que, durante a Idade Média, houve 

uma profusão de construções para o acolhimento de peregrinos, enfermos, pobres, 

velhos, inválidos e enjeitados. Porém, sob a influência do cristianismo, essa 
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segregação adquiriu o caráter de ação caritativa, instrumento utilizado pelos cristãos 

como penitência e meio de atingir padrões mais próximos da santidade, embora nem 

todos os ―diferentes‖ tenham recebido esse tratamento piedoso, como no caso dos 

leprosos, dos contestadores dos dogmas da Igreja, dos judeus e das mulheres livres, 

que foram sujeitos à tortura, à morte e à discriminação. 

Rezende (1994) explica que, após a Idade Média até o século XVI, havia 

uma certa ―aceitação social‖ do louco, analisando que eram poucos os loucos que 

circulavam nas ruas devido ao fato de a média de vida ser baixa, o que não favorecia o 

desenvolvimento das patologias da vida adulta, e ao fato de que, até então, nas 

sociedades pré-capitalistas, aptidão e inaptidão para o trabalho não eram critérios 

importantes na determinação do normal e do anormal, isso porque as formas de 

organização do trabalho naquelas sociedades eram pouco discriminativas para as 

diferenças individuais. A economia (pré-capitalista) da época assentava-se no trabalho 

agrícola de subsistência, no artesanato e nas trocas nos mercados, de modo que 

acomodava as variações individuais e respeitava o tempo e o ritmo psíquico de cada 

trabalhador. Foucault (1972) afirma que o louco, nessa época, gozava de um certo 

grau de ―extraterritorialidade‖ e que a loucura no essencial: ―[...] experimentada em 

estado livre... circulava... fazia parte do cenário e da linguagem comuns‖ (p.55). 

Postula que, no Renascimento, o louco vivia solto e fazia parte das 

paisagens da cidade, sendo mais exaltado do que dominado, havendo uma certa 

hospitalidade a essa forma de experiência. Afirma, ainda, que, naquela época, a 

loucura estava associada à presença de transcendência imaginária e, mesmo sendo 

representada como uma figura diferenciada, isso não a desqualificava, pois era 

positivada como sendo um lugar importante de enunciação da verdade. Percebia-se 

loucura na sabedoria e sabedoria na loucura. 
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No século XVI, de acordo com Resende (1994), ocorre, na Europa, o 

rompimento do sistema feudal, com a implantação do capitalismo mercantil. Como 

conseqüência, há a modificação no sistema de vida, na socialização e na estruturação 

econômica, acarretando um desequilíbrio no convívio social. O homem não adaptado 

a esse novo sistema era visto como perturbador da ordem social e era considerado 

―vagabundo‖, ―desordeiro‖. 

Foram justamente o princípio do fim do campesinato como classe e o 

declínio dos ofícios artesanais que vieram selar a sorte dos loucos e elevar a loucura à 

categoria de problema social. Nada mostra melhor o problema dos trabalhadores dessa 

época de transição, afirma Resende (1994), que o fato de as cidades terem regurgitado 

desocupados e mendigos, enquanto se experimentava escassez de mão-de-obra.  

Na zona rural, houve o cercamento das propriedades, a dispersão dos dependentes 

feudais e a modificação dos métodos de amanho da terra, espalhando, pelos campos, 

hordas de homens que se tornaram ―vagabundos‖. Em conseqüência, empreendeu-se, 

em toda a Europa, a repressão à mendicância, à vagabundagem e à ociosidade, 

voluntárias ou não. 

Acerca desse fato que se tornou problema social, Pessotti (1984) afirma 

que, na Inglaterra, uma lei de 1496 determinava que os vagabundos e os ociosos 

deveriam ser postos no tronco por três dias e noites e, em caso de reincidências, 

surrados com chicote e ter um colar de ferro afixado ao pescoço. Outras formas de 

punição incluíam a marcação do corpo com ferro em brasa e, até, a pena de morte para 

os recalcitrantes. Na França, os trabalhadores que abandonavam o trabalho eram 

caçados como desertores das forças armadas e, eventualmente, condenados às galés, e 

os pais que se recusavam a mandar seus filhos para o trabalho na indústria eram 

sujeitos a penas pesadas, como a multa e a prisão. 
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Foucault (1972) destaca que um objeto que também marca a exclusão dos 

―a-sociais‖ e que faz o seu aparecimento na paisagem imaginária da Renascença e 

nela logo ocupará lugar privilegiado é a Nau dos Loucos, estranho barco que desliza 

ao longo dos calmos rios da Rênia e dos canais flamengos, no século XV. 

 

Confiar o louco aos marinheiros é, com certeza, evitar que ele fique 

vagando indefinidamente entre os muros das cidades, é ter a certeza de 

que ele irá para longe, é torná-lo prisioneiro de sua própria partida [...] 

A água e a navegação têm realmente esse papel. Fechado no navio,  

de onde não se escapa, o louco é entregue ao rio de mil braços, ao mar 

de mil caminhos... sua única verdade e sua única pátria são essa 

extensão estéril entre duas terras que não lhe podem pertencer 

(Foucault, 1972, p.12). 

 

As medidas legislativas de repressão e a exclusão se complementaram pela 

criação de instituições, de casas de correção e de trabalho e dos chamados Hospitais 

Gerais que, apesar do nome, não tinham qualquer função curativa. Destinavam-se a 

limpar as cidades dos mendigos e anti-sociais em geral, a prover trabalho para os 

desocupados, punir a ociosidade e reeducar para a moralidade, mediante a instrução 

religiosa e moral. 

O enclausuramento de mendigos, desempregados e pessoas sem teto em 

asilos, como ressalta Desviat (1999), foi uma das respostas do século XVII à 

desorganização social e à crise econômica provocada na Europa pelas mudanças 

estabelecidas nos modos de produção. Um enclausuramento na intenção de ocultar a 

miséria e os problemas sociais da época. 

 

É evidente que o internamento, em suas formas primitivas, 

funcionou como um mecanismo social e que esse mecanismo atuou 

sobre uma área bem ampla, dado que se estendeu dos regulamentos 

mercantis elementares ao grande sonho burguês de uma cidade onde 

imperaria a síntese autoritária da natureza e da virtude. Daí a supor que 
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o sentido do internamento se esgota numa obscura finalidade social que 

permite ao grupo eliminar os elementos que lhe são heterogêneos ou 

nocivos. O internamento seria, assim, a eliminação espontânea dos ―a-

sociais‖ (Foucault, 1972, p.79). 

 

A definição de loucura, no século XVII, como condição que justificava o 

confinamento no hospital se conformava às exigências para as quais o hospital havia 

sido criado: para a exclusão dos não aceitos na sociedade. Para ser considerado louco, 

afirma Szasz (1978), era suficiente ser abandonado, miserável, pobre, não-desejado 

pelos pais ou pela sociedade. Além dessas pessoas, as prostitutas, as pessoas que 

levavam uma vida libertina ou que apresentassem perigo de serem pervertidas 

deveriam ser encarceradas: as moças, na Salpêtrière; e os rapazes, no Bicêtre. 

Confinados nos porões das Santas Casas e dos Hospitais Gerais, os loucos 

iriam compartilhar, com os demais deserdados de toda sorte, formas diversas de 

punição e tortura, chegando a sofrer ―tratamentos médicos‖ que, levados a tal grau de 

brutalidade, não podiam ser desqualificados como formas de tortura
8
, a exemplo dos 

purgantes, das duchas, das cadeiras giratórias, da câmara escura, do saco de Horn, 

entre outras com a mesma finalidade: retirar as idéias delirantes e aplacar a fúria. 

A internação é uma criação institucional própria do século XVII, 

marcando o momento em que a loucura é percebida no horizonte social da pobreza, da 

incapacidade para o trabalho, da impossibilidade de integrar-se no grupo; o momento 

em que começa a inserir-se no contexto dos problemas da cidade. Nesse momento, 

analisa Foucault (1972), o sentido da loucura é modificado, deixando de fazer parte da 

 

                                                                 

8 Wilians Norris, oficial da marinha, devido a um surto psicótico foi submetido a tais 

procedimentos, permanecendo acorrentado por um colete especial de ferro que não lhe permitia 

deitar durante nove anos (1805–1814), época em que foi encontrado no Hospital de Bedlan, na 

Inglaterra, falecendo nove meses depois (Pessotti, 2001). 
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liberdade imaginária, a exemplo dos personagens como o Rei Lear e o Dom Quixote, 

e passa a ficar reclusa na fortaleza do internato, ligada à razão e às regras da moral. 

A partir do século XVII, a loucura passou a ser inscrita no universo da 

desrazão, da marginalidade social, passou a ser percebida como o universo da  

não-verdade e da ausência de significação de sua experiência. A loucura passou a 

indicar a experiência da morte, representando simbolicamente a fragmentação do 

corpo em vida. 

Foucault (1972) localiza essa ruptura social e essa transformação da 

concepção da loucura em dois registros: o filosófico e o político-social. 

Referindo-se ao registro filosófico, Foucault (1972) afirma que foi 

Descartes, no século XVII, quem forneceu os fundamentos filosóficos que fundaram o 

universo da razão pela expulsão simbólica do universo da desrazão, citando a 

meditação de Descartes Das Coisas que se Podem Colocar em Dúvida, que é norteada 

pela busca das coisas verdadeiras; de modo que o Eu que pensa não pode estar louco, 

a loucura é a impossibilidade do pensamento; desse modo, a loucura passa a ser 

considerada como negatividade do pensamento da razão. 

O registro político-social, para Foucault (1972), fundamenta-se no século 

XVII, na ―grande internação‖, quando o mundo da loucura se tornou o mundo da 

exclusão social com a construção, por toda a Europa, de várias casas de internamento, 

constituindo-se, ao mesmo tempo, em espaço de acolhimento, correção e reclusão. 

Essas casas eram destinadas a receber não só os loucos, mas também os libertinos, os 

mágicos, as prostitutas e os ladrões. Para Foucault (1972), a criação desses 

estabelecimentos estava engendrada em questões políticas, econômicas, sociais e 

morais; designando o momento em que a loucura foi percebida no horizonte social da 

pobreza, da incapacidade para o trabalho e de sua identificação como problema social. 
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A internação do louco, para Foucault (1972), era um instrumento político-

social, não obedecendo a critérios médicos. O que havia de comum entre os 

indivíduos que faziam parte do ―mundo dos internos‖ era sua incapacidade de tomar 

parte na produção, na circulação e no acúmulo de riquezas. Nessa época, o trabalho 

era uma categoria moral e estava relacionado à disciplina, e tudo o que se opunha a 

isso constituía obstáculo à nova ordem social. 

Portanto, de acordo com Oliveira (2002), o século XVII marca um tempo 

de silêncio da loucura e de transformação. O louco — ao ser agrupado nas instituições 

com criminosos, vagabundos, libertinos — formou laços imaginários de parentesco 

que não foram rompidos, permanecendo nas representações sociais e no imaginário 

coletivo, contribuindo, assim, para o seu processo de exclusão e de estigmatização. 

Foi nessa época que teve início ―o grande confinamento dos insanos‖, 

segundo a adequada denominação de Foucault (1972). Assim, com o declínio do 

poder da Igreja e da interpretação religiosa, desaparece a figura do inquisidor e surge a 

figura do alienista, como protetor da sociedade contra o mal, com o seu saber e sua 

prescrição de hospitalização dos loucos. ―Uma data pode servir de marco: 1656, o 

decreto que fundou, em Paris, o Hospital General‖ (Szasz, 1978, p.41). 

Confinado, o louco estava; mas a medicina demorou a se apropriar da 

doença. O louco foi colocado dentro dos muros do ―hospital‖, ao lado de todos os 

pobres, em uma sensibilidade não mais religiosa, porém moral. O louco será excluído 

e hospitalizado juntamente com os pobres, os miseráveis e os vagabundos, como 

medida de saneamento que o põe fora do caminho para que não perturbe a ordem do 

espaço social. O internamento não tinha sentido médico ou preocupação com a cura, 

mas era uma condenação à ociosidade. De modo que as casas de correção ou os 
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Hospitais Gerais serviam para colocação dos desempregados e dos vagabundos 

(Foucault, 1972). 

Assim, em toda a Europa, o internamento terá esse mesmo sentido, 

constituindo uma das respostas dadas pelo século XVII a uma crise econômica que 

afetava o mundo ocidental em sua totalidade (Foucault, 1972). 

 

Essas casas não têm vocação médica alguma, não se é admitido aí 

para ser tratado, mas porque não se pode ou não se deve mais fazer 

parte da sociedade. O internamento que o louco, juntamente com 

outros, recebe nessa época não põe em questão as relações da loucura 

com a doença, mas as relações da sociedade consigo própria, com o que 

ela reconhece ou não na conduta dos indivíduos. O internamento tem a 

função de reestruturação do espaço social (Foucault, 1972, p.79). 

 

No século XVII, a loucura será desvalorizada e reduzida ao silêncio, 

começando a valorização negativa do que tinha sido apreendido originalmente como 

positivo; atribuindo-lhe, agora, termos como diferente, insano e desrazão. Aí, as 

significações morais se engajam, as defesas atuam, as barreiras elevam-se, e todos os 

rituais de exclusão organizam-se (Foucault, 1970, p.89). 

Foucault (1972) relata que havia na França, no começo do século XVII, 

loucos célebres com os quais o público — inclusive o público culto — gostava de se 

divertir e, deles, publicar livros, que eram lidos como obras da loucura; ressaltando 

que, até 1650, a cultura ocidental foi hospitaleira a essas formas de experiência. 

Para Foucault (1975), os asilos, a partir do final do século XVII, 

transformaram-se no objeto de trabalho da medicina, e o internamento passou a ser 

uma medida de caráter médico. As práticas ―terapêuticas‖ consistiam na vigilância e 

na correção dos delírios, seguidos por condutas apoiadas na sanção de todas as 

manifestações de desvios da conduta moral. O médico era o agente de controle moral. 
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A origem do asilo e a constituição do saber médico são tidas como 

resultado do movimento de transformações sociais e institucionais ocorridas na 

Europa, em fins do século XVII, e, para Foucault (1975), são o ponto culminante do 

processo de exclusão de tudo aquilo considerado como ―desrazão‖, manifestado pela 

reclusão de todas as figuras de ―desatino‖. 

A contraposição absoluta entre os campos da razão e da desrazão, 

estabelecida pela tradição ocidental desde o século XVII, teve como conseqüência 

imediata silenciar o discurso da loucura, na medida em que, como figura da desrazão, 

a loucura não poderia mais enunciar qualquer forma de verdade, seja sobre si mesma, 

seja sobre o mundo. Esse emudecimento teve como derivação as exclusões social e 

política do louco, inserindo-o numa posição de minoridade e de ―decomposição do 

espírito‖, e como signo ostensivo do mal. Por isso, foi inscrita nos hospitais em 

conjunto com a totalidade de rejeitados sociais, a saber: os criminosos, os infiéis, os 

blasfemadores, etc. ―Nesse contexto, a sua figura foi meticulosamente forjada pelos 

antivalores estéticos da sujeira e do mau-cheiro, colocando-a na periferia da ordem 

social e enunciada como desordem, fonte de impureza e perigo‖ (Birman, 2003, p.14). 

Foucault (1972) relata que, embora a reclusão das figuras de ―desatino‖ 

tenha tido início no século XVII
9
, foi apenas no final do século XVIII, com as novas 

transformações sociais e institucionais ocorridas na Europa, que muitas instituições 

foram transformadas em asilos exclusivos para loucos. Surgiu, então, no início do 

século XVIII, a necessidade de criação de sujeitos especiais capazes de cuidar dessas 

pessoas, quando então apareceram os ―alienistas‖. A estes, como médicos, mas ainda 

 

                                                                 

9
 No século XV, já existiam, na Espanha e na Itália, estabelecimentos reservados aos loucos, mas 

eram práticas isoladas. 
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não chamados de médicos e sem referenciais teóricos ou práticas para o exercício de 

uma especialidade nova, coube a organização dos meios ―saudáveis‖ para regular a 

vida dos ―desregulados‖, retificar seus desvios e normatizar suas condutas. Um local 

apropriado era necessário, e o asilo foi o mais adequado. 

Nos meados do século XVIII, o mundo da loucura vai se tornar o mundo 

da exclusão. Criam-se, em toda a Europa, estabelecimentos para internação que são 

simplesmente destinados a receber os loucos e toda uma série de indivíduos bastante 

diferentes uns dos outros, tendo em comum o fato de que, em relação à ordem da 

razão, da moral e da sociedade, dão mostras de ―alteração‖. 

Ainda no século XVIII, na ―grande internação‖, com o advento do 

capitalismo, surgiram críticas ao enclausuramento em massa, que passou a ser 

percebido como desperdício de trabalho e de vidas humanas e um pesado custo para a 

sociedade, uma vez que, nesse sistema econômico, o indivíduo passou a ser visto 

como produtor de riqueza, já que esta é fruto do trabalho humano. Toda política 

assistencial que impera nesse momento traz, embutida em si, a grande divisão entre os 

indivíduos que podem vir a ser produtivos e os que não podem. O advento do 

capitalismo exige a produção de uma população geradora de valores, sendo, portanto, 

necessário o redimensionamento do mundo da exclusão, para onde era encaminhada 

uma parte substancial da população. Assim, os indivíduos que até então eram 

confinados junto com loucos, constituindo o ―mundo dos loucos‖, foram colocados 

em liberdade, com exceção dos próprios loucos e dos criminosos. Resolve-se, pois, 

suprimir o internamento como símbolo da antiga opressão e restringir, na medida do 

possível, a assistência hospitalar. Nesse mecanismo de inclusão/exclusão, afirma 

Oliveira (2002), a loucura foi separada dos demais confinados e passou a ocupar um 

espaço específico sob a responsabilidade da medicina. 
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Na virada do século XVIII para o século XIX, na aurora da Revolução 

Francesa, foi que a psiquiatria postulou que a loucura era uma enfermidade, devendo 

ser separada do mundo da marginalidade social e submetida a cuidados médicos, 

constituindo-se, então, a figura da alienação mental e a instituição de asilo 

psiquiátrico, prometendo a curabilidade através dos cuidados asilares. A psiquiatria, 

de acordo com Birman (2003), visava transformar os doentes mentais em seres ditos 

―normais‖ — de acordo com as normas sociais vigentes —, impondo normas de 

sociabilidade. 

Ocorre, assim, a constituição da psiquiatria como ―ciência‖ médica, como 

produto da ruptura entre loucura e razão. O internamento toma, então, uma nova 

significação: tornando-se medida de caráter médico, como salienta Oliveira (2002). 

A loucura, agora separada, passou a ocupar espaço específico sob a 

responsabilidade da medicina e, no início do século XIX, foi transformada em doença 

mental, que foi o objeto fundador da psiquiatria e do saber psiquiátrico. 

Com o controle da loucura pelo saber psiquiátrico, resolvia-se a 

contradição da assistência ao louco. O isolamento — que se fazia necessário, para 

proteção social, mas que feria os princípios da Revolução Francesa e dos Direitos 

Humanos, que tinham como lema liberdade e igualdade — podia ser aplicado à 

loucura/doença mental, através da psiquiatria e do Hospital Psiquiátrico. A psiquiatria, 

pois, resolveu essa questão isolando o louco, que era uma ameaça à sociedade, em 

hospitais para tratamento médico, ou seja, sendo cuidado por quem teria competência 

para tal: o médico psiquiatra. 

O novo status da loucura, com o surgimento do asilo e a transformação da 

loucura em doença mental, fundou a prática e o saber psiquiátricos. Assim, o louco, 

transformado em doente mental e em objeto da intervenção médica, poderia ser 
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isolado da sociedade, seguia uma verdade científica, uma verdade psiquiátrica: a 

defesa do isolamento do louco como tratamento necessário para a cura. Dessa forma, 

as funções que aparentemente pareciam contraditórias encontravam uma certa 

harmonia através do internamento; o espaço público poderia ser eximido do perigo; e 

a doença, curada, como afirma Oliveira (2002). 

Castel (1978) pontua que a consolidação das práticas psquiátricas/ 

alienistas ocorreu no bojo da Lei de 1838, na França, que estabeleceu as diferenças 

entre o louco, o cidadão e o criminoso. O cidadão foi considerado um indivíduo 

responsável e obediente às leis, digno de liberdade. O criminoso foi considerado 

racional, responsável, mas transgressor das leis, portanto, merecedor de prisão/ 

punição. O louco foi considerado desprovido de razão, incapaz na relação de trocas 

sociais, mas isento de responsabilidades, portanto, digno de assistência e de ser 

tutelado. Assim, com essa lei, o louco além de ser codificado como doente, ganhou o 

estatuto de menor, ficando a psiquiatria como o seu tutor, responsável pela 

administração da loucura e de tudo o que lhe pertence. 

Todo esse processo, relata Oliveira (2002) — que operava a transformação 

da casa de internamento em asilo, a constituição da prática e do saber psiquiátricos no 

final do século XVIII e início do século XIX —, foi fundamentado no discurso 

iluminista
10

, quando a ciência começa a ocupar lugar privilegiado na sociedade e o seu 

discurso passa a ser o discurso de referência, reconhecido e autorizado como legítimo. 

A partir da segunda metade do século XIX, lembra Oliveira (2002), a 

psiquiatria vem procurando uma nova explicação para a loucura calcada no modelo 

 

                                                                 

10 Iluminismo = século XVIII, crença na razão, na experimentação e na classificação. 
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biológico de matriz positivista
11

, buscando constituir-se como saber científico, em sua 

pretensão de neutralidade, objetividade e descoberta dos distúrbios mentais mediante 

relações de causalidade, com enfoque nos estudos anátomo-clínicos do cérebro. 

Mas a medicina não dispunha de critérios nosográficos unívocos para 

definir o que devia designar como loucura, alienação ou seus equivalentes. O 

pensamento médico busca, com avidez, a verdade e a ciência. Esforça-se para excluir 

qualquer conceito do tipo ―filosófico‖, ―psicológico‖ ou ―metafísico‖. Postula-se, 

então, que a essência da alienação é um distúrbio de alguma função ou estrutura 

orgânica. Mas o conhecimento da fisiologia cerebral é precário, e as lesões anatômicas 

ou funcionais do cérebro não são confirmadas nas necropsias. As evidências 

(alucinações/delírios) são tidas como sintomas específicos da loucura, como afirma 

Pessotti (1994/2001). 

Distinguindo-se de todo saber vulgar, afirma Silva Filho (1994), o 

conhecimento médico propõe a substituição da medicina empírica por uma medicina 

baseada em certezas e na ciência. O lugar estratégico do saber médico é, assim, o da 

neutralidade, garantida pela experiência e experimentação.  

De acordo com Foucault (1972), foi entre os muros das casas de 

internação que Pinel e a psiquiatria do século XIX encontraram os loucos, que lá 

permaneceram codificados como doentes mentais. Destaca que Pinel foi decisivo para 

a consolidação desse processo, quando, diretor do Bicêtre, em 1793, mandou 

desacorrentar os loucos e reservou-lhes um espaço específico para que pudessem ser 

observados sistematicamente pelo médico. O desacorrentar não significava o direito 

 

                                                                 

11
 Positivismo = método experimental, observação e controle. 
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de sair da instituição, mas de ser tratado como doente. Nasce, assim, a clínica 

psiquiátrica, e a loucura recebe o estatuto de alienação/doença mental. 

O ato fundador de Pinel não foi o de retirar as correntes dos alienados, 

mas o do ordenamento do espaço hospitalar. ―A partir do momento em que é isolado 

em seu próprio espaço, o insano aparece, sem dúvida, seqüestrado como os outros, 

porém por outras razões, por causa de doença, de doença mental‖ (Castel, 1978, p.83). 

O trabalho de Pinel (Traite de Pinel), publicado em 1801, inaugura a 

psiquiatria como especialidade médica e reconhece a loucura como alienação. Pinel, 

destaca Luis (2000), confere grande importância à observação demorada, à 

classificação e ao diagnóstico, com ênfase na hospitalização. 

Com a publicação do seu tratado, Pinel sustentou a origem passional ou 

mental da alienação, afirmando que a causa mais freqüente não era a tensão das fibras 

cerebrais ou a presença de certos sais em demasia; a causa mais freqüente da loucura 

eram as paixões exacerbadas, como relata Pessotti (1994/2001). Destacando que a 

loucura deixa de ser uma lesão anatômica e passa a ser um desequilíbrio, uma 

distorção na natureza do homem a ser corrigida. A terapêutica deverá restituir o 

equilíbrio rompido pela doença. O tratamento visa devolver o alienado à ordem da 

racionalidade e dos afetos, de modo a fazê-lo reencontrar uma vida social ordenada e 

racional. Por isso, a instituição asilar se impõe como ambiente ideal de reordenação ou 

reeducação. 

A terapêutica proposta por Pinel é chamada de Tratamento Moral porque 

atua não no corpo, mas no plano das idéias, do comportamento, objetivando corrigir 

excessos passionais, desvios da norma ética do grupo social. 

A alienação é tida como desordem do comportamento que se insurge 

contra a ordem social por meio de atos involuntários, e a cura só pode ser obtida pelo 
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isolamento e pela imposição de certas normas transmitidas por um processo de 

reeducação do alienado, o Tratamento Moral. Para Portocarrero (2002), de acordo 

com o princípio do isolamento, formulado por Esquirol, a possibilidade de êxito nesse 

tido de tratamento depende do afastamento do louco — num espaço que o separe das 

causas de sua loucura inscritas na sociedade, principalmente, na família, espaço este 

que seja medicalizado, terapêutico, organizado e, assim sendo, instrumento de cura. 

 

O isolamento consiste em subtrair o alienado a todos os seus 

hábitos, afastando-o dos lugares em que ele habita, separando-o de sua 

família, de seus amigos, de seus servos; cercando-o de estranhos, 

mudando toda a sua maneira de viver... das privações que o isolamento 

impõe, nascem fenômenos morais preciosos para a cura [...]‖ (Esquirol, 

1838 apud Portocarrero, 2002, p.44). 

 

O ato de Pinel de libertar o louco das correntes reduziu-o à condição de 

objeto do saber médico, que daí em diante passou a falar em nome deste. As correntes 

dos alienados quebradas por Pinel liberaram o louco da superstição e da delinqüência, 

mas não da instituição psiquiátrica. Ao diferenciar a subjetividade do doente, a 

psiquiatria criou a visão do hospital psiquiátrico como local de tratamento e 

transformou o doente mental em objeto de investigação científica. 

Com Pinel, o doente mental tem reconhecida a sua dignidade humana, 

porém a nova ciência fixa-o no papel que lhe reservam as teorias que vão, aos poucos, 

sendo elaboradas. Fecha-se novamente o doente, só que desta vez nos limites das 

classificações nosográficas, como destaca Luis (2000). 

De acordo com Pessotti (1994/2001), Pinel afirmava que a causa da 

loucura era a ―imoralidade‖, entendida como excesso ou exagero. Admitindo uma 

etiologia afetiva passional para a loucura, causadora de maus hábitos. Vendo a loucura 

como excesso e desvio, defendia que os loucos precisavam ser corrigidos pela 
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mudança de costumes e de hábitos. Daí a terapia ser chamada de Tratamento Moral 

das ―afecções morais‖ ou das ―paixões morais‖; a qual tinha como objetivo a 

reeducação do comportamento desviante de acordo com os padrões éticos e morais da 

sociedade. Essa doutrina, que era essencialmente moralista, destinava-se a combater o 

que a espécie humana tinha de ―desagradável e vergonhoso‖ (Pinel apud Pessotti, 

1995, p.160). 

O alienado, lembra Oliveira (2002), era considerado um ser destituído da 

razão e da vontade, mas poderia ser curado se sua natureza fosse corrigida por um 

processo terapêutico de ―ortopedia moral‖, de ―pedagogia da ordem‖. O louco deveria 

ter suas ―paixões‖ controladas pela obediência ao poder representado pela hierarquia 

asilar, defendendo a cura através do internamento. 

O local, descreve Moura Fé (1998), tinha de ser isolado da sociedade 

porque esta era vista como a responsável pela loucura; tinha de possuir disciplina e 

regras definidas e rígidas, para poder condicionar comportamentos e posturas normais. 

Uma vigilância atenta colaborava na observação desses comportamentos; os castigos 

respondiam à transgressão das normas disciplinares e representavam as posturas 

costumeiras dos chefes de famílias da época; nesse caso, delegadas às direções dos 

asilos, para o ―bem‖ dos alienados. 

A contribuição primordial de Pinel foi mudar a atitude da sociedade em 

relação aos insanos, de modo que esses pacientes pudessem ser considerados seres 

humanos, enfermos merecedores e necessitados de tratamento médico. Em 1793, 

quando Phillipe Pinel assumiu a administração do Bicêtre e desacorrentou os loucos, 

foi considerado louco por seus conterrâneos. 

Mas as opiniões dos historiadores da psiquiatria ficaram polarizadas, 

afirmam Alessander e Selenisck (1980), de um lado os que viam o Tratamento Moral 
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e a atitude de retirada das correntes como algo extremamente positivo para a 

psiquiatria da época (Pinel chegou a ser denominado ―pai da primeira revolução 

psiquiátrica‖, dando seu nome a hospitais do mundo inteiro, sendo o gesto de Pinel 

imortalizado no quadro em que aparece libertando dos grilhões as loucas). De outro 

lado, os críticos que defendiam a idéia de que as amarras que prendiam fisicamente os 

doentes mentais foram efetivamente rompidas, mas outras surgiram — mais perigosas, 

porque eram sutis, consentidas e sofisticadas. 

Segundo Oliveira (2002), Pinel foi decisivo para a consolidação da 

loucura em doença mental, sendo considerado um dos fundadores da clínica médica, 

de vez que, ao assumir a direção do Bicêtre, em 1793, mandou desacorrentar os 

loucos, mas reservou para estes um lugar específico. Aglutinou-os num mesmo espaço 

para permitir a observação sistemática. Portanto, ao desacorrentar os alienados, ele 

não deu o direito de saírem do asilo, mas o direito de serem tratados dentro dele. 

Assim, o asilo passou a ser o lugar por excelência do Tratamento Moral; 

um lugar ordenado que levaria à cura dos alienados. A cura era possível, para os 

moralistas, desde que a natureza do alienado fosse corrigida por um processo 

terapêutico: o Tratamento Moral; e, de acordo com Oliveira (2002), a noção associada 

a esse processo terapêutico era a de sociedade que se tornou instrumento de 

recuperação e que era pautado na postura de docilidade e de obediência ao poder 

representado pela hierarquia asilar, na qual o médico era a autoridade soberana. 

Com a difusão dos manicômios, proliferaram as aplicações inadequadas 

do Tratamento Moral, sem os cuidados originais e essenciais do método; os 

manicômios passaram a abusar das práticas repressivas, que foram originalmente 

empregadas como experiências corretivas das idéias e dos hábitos ―errados‖ e que 
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passaram a ser recursos de imposição da ordem e da disciplina institucional, visando o 

bem da instituição, e não necessariamente do alienado, afirma Pessotti (1994/2001). 

O emprego inadequado do Tratamento Moral desprestigiou o enfoque 

psicológico da loucura e, como conseqüência, revigorou-se o interesse pela exploração 

e pelo tratamento da loucura seguindo conceitos organicistas. Assim, destaca Pessotti 

(1994/2001), a fisiologia cerebral e a anatomia patológica reassumem seu papel de 

critério de cientificidade da psicopatologia. 

Após o declínio do Tratamento Moral, o tratamento físico voltou a ser 

freqüente para ―retirar‖ as idéias delirantes, aplacar a fúria dos pacientes, reduzir a 

violência, de modo que não faltavam os fármacos, as duchas, os purgantes, a cadeira 

giratória, a câmara escura. 

Nesse mecanismo de inclusão/exclusão, a loucura foi separada e passou a 

ocupar lugar específico, sob responsabilidade da medicina psiquiátrica. Pessotti 

(1994/2001) afirma que o século XIX bem merece o título de ―século dos 

manicômios‖, pois, em nenhum outro século, o número de hospitais destinados a 

alienados foi tão grande; em nenhum outro, a terapêutica da loucura foi tão vinculada 

à internação; nem a variedade de diagnósticos de loucura para justificar a internação 

foi tão ampla. Mas, no final do século XIX, a situação dos asilos era de tal modo 

dramática que começaram a surgir críticas à instituição asilar em algumas partes da 

Europa Ocidental, de modo que, com os princípios da Revolução Francesa e a 

declaração dos Direitos Humanos nos Estados Unidos imperando, cresceu o 

movimento de denúncias contra as internações arbitrárias dos doentes mentais e as 

torturas disfarçadas ou não sob a forma de tratamento. 

Nessa época, os pacientes agitados eram encerrados nus em estreitos 

compartimentos e alimentados através de orifícios com vasilhas de cobre presas a 
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correntes. Camisas-de-força, correntes presas em paredes ou camas e espancamentos 

eram comuns, pois a teoria era de que quanto mais dolorosas as coações, melhores os 

resultados. Aliadas a isso, a alimentação e a higiene eram precárias, não havendo 

interesse pelo bem-estar dos alienados, como afirmam Alessander e Selesnick (1980). 

Mas essas denúncias só encontraram ressonância após a Segunda Guerra Mundial, 

quando novos problemas foram colocados para a sociedade, destaca Oliveira (2002). 

Durante a segunda metade do século XIX, ocorreram progressos na 

psiquiatria. Forte influência proveio das ciências naturais, cujos métodos foram 

adaptados para aumentar o conhecimento sobre os aspectos fisiológicos. O progresso 

da bacteriologia e da anatomia patológica trouxe consigo a introdução do microscópio 

nas instituições psiquiátricas, e a então prestigiada neurologia questionava as bases 

pouco científicas do Tratamento Moral. De acordo com Rezende (1994), as modernas 

teorias das origens heredobiológicas da loucura vieram a calhar com a função social 

que aquele momento histórico exigia da psiquiatria: a de referendar cientificamente os 

processos de exclusão. 

Distinguindo-se de todo o saber vulgar, o conhecimento médico propõe a 

substituição da medicina empírica por uma medicina baseada em certezas e na  

ciência. O lugar estratégico do saber médico é o da neutralidade, garantida pela 

experiência e experimentação. Segundo Alessander e Selesnick (1980), no século XX 

ocorreu uma revolução científica: a psiquiatria atingiu a maioridade, deixou de ser 

desprezada e tornou-se proeminente. Isso após as descobertas de Freud que tornaram 

possível o estudo da mente humana e o surgimento da primeira teoria da 

personalidade. Embora alcançando esse êxito, o século XX também foi marcado por 

reconhecer realisticamente os perigos e as ameaças que a doença mental criava para o 

bem-estar nacional. 
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Até meados do século XX, diz Oliveira (2002), o internamento tornou-se a 

única e necessária resposta ao questionamento da loucura. Nesse período, começa a 

delinear-se um novo saber no campo da psiquiatria — o discurso freudiano, que 

determina uma ruptura com a abordagem organicista e propõe outros termos para a 

problemática da loucura, fundada na história e na subjetividade do sujeito. 

Birman e Serra (1988) afirmam que produções discursivas emergiram 

como justificativa para formulação de critérios clínicos para a saúde dos internados; os 

psiquiatras justificavam a sua oposição à livre determinação dos pacientes sobre a sua 

saída (alta), baseando-se em critérios de responsabilidade social, isto é, eles eram 

responsáveis pelos pacientes diante da sociedade com dois registros complementares: 

seja pelo que pudesse a eles acontecer, como acidentes e perdas no meio da rua; seja 

pelo que pudessem fazer, como fugas, roubos e agressões. Assim, o louco era 

colocado ora como passividade total, incapaz de qualquer defesa diante dos perigos 

externos, ora como virtualidade para o exercício da violência e da morte, oscilando da 

passividade à atividade, mantido sempre no absoluto dos extremos, numa inversão 

característica dos valores positivo e negativo em cada um desses pólos. O louco é ora 

caracterizado como alguém que perdeu todas as dimensões do seu ser social 

complexo, ora como virtualidade pura para a simplicidade das reações arcaicas. Em 

qualquer desses dois registros, a instituição da tutela encontra sua legitimação. 

Birman e Serra (1988) ressaltam que o poder histórico que a psiquiatria 

construiu sobre a loucura ultrapassa o plano da lei e atinge o nível da interioridade, da 

norma — que a família tem incorporado nos seus menores detalhes — que define o 

que é loucura/doença mental e quem tem não apenas a legalidade, mas, sobretudo, a 

legitimidade social para dela se ocupar. 
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A organização de uma psicopatologia, para Foucault (1975), supõe toda 

uma série de operações que permitem a divisão entre a patologia orgânica e o 

conhecimento das doenças mentais, e essa organização teórica da doença mental está 

ligada a todo um sistema de detecção e profilaxia, forma de assistência, distribuição 

dos cuidados, critérios de cura, definição da incapacidade civil do doente e de sua 

irresponsabilidade penal; em resumo, todo um conjunto que define, numa cultura 

dada, a vida concreta do louco. 

Seguindo esse pensamento da sociedade, a psiquiatria e os demais 

profissionais da saúde mental compactuam com essa proposta social de normalização 

e seguimento de um modelo-padrão, estabelecendo como finalidade básica da 

terapêutica a retirada de todos os sintomas, visando à normalização do indivíduo. Com 

essa visão, a sociedade estabelece parâmetros para a determinação de critérios de 

―normal‖ e ―anormal‖, buscando reenquadrar os doentes mentais nos moldes da 

normalidade ditada socialmente. 

Enri Ey (1978) lembra o fato de que, quando se trata de tornar ―normal‖ 

um homem portador de doença mental, o problema de sua ―normalização‖ se 

complica pela particularidade específica do critério de ―normalidade‖, implicando 

com isso a idéia de um valor, de um ideal. 

Resende (1994) afirma que a definição do normal e do patológico 

permanece até hoje, na ordem do dia, como uma das questões centrais da problemática 

da doença mental e das instituições que dela se ocuparam. Vale ressaltar que o normal 

e o patológico aqui são compreendidos não mais a partir de uma normatividade 

pessoal de cada um, mas de um eixo de referência supra-individual, emanado das 

necessidades da economia, aqui entendida como a práxis posta a serviço da produção 

e da reprodução da vida social. 
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Infelizmente, na nossa sociedade, esse modelo de ―normatividade‖ ainda 

impera, e o tratamento dos doentes mentais se faz sobremaneira pela rotulação, pelo 

tratamento dos sintomas, à base de medicamentos, e pela manutenção do paciente em 

instituição psiquiátrica asilar. 

Para Szasz (1978), antigamente a questão era ―A que classe pertencem as 

feiticeiras?‖ e, agora, a questão que se apresenta é ―A que classe pertencem os doentes 

mentais?‖, afirmando que os psiquiatras institucionais e os homens de opinião popular 

esclarecida sustentam que, como são ―perigosos para si mesmos e para os outros‖, os 

insanos pertencem à categoria dos ―semidelinqüentes‖. Isso justifica seu 

encarceramento involuntário e o seu tratamento compulsório, colocando-o nas mãos 

de autoridades médicas que possam julgá-los.  

E, no atual contexto da Reforma Psiquiátrica, os doentes mentais 

continuam sendo vistos como um mal a ser eliminado, excluído da sociedade?  

Para respondermos a essa questão, precisamos percorrer o caminho que a 

atual sociedade e a psiquiatria/saúde mental, com os seus saberes (científico e senso 

comum), têm traçado acerca da loucura/doença mental e como este caminho vem 

sendo efetivado no atual contexto da Reforma. Será que hoje o doente mental é visto 

como um cidadão socialmente integrado, gozando dos seus direitos mais básicos? 



 

 CAPÍTULO 2



 

2. Reforma Psiquiátrica percorrendo o caminho inverso: da 
institucionalização do doente mental à convivência na 
sociedade 

 

 

Tratar? Talvez apenas mover-se cotidianamente com o usuário ao 

longo de um percurso que não vise um valor, mas que reconstrua ou 

crie a complexidade e lhe restitua o seu sentido. Curar? Talvez apenas 

reconstituir a identidade inteira, complexa e concreta do indivíduo, o 

seu poder de sujeito social (Rotelli, Leonardis e Mauri, 2001b, p.86). 

 

 

O saber psiquiátrico isolou o doente mental da família e da sociedade, 

colocando-o em instituição especializada, argumentando que o isolamento era 

necessário para a proteção do doente mental e da própria sociedade. Contudo, as 

críticas à eficácia do asilo ocorreram desde o momento inicial de constituição da 

psiquiatria, mas foi depois da Segunda Guerra Mundial, afirma Desviat (1999), em 

tempos de crescimento econômico, de reconstrução social, de grande desenvolvimento 

dos movimentos civis e de maior tolerância e sensibilidade às diferenças e minorias, 

que as comunidades profissional e cultural, por vias diferentes, chegaram à conclusão 

de que o hospital psiquiátrico deveria ser transformado ou abolido. 
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Os acontecimentos mais importantes para a remodelação da assistência 

psiquiátrica que se efetivou nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos da 

América (EUA) foram: as duas guerras mundiais, os desdobramentos que se seguiram 

durante as reestruturações dos países europeus e as redefinições das políticas norte-

americanas.  

Birman e Costa (1994) relatam que a crise na psiquiatria se aprofunda de 

modo mais nítido a partir da Segunda Guerra Mundial, quando se fundem numa 

unidade as preocupações dos psiquiatras quanto à sua importância terapêutica e às 

preocupações governamentais, geradas pelos altos índices de cronicidade das doenças 

mentais, com sua conseqüente incapacidade social. 

A Segunda Guerra Mundial subverteu a estabilidade socioeconômica, a 

política mundial, principalmente do continente europeu. Os países europeus se viram 

privados de boa parte de sua mão-de-obra ativa, que estava nas frentes de batalha, 

gerando profundas fissuras nas suas estruturas econômicas. Nessa conjuntura, elevou-

se absurdamente o custo de vida nos grandes centros europeus, e os extermínios 

provocados pela fome, pelo frio e pelas privações se avolumaram, registrando-se, só 

na França, nessa época, a morte de 40 mil doentes mentais hospitalizados em asilos 

devido à má alimentação e aos maus cuidados, relatam Birman e Costa (1994). 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento na medicina começa 

a ser criticado por se limitar unicamente a uma racionalidade terapêutica curativa. 

Deseja-se, agora, que a medicina se reporte à sociedade, às causas de modo preventivo 

e que estas se articulem para a promoção da saúde. Com a criação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), define-se seu novo campo de reflexão. A saúde não é 

apenas a inexistência de patologia, mas muito mais que isso: ―A saúde é um estado de 
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completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste somente em uma ausência 

de doença ou enfermidade‖ (OPA/OMS, 2001, p.100). 

Para Birman e Costa (1994), o ano de 1942 é o marco do recomeço da 

história da medicina atual, quando se elaborou o Plano Beveridge, na Inglaterra, que 

será tomado como modelo de reorganização do sistema de saúde em vários países, 

afirmando que as pessoas têm o direito não só de viver, mas de viver com boa saúde, e 

que a saúde deve ser possibilitada pelo Estado. 

Nesse seu novo encargo, o Estado promulga leis que reformulam o perfil 

assistencial em relação ao doente mental, que passa a ser encarado com um novo 

olhar. Não se aceitando o deteriorante espetáculo asilar, não se aceitava mais a 

situação em que o conjunto de homens, passíveis de atividades, pudesse estar 

espontaneamente estragado nos hospícios. Passou-se a enxergar como um grande 

absurdo esse montante de desperdício da força de trabalho, segundo Birman  

e Costa (1994). 

A vontade coletiva de criar uma sociedade mais livre, mais igualitária, 

mais solidária e mais produtiva e a descoberta da psicanálise e da subjetividade, foram 

elementos propulsores dos diferentes movimentos da Reforma Psiquiátrica. Destaca, 

Desviat (1999), que as características sociopolíticas de cada país — e, mais 

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

manicômio, iriam diferenciar os movimentos de Reforma Psiquiátrica.  

No que se refere ao manicômio, basicamente dois posicionamentos 

aparecem: ou se propõe a sua transformação em uma instituição terapêutica ou se 

propõe o seu fechamento como precondição da reforma. E, nessa busca de novas 

formas de enfrentar o distúrbio mental, existem conceitos comuns, além da superação 

do manicômio e da psiquiatria custodial, que constituem as categorias primordiais de 
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uma cultura universal da reforma: 1) a divisão da comunidade em zonas de internação; 

2) a continuidade do atendimento; e 3) a integração dos três níveis de atendimento: 

primário, secundário e terciário, englobando desde a educação para a saúde até a 

reabilitação, exigindo um atendimento comunitário de saúde, com financiamento 

público e que atenda toda a população e não apenas o sujeito enfermo, afirma  

Desviat (1999). 

A Reforma Psiquiátrica é um processo em construção no Brasil e no 

mundo e não ocorre de forma consensual ou homogênea, está relacionada às 

condições econômicas, históricas, políticas e culturais que caracterizam as diferentes 

regiões e países, determinando as práticas singulares. A reforma, entendida como um 

movimento social, é articulada a um conjunto de iniciativas, operadas nos campos 

legislativo, jurídico, administrativo e cultural, que visam transformar a relação entre a 

sociedade e a loucura. Esse movimento, enquanto prática social, é construído 

coletivamente, nas diferenças, nos conflitos e nas contradições e, como todo 

movimento social, apresenta uma composição heterogênea incluindo profissionais, 

familiares, usuários e a sociedade em geral, englobando o Movimento Social por uma 

Sociedade sem Manicômios, a Associação de Usuários e Familiares, partidos 

políticos, igrejas, organizações não-governamentais, entre outros. 

Historiando o movimento da Reforma Psiquiátrica, observa-se que as 

últimas três décadas constituíram-se em momentos de efervescência conceitual-

filosófica com implicações diretas no cuidado ao doente mental. Os anos 1970, 

relatam Colvera e Machado (2000), foram marcados por debates sobre os Direitos 

Humanos dos pacientes psiquiátricos reclusos em manicômios. Várias denúncias sobre 

maus-tratos e desassistências começaram a surgir na mídia, criando condições 
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favoráveis à motivação da opinião pública e de certos políticos sobre as questões da 

atenção à saúde mental. 

Contemporaneamente, a Reforma Psiquiátrica surgiu no sentido de 

questionar a instituição asilar e a prática médica e humanizar a assistência, fazendo 

com que houvesse ênfase na reabilitação ativa em detrimento da custódia e da 

segregação. Afirmam Macêdo e Jorge (2000) que, com o processo de reforma e 

modernização da assistência, surgiu a proposta de equipe multiprofissional, tendo 

como tese o saber e o poder diluídos, mais bem distribuídos, articulando-se à noção de 

multiplicidade dos problemas e à necessidade de diferentes terapias, inserindo também 

o apoio e a orientação à família. 

Um aspecto fundamental que aproxima as várias experiências 

reabilitadoras e projetos da tendência da Reforma Psiquiátrica do fechamento dos 

hospitais psiquiátricos é a noção de desinstitucionalização desenvolvida por Franco 

Basaglia. A chave do processo de desinstitucionalização, lembra Oliveira (2000), é o 

conceito de ―desconstrução‖, não só do manicômio como também de saberes e 

estratégias que passam a não se referir à doença, mas ao sofrimento do paciente e sua 

relação com a sociedade, devendo a nova assistência ser ancorada nessa visão, em que 

o olhar deixa de ser exclusivamente racional, clínico e técnico, centralizado na 

patologia e nos sintomas, e passa a ser pautado pela história, pela cultura e pela vida 

cotidiana. Assim, é a pessoa, o objetivo do trabalho terapêutico, e não a doença, não 

cabendo pensar na ―cura‖, havendo a necessidade de reorientar as teorias e as práticas 

que norteiam o trabalho psiquiátrico. 

O processo de desinstitucionalização como desconstrução do paradigma 

asilar, como invenção de novas possibilidades de atendimento, resgata a complexidade 

do fenômeno da loucura como aspecto biológico, político, cultural e social e vai de 
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encontro a toda política de tutela, de exclusão, de abandono, de violência e do estigma 

a que foram conduzidos nos manicômios. Os eixos condutores desse princípio estão 

ancorados no resgate da singularidade, na produção de subjetividade, na ética, na 

reabilitação psicossocial e na construção/reconstrução da cidadania, como afirma 

Oliveira (2000). O processo de desinstitucionalização exige a criação de serviços 

complexos de cuidados como: Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS); Núcleos 

de Atenção Psicossocial (NAPS), lares protegidos e Hospitais-dia (HD). 

A criação de ―novos‖ serviços de atenção não significa necessariamente a 

transformação da lógica manicomial e da forma de compreender e praticar a 

psiquiatria, podendo correr o risco de se desenvolver práticas antigas com nova 

roupagem, seja por desconhecimento dos profissionais, seja pela filosofia do serviço. 

 

Para que, de fato, um serviço desenvolva práticas ancoradas na 

Reforma Psiquiátrica, é preciso que essas instituições se configurem 

enquanto produção de saberes, de convivência, de invenção da saúde, 

respaldadas em um novo paradigma. Compreendendo o doente como 

sujeito, com necessidades, com capacidades, com possibilidades, com 

desejos e com direitos; abandonando a relação com o doente ―perigoso 

e incapaz‖ como ―sujeito fora de si‖, passando a relacionar-se com o 

cidadão (Oliveira, 2000, p.58). 

 

Para Boarini (2002), desinstitucionalização não é sinônimo de 

desospitalização, é um movimento mais abrangente que não se refere apenas ao 

hospital psiquiátrico, mas diz respeito às instituições totalitárias. A 

desinstitucionalização também não é sinônimo de humanização do hospital. 

Desinstitucionalizar significa romper com o atendimento à doença, abstraindo a 

pessoa que a possui. Significa abandonar o paradigma da razão, da produtividade, do 

ajustamento social e da norma. É o rompimento com o paradigma que entende a 

loucura como sinônimo de incapacidade e periculosidade e com toda prática que 
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justifica, adota e advoga medidas de tutela e de exclusão. Destacando ainda que é 

evidente que tais rupturas não acontecem por determinação legal ou pelo empenho 

solitário de um profissional em particular. Trata-se da reconstrução de um 

pensamento, de uma época, que exige mais participação, compromisso e inclusão. 

Trata-se da desconstrução de um pensamento que aceita como natural o atendimento 

ao doente mental de forma asilar, carcerária, priorizando o isolamento. 

O isolamento, princípio constituinte da psiquiatria e do asilo, destacam 

Giovanella e Amarante (1994), funda-se na idéia de curabilidade da alienação; 

tornando flagrante a função social dessa terapia que precisa excluir aquilo que se 

pretende incluir. O isolamento é o princípio terapêutico e a condição do saber 

psiquiátrico-científico (pela observação); é a condição que possibilita ao olhar médico 

conhecer a loucura; é a condição de possibilidade epistemológica da psiquiatria; e, 

nesse processo de isolamento/conhecimento da loucura, a psiquiatria não modifica 

apenas a experiência do institucionalizado com sua loucura, mas a de toda a sociedade 

que aprende a pensar loucura/doença mental como relacionada ao asilo, como 

suscetível de reclusão, como negatividade, desumanidade, periculosidade. 

Giovanella e Amarante (1994) lembram que o aparato manicomial não é o 

hospital psiquiátrico, embora seja a mais expressiva instituição onde se exercita o 

isolamento do doente mental. O aparato manicomial é o conjunto de gestos, olhares e 

atitudes que fundam limites e intolerâncias às diferenças, em grande parte informadas 

pelo saber psiquiátrico existente de forma radicalizada no hospício, mas presente 

também em outras modalidades assistenciais e no cotidiano das relações sociais.  

Mas, para haver mudança radical em relação ao modo asilar, diz Costa-

Rosa (2000), não basta que haja variações nos dispositivos institucionais; é necessário 

que eles superem qualitativa e quantitativamente os recursos asilares e que se 



 
Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 2. Reforma Psiquiátrica percorrendo o caminho inverso: da institucionalização  
do doente ental à conveniência na sociedade 

53 

 

 

estruturem segundo uma ―lógica‖ oposta à do hospital psiquiátrico. Apesar de todas as 

lutas na esfera político-ideológica e também das várias inovações teórico-técnicas 

efetivadas para superar o modo asilar, ainda se pode observar no nosso meio a 

absoluta dominância do modelo hospitalocêntrico. Não cabendo apenas pensar a 

relação com a loucura em termos de cura, pois isso seria continuar no mesmo campo 

ideológico tradicional que a identifica com a doença mental, mas procurar transformar 

a relação da sociedade ocidental com a loucura, que está cristalizada no asilo e na 

exclusão social. 

O tipo de sistema sanitário, sua forma de organização e seu grau de 

cobertura condicionaram o modelo adotado de atendimento de saúde, incluindo o de 

saúde mental. De modo que, nesse contexto de debate e de redefinições política, 

econômica, institucional e ética, a questão psiquiátrica passa a ser um dos temas 

privilegiados da sociedade em diferentes países.  

A eficácia das instituições asilares passou a ser questionada, surgindo, 

assim, diversos movimentos psiquiátricos que têm reflexos no processo da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, como bem salienta Oliveira (2002). Surgiram os seguintes 

movimentos de Reforma Psiquiátrica em diversos países, como as Comunidades 

Terapêuticas (Inglaterra) e a Psicoterapia Institucional (França), que representaram 

reformas restritas ao âmbito asilar; a Psiquiatria do Setor (França) e a Psiquiatria 

Comunitária ou Preventiva (EUA), que representaram reformas que visavam  

superar o espaço asilar como local de tratamento do doente; e a Antipsiquiatria 

(Inglaterra) e a Psiquiatria Democrática (Itália) — que passou a ser denominada 

desinstitucionalização —, que romperam com os movimentos anteriores e colocaram 

em questão as instituições, os seus saberes psiquiátricos, as formas de tratamento e o 

próprio conceito de doença mental. A seguir, detalharemos cada um desses 
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movimentos, com o intuito de avaliarmos as repercussões destes no atual modelo de 

Reforma Psiquiátrica adotado no Brasil. 

2.1. Reformas Restritas ao Ambiente Asilar: Comunidade Terapêutica 
(Inglaterra) e Psicoterapia Institucional (França) 

2.1.1. Comunidade Terapêutica 

Durante a guerra, destacam Birman e Costa (1994), a psiquiatria precisava 

se adaptar, moldando-se ao novo contexto de emergência. Um grande número de 

soldados mostrava distúrbios mentais nos campos de batalha, tendo de abandonar seu 

posto e ser internado em hospitais psiquiátricos, tornando problemática a manutenção 

e a privação, em hospitais psiquiátricos militares, de um grande número de homens 

treinados. Os hospitais psiquiátricos deveriam, pois, proporcionar um rápido retorno 

às atividades sociais, não podendo mais desperdiçar o potencial dos alienados. O novo 

lema era dinamizar a estrutura hospitalar, criar novas formas e condições de 

tratamento para uma eficaz recuperação dos pacientes como sujeito de produção. 

Propõe-se a transformação do espaço hospitalar em espaço terapêutico, mudando o 

hospital para que este produzisse a saúde mental nos seus pacientes. 

É nesse contexto que a noção de Comunidade Terapêutica surge, quando 

T. F. Main escreve, no Bulletin of the Menniger Clinic, em 1943, sobre os progressos 

da psiquiatria britânica do pós-guerra e cita o trabalho dos psiquiatras ingleses do 

grupo de Northfield: Bian e Rickman, descrevendo o Hospital de Northfield como 

uma ―comunidade terapêutica‖.  
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Segundo Schittar (1985), Bian e Rickman organizaram, desde 1943, no 

Hospital Northfield, grupos de discussão de doentes (soldados afetados por neurose), 

de maneira comunitária e com a participação de pacientes na direção do setor. 

Datada sócio-historicamente no período pós-guerra, a experiência da 

Comunidade Terapêutica chama a atenção da sociedade para a deprimente condição 

dos institucionalizados em hospitais psiquiátricos, comparados aos campos de 

concentração, com que a Europa democrática daquele período não mais tolerava viver; 

sendo repudiada toda violência e desrespeito aos direitos humanos. Diante dos danos 

psicológicos, físicos e sociais causados pela guerra em homens jovens, tornava-se 

urgente reparar esses danos com a recuperação da mão-de-obra invalidada pela guerra. 

Mas o asilo psiquiátrico situava-se em um quadro de extrema precariedade, não 

cumprindo a função de recuperação dos doentes mentais, sendo considerado como 

responsável pelo agravamento das doenças. Assim, abre-se espaço para o surgimento 

ou a retomada de uma série de propostas de reformulação do espaço asilar, como 

afirma Amarante (1995). 

A Comunidade Terapêutica concebe a instituição como um conjunto 

orgânico não hierarquizado de médicos, pacientes e pessoal auxiliar; havendo 

comunicação entre todos. Os pacientes tinham direito a ―voz‖ e ―voto‖, ou seja, 

tinham poder decisório igualitário na instituição. O funcionamento era basicamente 

grupal, e as decisões tomadas nas reuniões eram realizadas diariamente. O movimento 

da Comunidade Terapêutica, segundo Oliveira (2002), utilizou como matriz teórica a 

dinâmica de grupo, adquiriu certa importância e tinha, como linhas gerais, reformas 

institucionais restritas ao espaço asilar, por meio de medidas administrativas 

―democráticas‖, visando à transformação da dinâmica institucional asilar e aos 

métodos socioterapêuticos como base da prática psiquiátrica. 
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Somente em 1959, diz Amarante (1995), na Inglaterra, foi que Maxwell 

Jones consagrou o termo ―Comunidade Terapêutica‖ e o delimitou. Com isso, o termo 

passou a caracterizar um processo de reformas institucionais, predominantemente 

restritas ao hospital psiquiátrico, marcadas pela adoção de medidas administrativas, 

democráticas, participativas e coletivas, objetivando uma transformação da dinâmica 

institucional asilar. Maxwell Jones, afirma Schittar (1988), também fez o mesmo 

procedimento comunitário em várias instituições: na divisão para a síndrome do 

esforço (1941); no hospital para ex-prisioneiros de guerra, em Dartford (1945); na 

divisão de reabilitação industrial de Belmont (1947), ficando conhecido  

como o psiquiatra mais representativo das comunidades terapêuticas e sendo imitado 

por muitos. 

A Comunidade Terapêutica baseia-se em alguns princípios que foram 

definidos como revolucionários e que são aversivos ao tipo de relação tradicional 

médico–paciente, estabelecendo princípios como a conservação da individualidade do 

paciente, a convicção de que os pacientes são dignos de confiança e que têm a 

capacidade de assumir responsabilidades e iniciativas. Baseado nesses princípios, 

segundo Schittar (1988), em 1958 foi realizado um estudo sobre as instituições 

psiquiátricas em associação com a OMS e o Comitê de Especialistas, estes afirmaram 

que o hospital psiquiátrico deveria ser, em sua totalidade, uma comunidade 

terapêutica. 

Schittar (1988) relata que muitos estudos foram realizados sobre as 

comunidades terapêuticas e sua eficácia, mas poucos tentaram descobrir, além da 

ideologia, qual era o poder de decisão real dos pacientes, citando alguns estudiosos 

que se aventuraram nessa pesquisa, como Rubenstein e Laswell, os quais concluíram 

que, na Comunidade Terapêutica, os pacientes continuavam privados de certas 
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liberdades, e as equipes continuavam sendo os agentes habilitados e mandatários da 

sociedade. 

Alguns psiquiatras ingleses responderam a essa questão afirmando existir 

uma necessidade de um poder não apenas fantasmático, mas também real do médico. 

E o próprio Maxwell Jones, que inicialmente foi crítico a essa questão, desenvolveu a 

teoria da ―autoridade latente‖, afirmando que o ―líder‖ deve entrar em ação no 

momento em que certos limites forem atingidos, justificando que isso deve ser feito 

para que a confiança da comunidade nas próprias capacidades de controle não seja 

―minada.‖ 

Aquilo que surgiu como exigência de renovação fundamental das 

instituições psiquiátricas revelam como um novo tipo de instituição, mais moderna, 

mais eficiente, mas na qual as relações de poder parecem permanecer as mesmas, 

reflete Schittar (1988), afirmando que o balanço da Comunidade Terapêutica não pode 

ser tido como falho. Pois, através da Comunidade Terapêutica, colocam-se as 

contradições da realidade institucional, permitindo, mesmo que não de forma ideal, o 

questionamento, nas reuniões e nas assembléias, sobre o uso do poder médico, 

afirmando que ―As contradições permanecem, mas o importante é tomar consciência 

delas‖ (p.147). 

Segundo Oliveira (2002), a Comunidade Terapêutica modificou a 

instituição psiquiátrica, mas não conseguiu colocar em questão o problema da 

exclusão social do doente mental. Rotelli, Leonardis e Mauri (2001a) também 

afirmam que a prática da Comunidade Terapêutica atinge o seu limite: reconhece as 

próprias fronteiras, que são os muros do manicômio. As ideologias comunitária da 

liberdade e da democracia, no íntimo, escondem a realidade perpetuada pela exclusão; 

a ilusão de uma relação imediata com o outro mascara a reprodução inexorável de 
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uma relação de domínio constituído sobre o poder/saber do terapeuta; a subjetividade 

do paciente existe verdadeiramente apenas no momento em que ele pode sair do 

manicômio, ou seja, somente quando lhe são restituídos e reconstituídos aqueles 

recursos e condições materiais, sociais, culturais que tornam possível o efetivo 

exercício de sua subjetividade fora do manicômio.  

De acordo com Basaglia (1985), se, por um lado, a comunidade 

terapêutica pode ser considerada um passo necessário na evolução do hospital 

psiquiátrico, por outro, não pode ser considerada a meta final, mas, antes, uma fase 

transitória enquanto a própria situação evolui, uma vez que a Comunidade  

Terapêutica é um local em que todos os componentes estão unidos em um total 

comprometimento. Portanto, o primeiro passo da passagem da ideologia tutelar àquela 

mais terapêutica é o da transformação das relações interpessoais entre aqueles que 

atuam nesse campo. 

Basaglia (1985) ressalta que não é a Comunidade Terapêutica enquanto 

organização estabelecida e definida dentro de novos esquemas, diferentes daqueles da 

psiquiatria asilar, que irá garantir a eficácia terapêutica da nova ação, e sim o tipo de 

relação que irá se instaurar no interior dessa comunidade. Ela se tornará terapêutica na 

medida em que consiga identificar as dinâmicas de violência e expulsão presentes na 

instituição e na sociedade como um todo; criando pressupostos para uma gradual 

tomada de consciência e possibilidade de fazer-lhes frente e combatê-las, 

reconhecendo-as como parte integrante de uma estrutura social particular, e não como 

um dado de fato irrefutável. ―A Comunidade Terapêutica parece ser o ‗último grito‘ 

da psiquiatria; a estrutura em cujo seio deveriam ser encontradas as soluções  

para as contradições contra as quais se debate a psiquiatria institucional‖ (Schittar, 

1988, p.149). 
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2.1.2. Psicoterapia Institucional 

Para Desviat (1999), a Psicoterapia Institucional é uma das tentativas mais 

rigorosas de salvar o manicômio; influenciada pela psicanálise, procura organizar o 

hospital psiquiátrico como campo das relações significantes. 

A adoção da psicanálise nos hospitais franceses data de 1940, quando 

François Tosquelles, um jovem enfermeiro catalão exilado depois da guerra 

espanhola, desenvolveu, em um asilo rural (Hospital Psiquiátrico de Saint-Alban), 

uma experiência radical de transformação, tornando-o lugar de resistência ao nazismo, 

espaço de encontro de militantes marxistas, freudianos, questionando a instituição 

psiquiátrica como espaço de segregação e suas relações autoritárias. 

O movimento foi denominado Psicoterapia Institucional, relata Oliveira 

(2002), e teve maior ênfase na década de 1950, na França, com forte contestação da 

psiquiatria asilar. Parte da idéia de que, para tratar o doente, era preciso primeiro tratar 

a instituição, para que ela se tornasse terapêutica. Tornando a instituição o menos 

alienante possível, visava, pois, modificar a organização institucional para transformá-

la em um instrumento de cura. A Psicoterapia Institucional tem por objetivo principal 

o resgate do potencial terapêutico do hospital psiquiátrico, acreditando que o hospital 

pode ser reformado e dedicado eficientemente à cura dos doentes mentais. Considera, 

assim, que a instituição psiquiátrica tem características doentias que precisam ser 

tratadas, passando, a Psicoterapia Institucional, a ser uma tentativa de conciliação da 

psiquiatria com a psicanálise, buscando a introdução da psicanálise nos asilos. 

Nesse contexto ―neoasilar‖, destacam Birman e Costa (1994), a 

psicanálise é transformada para atender às novas demandas, usada como instrumento 

adaptativo e pedagógico para promover a comunicação e a reeducação dos pacientes 

para o convívio social. Introduz o trabalho em grupo nos hospitais, visando à 
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recuperação do paciente para a vida social e familiar. As regras e as normas existentes 

no hospital deveriam ser uma síntese das regras da vida social mais ampla, que 

deveriam ser interligadas pelos pacientes, e a cura estaria relacionada com essa 

possibilidade de reeducação. Surgem também as terapias de família como forma de 

evitar a alienação do paciente de sua vida familiar pelo ato de internação. O psicótico 

passa a ser encarado como um sintoma de enfermidade mais ampla e complexa, que é 

a da estrutura de sua família; passa-se a investir não apenas na reabilitação do doente, 

mas também na da família, que deverá ser reestruturada para adaptar-se ao doente. 

Modifica-se, assim, a perspectiva psiquiátrica, para a qual não se trata de curar um 

doente, mas de adaptá-lo num grupo, torná-lo novamente sujeito de uma rede de inter-

relações sociais. 

A Psicoterapia Institucional é criticada por centrar-se no espaço 

institucional asilar, resumindo-se a uma reforma asilar que não questiona a função 

social da psiquiatria, do asilo e dos técnicos, não tendo como objetivo mais amplo a 

transformação do saber psiquiátrico. 

Destaca, Oliveira (2002), que tanto a Comunidade Terapêutica como a 

Psicoterapia Institucional são projetos importantes, na medida em que introduziram 

modificações no interior da instituição psiquiátrica, criando relações terapêuticas 

pouco hierarquizadas, compartilhadas e democráticas. Entretanto, esses projetos 

apresentam limitações, pois não questionam o problema da exclusão do louco e a 

noção de doença mental que, em última instância, fundamentam a instituição 

psiquiátrica, já que centram suas ações terapêuticas no interior da instituição, na cura 

do doente, isolando-o do contexto político, cultural e social mais amplo. 
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2.2. Reformas Psiquiátricas que Visam Superar o Espaço Asilar como 
Local de Tratamento: Psiquiatria de Setor (França) e Psiquiatria 
Comunitária ou Preventiva (EUA) 

2.2.1. Psiquiatria de Setor 

Destaca, Oliveira (2002), que um outro movimento que surgiu na França 

após a Segunda Guerra Mundial foi a Psiquiatria de Setor. Apresentava-se como 

movimento de contestação da psiquiatria asilar francesa e teve como principal 

interlocutor um grupo de psiquiatras progressistas, liderados por Lucien Bonnafé, que 

reivindicaram a imediata transformação dos manicômios franceses. Seus defensores 

visavam desenvolver uma psiquiatria com vocação terapêutica, fora da instituição 

asilar, levando a psiquiatria à população. Procurava tratar o paciente segundo uma 

responsabilização regionalizada, ou seja, procurava tratar o doente na própria região 

em que vivia, sem afastá-lo do convívio social, ressocializando-o com um conjunto de 

modalidades multidisciplinares e multinstitucionais. De modo que a internação era 

considerada uma etapa do processo, mas transferia para a comunidade o dispositivo de 

atendimento aos doentes mentais. 

A Psiquiatria de Setor, de acordo com Amarante (1995), foi adotada na 

França como política oficial de Saúde Mental, em 1960, dividindo aquele país em 

áreas geográficas (setores) com cerca de 70 mil habitantes, no interior das quais uma 

equipe médica social (psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais) e 

diversas instituições, tendo como objetivo trabalhar com a prevenção, o tratamento e a 

pós-cura dos doentes mentais. Assim, a proposta era tratá-los no seu contexto 

sociocultural antes ou depois da internação psiquiátrica. 

Analisa, Oliveira (2002), que a proposta da Psiquiatria de Setor francesa 

não eliminou o uso da instituição psiquiátrica nem representou uma nova leitura frente 
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à concepção terapêutica tradicional, mas, de alguma forma, tentou diminuir as 

internações através de modalidades territoriais e assistenciais. 

2.2.2. Psiquiatria Comunitária ou Preventiva 

A Psiquiátrica Comunitária ou Preventiva surge no contexto da crise dos 

EUA, devido aos problemas oriundos da Guerra do Vietnã, como o consumo abusivo 

de álcool e drogas, o grande contingente de inválidos por problemas físicos ou 

psíquicos, entre outros. A Psiquiatria Preventiva surge com a proposta de ser a terceira 

revolução psiquiátrica pelo fato de ter ―descoberto‖ a estratégia de intervir nas 

causas/etiologia das doenças mentais, almejando, além da prevenção das doenças 

mentais, a promoção da saúde mental, afirma Amarante (1994). 

Para Birman e Costa (1994), um conjunto de razões conduziu ao 

enfraquecimento dos movimentos de reforma hospitalar, com destaque para os de 

ordem econômica: o alto custo da ampliação da equipe psiquiátrica encareceu os 

custos do tratamento e interessou pouco aos órgãos assistenciais do Estado; as taxas 

de incidência dos distúrbios mentais continuavam a crescer em progressão geométrica; 

as cronificações se mantinham, e os custos que isso acarretava às famílias e ao Estado 

cresciam em igual velocidade. Necessário se fazia mudar os métodos, as estratégias e 

os espaços das novas intervenções. Em 1955, o Congresso Americano criou uma 

comissão de enfermidade e saúde mental, que tinha como objetivo fazer análise dos 

problemas humanos e econômicos criados pela enfermidade mental e dos recursos, 

dos métodos e das práticas utilizados para o diagnóstico e tratamento e a assistência e 

reabilitação do enfermo mental. Como fruto desses estudos e de outros realizados de 

1955 a 1963, o Presidente Kennedy formula, em 1963, a nova política para lidar com 
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doenças mentais nos Estados Unidos, que se tornou referência para todo o mundo; 

anunciando o novo programa como de Saúde Mental. 

De acordo com Giovanella e Amarante (1994), quando se está falando em 

estratégias para o planejamento em Saúde Mental, é imprescindível refletir sobre a 

natureza e o processo de constituição histórica do saber psiquiátrico e de sua relação 

com a instituição asilar. Isso porque, ao se propor um planejamento de ações e 

políticas de Saúde Mental, é preciso considerar com que saberes, com que serviços ou 

com que técnicas as ações de saúde vão operar no território; não bastando as medidas 

racionalizadoras, de princípios de boa gestão administrativa, de diagnóstico 

comunitário, de descentralização de serviços, de sistema de referência e contra-

referência, etc. Deve-se operar mudanças na natureza do saber que se exercita no que 

se está conceituando como ato de saúde.  

Instaura-se, então, a crença de que todas as doenças mentais podem ser 

prevenidas, senão detectadas precocemente, e que se pode erradicar os males da 

sociedade, afirmando-se que as pessoas só procuram os serviços de saúde quando 

doentes e defendendo que se faz necessário sair às ruas, entrar nas casas, conhecer os 

hábitos, identificar os vícios e mapear as doenças genéticas e sociais. Acreditando 

que, com essa intervenção (com enfoque na prevenção primária e secundária), será 

minada a demanda dos hospitais psiquiátricos. 

 

Assim, a Psiquiatria Preventiva tem como novo objeto: a saúde 

mental; novo objetivo: a prevenção da doença mental; um novo sujeito 

de tratamento: a coletividade; um novo agente profissional: as equipes 

comunitárias; um novo espaço de tratamento: a comunidade; e uma  

nova concepção de personalidade: a unidade biopsicossocial 

(Amarante, 1995, p.39). 
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Abandona-se a reforma do hospital psiquiátrico como ação preferencial e 

toma-se o espaço social mais amplo, a ―comunidade‖, como espaço de ação da 

psiquiatria. A nova estratégia é de promoção da saúde mental como abordagem 

preventiva da enfermidade mental, incorporando novos conceitos como as 

intervenções primária, secundária e terciária. Prevenir é promover a saúde, sendo 

saúde compreendida de modo amplo como bem-estar biopsicossocial. As ações saem 

do sujeito e abarcam a comunidade; a terapêutica já não é mais circunscrita, mas 

ampla, na qual não só o psiquiatra, mas qualquer um pode ser ―técnico em saúde 

mental‖. 

A Psiquiatria Comunitária admite que os recursos institucionais e 

humanos da comunidade podem somar-se ao esforço da psiquiatria em prevenir, curar 

e reabilitar os pacientes psiquiátricos. A Psiquiatria Comunitária apóia-se na visão 

―cooperativa‖ e ―terapêutica‖ da comunidade, mas uma ―comunidade‖ com tais 

características é mais um desejo que uma realidade, afirmam Birman e Costa (1994). 

A população, segundo definição de Luz (1994), não é um conjunto, uma 

―comunidade‖, mas um composto social diversificado de classes e camadas sociais, 

em que as necessidades e os interesses econômicos, políticos e sociais são diversos. 

Com essa visão, a reforma preventiva confluiu para a 

desinstitucionalização e criou uma rede difusa de serviços extra-hospitalares que 

objetivou reduzir a demanda de pacientes aos hospitais psiquiátricos, além disso 

aumentou o número de altas hospitalares e diminuiu o tempo de permanência dos 

pacientes nas instituições asilares. 

No campo psiquiátrico, afirma Barros (1994), a desinstitucionalização 

norte-americana constituiu-se num processo de desospitalização e de racionalização 

de recursos, criando uma rede de serviços de pequenas dimensões na comunidade, ou 
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de transinstitucionalização de recursos, com transferência de pessoas (principalmente 

os crônicos) para instituições não-psiquiátricas e menores. A desmontagem recaiu 

sobre as grandes estruturas hospitalares, e resultou, desse processo, a constituição de 

uma população que passa a girar de uma instituição a outra (revolving door) e onde 

nenhum serviço assume a assistência global das necessidades do paciente. 

2.3. Reformas que Rompem com os Movimentos Anteriores: 
Antipsiquiatria (Inglaterra) e a Psiquiatria Democrática/ 
Desinstitucionalização (Itália) 

2.3.1. Antipsiquiatria 

A Antipsiquiatria foi desenvolvida no início dos anos 1960, na Inglaterra, 

por um grupo de psiquiatras, entre os quais David Cooper, Ronald Laing e Aaron 

Esterson, e apresentou-se como um movimento controlador, questionando as relações 

entre a psiquiatria e a sociedade, recolocando o problema em termos políticos e 

ideológicos, como destaca Oliveira (2002), compreendendo a instituição psiquiátrica 

como co-produtora da loucura inserida num sistema político-social mais amplo. 

Esse movimento, segundo Amarante (1995), procura romper com o 

modelo assistencial médico-psiquiátrico e asilar, buscando destituir o valor do saber 

médico da explicação/compreensão e do tratamento das doenças mentais. 

A loucura, para a Antipsiquiatria, é um fato social, político ou uma 

experiência positiva de libertação, uma reação a um desequilíbrio familiar, não sendo 

vista como um estado patológico, nem sendo o louco um objeto de tratamento, 

utilizando o termo louco e não doente mental, por ser este vinculado ao saber 

psiquiátrico. Defende que o louco é segregado por contestar a ordem pública e colocar 

em evidência a repressão da prática psiquiátrica. A Antipsiquiatria critica a nosografia 
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e considera que mesmo a procura voluntária pelo internamento psiquiátrico é uma 

imposição social ao indivíduo que se sente excluído e isolado da sociedade. A 

Antipsiquiatria, diz Amarante (1994), não prevê tratamento químico ou físico 

(princípio baseado na normatização e adaptação do sujeito), mas valoriza o 

―discurso‖, o delírio do louco, defendendo que o delírio não deve ser interrompido, 

pois se constitui em ato terapêutico, um instrumento natural de cura. 

A Antipsiquiatria, destaca Oliveira (2002), passou a questionar a relação 

loucura–doença mental, procurando romper com o modelo assistencial vigente, 

buscando destituir o valor do paradigma médico-psiquiátrico na explicação, na 

compreensão e no tratamento da doença mental. Passou a considerar a loucura como 

fenômeno social cuja definição era imposta por um saber psiquiátrico. O louco passou 

a ser visto como vítima do sistema social, um porta-voz dos problemas sociais. 

Encarando o social como abrangendo não só a sociedade, mas todas as estruturas 

sociais, inclusive a família, de modo que o núcleo familiar passou a ser considerado 

como principal gerador da loucura, seguindo a perspectiva do grupo americano de 

Palo Alto com a teoria lógica das comunicações. A Antipsiquiatria defende que a 

loucura não se passava dentro do homem, mas entre os homens, e a loucura é 

considerada como uma crise durante a qual o indivíduo tenta libertar-se de imposições 

contraditórias, através do delírio. 

Esse movimento trouxe importantes contribuições para a compreensão da 

loucura, na medida em que procurou situá-la dentro de um contexto histórico-social. 

Além disso, estabeleceu ligações entre a psiquiatria e certas práticas repressivas, 

demonstrando que a instituição asilar serve apenas para excluir e cronificar o doente. 

Entretanto, fundamenta-se na explicação causal da esquizofrenia pautada nos 

problemas de comunicação com foco na família, esquecendo-se que a família,  
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assim como o louco, é vítima das mesmas contradições sociais, como bem lembra 

Oliveira (2002). 

2.3.2. Psiquiatria Democrática/Desinstitucionalização 

O movimento de transformação da psiquiatria na Itália ocorreu 

tardiamente, afirma Barros (1994), permitindo que seus autores fizessem reflexões e 

acertos com base nas experiências já em curso, como as européias e a norte-

americana, e pudessem optar por seguir uma trajetória prática e teórica diversa. Esse 

movimento italiano fez alianças com outros movimentos sociais e sindicatos, 

radicalizou as denúncias sobre a instituição psiquiátrica, criando caminhos para sua 

desmontagem. A experiência de Reforma Psiquiátrica na Itália teve início em 1961, 

com a transformação do hospital psiquiátrico de Gorizia em Comunidade Terapêutica, 

sob a direção de Franco Basaglia. Com base nessa, outras experiências tiveram início, 

como a de Trieste, a de Arezzo, a de Peruggio e a de Parma. 

A experiência no hospital psiquiátrico de Gorizia, segundo Oliveira 

(2002), visava superar a internação manicomial e tomou como referência os modelos 

da Comunidade Terapêutica inglesa e da Psicoterapia Institucional francesa. Mas 

caminhou em outra direção, revelando a instituição psiquiátrica como espaço de 

segregação e exclusão social, decidindo colocar-se do lado do paciente, propondo a 

negação da instituição manicomial representando também a recusa do mandato social 

predominantemente de custódia dos técnicos e a recusa do poder implícita nos saberes 

técnico e psiquiátrico. 

 

O primeiro movimento que levou à reorganização do hospital 

psiquiátrico de Gorizia sobre novas bases, que se diziam 

―comunitárias‖, nasceu de uma série de recursos e negações. Recusa, 

antes de mais nada, do mandato social que o psiquiatra hospitalar 
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recebe e passivamente desenvolve, isto é, aquele de segregar os 

internos e de custodiá-los, de modo que percam a possibilidade de fazer 

escolhas autônomas e responsáveis (Basaglia, F., Ongaro, F., 

Casagrande, D., Jervis, G., Camba, L., Pirella, A., Schittar, L.  e 

Slavich, A., 1994, p.11). 

 

Em Gorizia, uma série de transformações foi introduzida: o fim das ações 

institucionais de contenção; a criação de espaços para reuniões e diálogos entre os 

profissionais e os pacientes, dando a estes poder de palavra e de decisão no hospital. 

Mas as transformações não ocorreram na sua plenitude, pois, ao solicitar à 

administração local o fechamento do hospital e a abertura de centros externos, a 

equipe teve a proposta recusada e demitiu-se após elaborar uma declaração de alta 

para todos os pacientes que ainda encontravam-se no hospital, relata Oliveira (2002). 

Devido às limitações dessa experiência, Basaglia propôs devolver o doente 

mental à sociedade, desarticulando a instituição psiquiátrica. Entre 1971 e 1978, em 

Trieste, Basaglia assumiu a administração do manicômio dessa cidade, que possuía 

1.200 pacientes distribuídos em 19 pavilhões. Teve, então, o processo de 

desmontagem do aparato manicomial: a destruição dos muros que separavam o espaço 

interno do externo; a eliminação de todos os meios de contenção e o fechamento dos 

pavilhões (os dois primeiros fechados em 1972, tendo, em 1988, fechado todos os 

pavilhões), construindo novos espaços de atenção e formas de lidar com a loucura. O 

ex-hospital psiquiátrico de Trieste, relata Oliveira (2002), tornou-se um grande 

parque: os pavilhões deram lugar a estruturas de apartamentos para ex-internos e 

idosos sem auto-suficiência e a alojamento para voluntários, além disso, no espaço 

também passou a funcionar uma escola infantil, um laboratório artístico (música e 

pintura), dentre outros espaços que foram utilizados por pessoas da comunidade, 

possibilitando múltiplas trocas sociais. 
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O processo de desinstitucionalização italiano não se traduziu em 

desospitalização, contrapondo-se a toda política de abandono e desassistência. O 

processo de desinstitucionalização complexifica o que o paradigma clássico e o 

racionalismo científico haviam simplificado — a redução da loucura à doença mental. 

Caminha no sentido de superação desse paradigma ao inventar novas possibilidades 

de atendimento, ao voltar-se para o sujeito, sua história e subjetividade, e não para os 

sintomas, as evoluções e os prognósticos da doença mental, afirma Oliveira (2002). 

Na perspectiva basagliana, o objeto da psiquiatria deixa de ser a doença e volta-se 

para o sujeito inserido no contexto social, resgatando a cidadania da pessoa com 

sofrimento psíquico. 

Todo esse processo de transformação institucional italiano ocorreu 

articulado com os movimentos sociais, com esforço conjunto de trabalhadores, 

estudantes, partidos políticos, usuários da Saúde Mental e familiares e com o 

movimento de psiquiatria democrática; tudo isso criou condições para a aprovação da 

Lei nº 180 (Lei Basagliana), sancionada em maio de 1978, pelo parlamento italiano. 

Essa lei preconizava a proibição de construção de novos manicômios e o 

esvaziamento gradual dos já existentes; a construção de serviços territoriais extra-

hospitais; a extinção do estatuto de periculosidade do doente mental; a restituição da 

cidadania e dos direitos sociais do doente, e como destacam Desviat (1999) e  

Oliveira (2002). 

Segundo Rotelli, Leonardis e Mauri (2001a), no trabalho de desconstrução 

do manicômio, a transformação é produzida através de gestos elementares: eliminar os 

meios de contenção; restabelecer a relação do indivíduo com o próprio corpo; 

reconstruir o direito e a capacidade de uso dos objetos pessoais; reconstruir o direito e 

a capacidade de palavra; abrir as portas; produzir relações de interlocução; restituir os 
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direitos cíveis (eliminando a coação, a tutela jurídica e o estatuto de periculosidade); 

dar acesso aos intercâmbios pessoais, mudanças estas que estão, em grande parte, para 

ser efetivadas. A enumeração dessas mudanças mostra que a desinstitucionalização é 

um trabalho terapêutico, voltado para a reconstituição das pessoas enquanto sujeitos 

que sofrem. A desinstitucionalização muda progressivamente o estatuto jurídico do 

paciente, que se torna cidadão de pleno direito e muda, com isso, a natureza do 

contrato com os serviços. 

Os referidos autores relatam que o processo de desinstitucionalização é 

caracterizado por três aspectos que vão tomando corpo, pouco a pouco, à medida que 

o manicômio vai se desmontando: 1) a construção de uma nova política de saúde 

mental; 2) a centralização do trabalho terapêutico no objetivo de enriquecer a 

existência global, complexa e concreta dos pacientes, de tal forma que os doentes 

sejam sujeitos ativos, e não objetos na relação com a instituição; 3) a construção de 

estruturas externas que são totalmente substitutivas da internação no manicômio, 

aproveitando a decomposição do manicômio e transformando os recursos materiais e 

humanos que estavam ali depositados. 

 

[...] Trata-se de negar o hospital psiquiátrico, salvaguardando o 

direito de assistência; de negar ―a política de setor‖, salvaguardando a 

unidade de responsabilidade sobre um território determinado; de negar 

a comunidade terapêutica, em favor de uma comunidade difusa; de 

negar o monopólio dos técnicos, utilizando ao máximo suas 

potencialidades para ativar os recursos das pessoas. Essa linha de 

atuação é o que se entende em Trieste, concretamente, por 

desinstitucionalização (Rotelli, Leonardis e Mauri, 2001a, p.42). 

 

No processo de desinstitucionalização, há uma reconversão dos recursos 

existentes; os recursos de que a administração local dispõe não são mais utilizados 
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apenas para alimentar a estrutura hospitalar, são deslocados para a comunidade, 

fornecendo serviços diretos às pessoas. 

Para os italianos, analisa Barros (1994), desinstitucionalizar significa lutar 

contra uma violência e lutar por uma transformação da cultura dos técnicos, 

aprisionados a uma lógica, a um saber e a uma hierarquia institucional. 

Mas, ressalta Rotelli (1994), aconteceu que a desinstitucionalização 

passou a ser utilizada como sinônimo de desospitalização, criando a ilusão de que o 

simples fechamento do manicômio seria possível para acabar com o problema, sem se 

dar conta de que o processo da desinstitucionalização não coincide com o fechamento 

do manicômio. 

Na realidade, ocorreu na sociedade um contágio da cultura manicomial, e 

a psiquiatria reformada tornou-se uma instituição difusa no tecido social, sem 

transformar ou rever os paradigmas que haviam criado o asilo. Muito embora a 

internação não ocorresse mais em macroinstituições, o doente mental continuou a 

viver sem condições para o exercício dos direitos. Cabendo aqui uma reflexão pautada 

na seguinte afirmação: 

 

A negação da instituição manicomial: da psiquiatria enquanto 

ciência; do doente mental como resultado de uma doença 

incompreensível; do papel de poder puro da psiquiatria em relação ao 

paciente; do seu mandato social, exclusivamente da custódia; do papel 

regressivo do doente, colocado junto à cultura da doença; a negação e a 

denúncia da violência à qual o doente é sujeito dentro e fora da 

instituição, consentiram-nos uma abertura de um manicômio de 

aproximadamente 600 internos. Mas nos coloca agora em uma situação 

de impasse — teórico e prático — com respeito ao problema da relação 

entre os doentes que somos obrigados a manter na instituição porque a 

sociedade continua a recusá-los (p.76). 
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Qual era a instituição a ser negada?, pergunta Rotelli (2001), respondendo 

que a instituição em questão era o conjunto de aparatos científicos, legislativos e 

administrativos, de códigos de referência cultural e de relações de poder estruturados 

em torno de um objeto bem preciso: ―a doença‖, à qual se sobrepõe, no manicômio, o 

objeto ―periculosidade‖. Afirmando ainda que era necessário desmontar esse conjunto, 

negar aquelas instituições para retomar contato com a existência dos pacientes 

enquanto ―existência doente‖, uma vez que o referido autor defende o fechamento da 

instituição psiquiátrica, destacando que 

 

O manicômio não está efetivamente morto, mesmo que esteja 

―modernizado‖ e ―caiado‖. A sociedade do bem-estar, dos serviços, da 

universalização dos direitos de cidadania é tecida por esses sepulcros 

―caiados‖. Dentro e por trás da ênfase na prevenção, na especialização e 

na participação responsável dos cidadãos na própria saúde, perpetua-se 

a mesma lógica cronificante da instituição total: dentro e por trás do 

circuito repetitivo e sem saída do revolving door que faz parecer soft 

também o manicômio (Rotelli, Leonardiz e Mauri, 2001b, p.76). 

 



 

 CAPÍTULO 3  
 



 

3. Contextualizando a Saúde Mental no Brasil e na Paraíba 

 

 

A gente não quer só comida [....] Agente quer comida, diversão e 

arte [...] (Arnaldo Antunes/Titãs). 

 

 

De acordo com Portocarrero (2002), para compreendermos a psiquiatria 

brasileira no século XX, é necessário analisarmos essa ciência numa abordagem 

histórica, mostrando as diferentes modalidades com que foi apresentada ao longo do 

tempo e descrevendo o mencionado momento de ruptura, de constituição de novos 

conceitos e de novas formas de institucionalização. É preciso investigar as mudanças 

do final do século XIX, a passagem de uma psiquiatria eminentemente moral para 

uma medicina mental, que pretende fundamentar cientificamente a prática 

psiquiátrica. 

O Brasil é um país novo, foi colonizado e povoado após o século XVI, 

possuindo, portanto, pouco tempo de história da saúde mental quando comparado a 

outros países, como os da Europa, mas seguiu alguns passos destes no que se refere à 
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saúde mental/psiquiatria. O atendimento hospitalar era feito nas Santas Casas das 

Irmandades de Misericórdia, instituições filantrópicas e religiosas que acolhiam os 

enfermos. O doente mental não partilhava de tratamento nessas Santas Casas, que, 

embora existissem desde 1543, eram precárias, e muitas delas surgiram antes de 

conseguir médicos que ali se instalassem, cumprindo mais uma função de amparo 

social do que de assistência médica, como relata Ribeiro (1999). Somente por volta do 

final do século XVIII e início do século XIX é que as Santas Casas passaram a 

oferecer locais específicos para o cuidado de pacientes com distúrbios mentais. 

A psiquiatria no Brasil desenvolveu-se efetivamente a partir do século 

XIX. Nessa época, surgiram no País os primeiros trabalhos sobre a alienação mental; 

mas esses trabalhos foram apenas teóricos, não se articulando à prática. Afirma, 

Ribeiro (1999), que, no Brasil, a loucura só veio a ser objeto de intervenção específica 

por parte do Estado a partir da chegada da Família Real, no início do século XIX 

(1808). As mudanças sociais e econômicas que se seguiram exigiram medidas  

mais eficientes de controle social, para ordenamento e crescimento das cidades e de 

suas populações. A psiquiatria, então, foi convocada para participar desse 

reordenamento urbano.  

Ressaltam, Rocha, Pinto e Vieira (1998), que a modernização da cidade do 

Rio de Janeiro, sede administrativa do governo, precisava se adequar ao mundo 

moderno e civilizado, retirando os excluídos do espaço urbano segundo medidas 

profiláticas patrocinadas pelo saber médico. Era o surgimento da Medicina Social, 

com a medicalização da sociedade. Assim, destaca Portocarrero (2002), no Brasil a 

psiquiatria teve sua constituição diretamente ligada ao projeto da Medicina Social, que 

surgiu como saber e como prática social no século XIX, incorporando a sociedade 

como objeto e impondo a psiquiatria como instância de controle social dos indivíduos 
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e das populações. E, em 1830, relata Amarante (1994), uma comissão da Sociedade de 

Medicina do Rio de Janeiro realiza um diagnóstico da situação dos loucos na cidade. 

A partir desse momento, os loucos passam a ser considerados doentes mentais, 

merecedores de um espaço social próprio para seu tratamento: a reclusão. 

Em 1841, o Imperador D. Pedro II determina a criação do primeiro 

hospício brasileiro, que foi inaugurado em 1852, na cidade do Rio de Janeiro, na Praia 

Vermelha: o Hospício D. Pedro II
12

. Mas o poder institucional encontrava-se nas mãos 

da Provedoria da Santa Casa de Misericórdia e da Igreja, e os médicos, excluídos da 

direção, reivindicaram o poder e o reconhecimento legal por parte do Estado, 

autorizando e legitimando um projeto assistencial mais ativo e científico. 

Reivindicavam que o hospício deveria ser medicalizado e dirigido pelos médicos. 

Somente em 1887 é que a direção do Hospício passa a ser ocupada por um 

médico: Teixeira Brandão. Relata, Paim (1991), que Brandão se preocupava com a 

atenção e o amparo aos doentes mentais e que, com a Proclamação da República, 

passou a lutar por leis que favorecessem os alienados. Quando deputado federal, 

conseguiu a aprovação do Decreto n
o
 1132, de 22 de janeiro de 1902, que estabeleceu 

normas para a internação dos alienados. 

 

Remover, excluir, abrigar, alimentar, vestir, tratar. O peso relativo 

de cada um desses verbos na ideologia da nascente instituição 

psiquiátrica brasileira perdeu francamente para os dois primeiros da 

lista... A função exclusivamente segregadora do hospital psiquiátrico 

nos seus primeiros 40 anos de existência aparece, pois, na prática, sem 

véus ou disfarces de qualquer natureza (Resende, 1992, p.40). 

 

 

                                                                 

12
 Passou a ser denominado Hospital Nacional de Alienados. 
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A partir da criação desse primeiro hospício, outros também foram criados 

em diversas regiões do Brasil. Especificamente na Paraíba, no ano de 1859, foi criado 

o Asylo de Sant‘anna, o qual foi considerado o primeiro estabelecimento hospitalar 

exclusivamente para pacientes psiquiátricos da Paraíba. O prédio principal foi 

construído e começou a funcionar através da Lei Provincial nº 06, de 1
o
 de setembro 

de 1859, que foi extinta em 18 de setembro de 1875. Em meados de 1878, como a 

Paraíba estava sendo acometida por um surto de varíola, este foi transformado em 

―hospital dos variólogos‖, pois o prédio ficava muito distante do centro tradicional da 

Cidade da Parahyba (atual João Pessoa). Com o passar dos anos, este foi servindo para 

abrigar toda sorte de pessoas marginalizadas socialmente, já que essa classe de 

pessoas não fazia parte do novo contexto da cidade que se preocupava com o 

embelezamento urbanístico. Portanto, os pobres, os doentes, as prostitutas e outros 

excluídos foram retirados de circulação e postos num lugar reservado e distante dos 

olhos da classe dominante. 

Relata, Silva Filho (1998), que, na Paraíba, começou a crescer, por volta 

de 1875, o número de pacientes psiquiátricos, pois muitas pessoas haviam adoecido 

com o advento da histórica seca de 1877–1879, durante a qual ocorreu fome, 

proliferação de doenças contagiosas e epidêmicas, desemprego e emigração crescente 

do campo para cidade. O Asylo de Sant‘anna, denominado também como Asylo de 

Alienados ou Hospício da Cruz do Peixe, era anexo à Santa Casa de Misericórdia da 

Paraíba (atual Hospital Santa Isabel). Os primeiros doentes mentais que vieram para o 

Asylo foram trazidos da Cadeia Pública de João Pessoa e ocuparam as doze celas, que 

eram escuras e sem ventilação, com grades de ferro e muros altos que os separavam 

do mundo exterior, vivendo em condições subumanas. 
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Em 1906, as mesas diretoras da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba 

começaram a protestar acerca do ―tratamento‖ dado aos doentes mentais. De 1890 até 

1910, o Asylo de Sant‘anna funcionou exclusivamente como depósito de doentes 

mentais, sem nenhum tratamento médico adequado, utilizando exclusivamente o 

isolamento social. Em 1910, o psiquiatra Dr. Octávio Ferreira Soares começou a 

trabalhar gratuitamente com os enfermos psiquiátricos que se encontravam no Asylo 

de Sant‘anna e solicitou aos governantes que colocassem como prioridade a 

construção de um novo hospício para doentes mentais paraibanos. ―Melhor fora que 

não tivéssemos nem hospício, a ter um que tão mau atestado pode dar da nossa 

cultura, dos nossos sentimentos de humanidade‖ (Dr. Octávio Ferreira Soares acerca 

do Asylo de Sant‘anna, apud Silva Filho,1998, p.68). 

Somente em 1928 o pedido de Dr. Octávio Ferreira foi atendido, e 

inaugurado o Hospital Colônia Juliano Moreira
13

, sendo demolido o prédio do Asylo 

de Sant‘anna. A planta do novo hospital foi enviada pelo Dr. Juliano Moreira, daí a 

escolha do nome do Hospital. O Hospital Colônia Juliano Moreira da cidade de João 

Pessoa começou a funcionar com a capacidade inicial de cem pacientes, chegando, 

posteriormente, a abrigar quinhentos pacientes, possuindo pavilhões masculino e 

feminino, sala de curativos e pequenas cirurgias, alojamento para médicos e 

enfermeiros, laboratório de análises clínicas, pomar e grandes pátios.  

Malogradas as intenções de recuperação do doente mental, restava, aos 

hospitais agrícolas, ater-se novamente à sua primeira função de exclusão do doente 

 

                                                                 

13 No Brasil, no final do século XIX, houve uma entusiástica adesão à política de construção de 

colônias agrícolas incorporadas à rede de oferta de serviços, seja em complemento a hospitais 

tradicionais já existentes (para cuidar dos pacientes crônicos), seja como opção predominante, 

pretendendo tratar o doente mental agudo, recuperando-o pelo trabalho agrícola e devolvendo-o à 

sociedade como cidadão ―útil‖, caracterizando a Primeira Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

Contudo, as verbas para reinserção do egresso na sociedade declinaram gradualmente até serem 

abolidas (Amarante, 1994). 
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mental, escondendo-o da sociedade. Assim, a população de internos crônicos, analisa 

Resende (1994), não cessou de crescer, de modo que a construção de novos hospitais e 

a ampliação dos já existentes eram meros paliativos. Ao fim da década de 1950, a 

situação era caótica. O Hospital Juqueri (em São Paulo) abrigava cerca de 15 mil 

doentes, a Tamarineira (Pernambuco) tinha um excedente de 300 doentes, e o hospital 

de Porto Alegre acolhia mais de 3 mil doentes quando sua capacidade era de 1.700. 

No período historicamente conhecido como a República Velha, até o 

Estado Novo, de Getúlio Vargas, o pensamento político predominante repercutiu na 

psiquiatria da época. Por volta de 1926–1928, surgiu a eugenia
14

, que se encaixava nos 

preconceitos da época e na política de extrema-direita, inspirada no nazismo europeu. 

Com a eugenia, afirma Ribeiro (1999), o racismo e o preconceito entravam na era 

―científica‖, pois se sentiam legitimados pela Biologia e pela Ciência. O ideal 

eugênico alemão teve seu receptáculo no contexto político-ideológico dos anos 1920–

1930. Alguns psiquiatras se posicionaram favoráveis à eugenia, responsabilizando os 

não-brancos (negros, índios) por doenças e classificando-os de raça inferior. Mas 

outros psiquiatras, como Ulisses Pernambucano, contrapondo-se à eugenia e à 

―higiene social das raças‖, desenvolveram atividades voltadas para o aperfeiçoamento 

da assistência psiquiátrica e para a humanização do atendimento; assim, a Era da 

Psiquiatria Social estabeleceu-se a partir dos anos 1930. 

Ulisses Pernambucano, afirma Ribeiro (1999), implantou a reforma na 

psiquiatria na Escola do Recife e rompeu os limites do hospital psiquiátrico, criando 

ambulatórios em serviços públicos e escola especial para deficientes mentais. 

 

                                                                 

14 Método que visava melhorar geneticamente a humanidade através da não reprodução dos 

considerados anormais (Ribeiro, 1999, p. 26). 
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Também introduziu o interesse pela psicologia e pela sociologia e estudou a cultura 

afro-brasileira, demonstrando a irracionalidade do preconceito racial. Além disso, em 

1931, criou a Assistência a Psicopatas no Recife e um serviço de assistência primária 

ao doente mental quando não se falava em saúde mental, dando ênfase ao trabalho em 

equipe multiprofissional e à ação comunitária extra-hospitalar
15

. 

Nos anos 1930, a psiquiatria entusiasma-se com a possibilidade de cura 

para as doenças mentais com a descoberta do choque insulínico
16

, do choque 

cardiozólico
17

, da eletroconvulsoterapia
18

 e das lobotomias
19

. Assim, a psiquiatria 

torna-se mais poderosa; e o asilamento, mais freqüente, para a aplicação das novas 

terapêuticas. Em meados da década de 1940, o Hospital Nacional dos Alienados é 

transferido para Engenho de Dentro, onde passa a contar com novas instalações, 

ampliação de vagas e modernos centros cirúrgicos para as lobotomias, ressalta 

Amarante (1994). Na década de 1950, surgem os primeiros neurolépticos, misturados 

às outras técnicas que eram utilizadas abusivamente, tanto como forma de repressão 

quanto como forma de tornar a internação mais tolerável e os enfermos mais dóceis. 

O quadro da assistência psiquiátrica no Brasil, até os anos 1950, era 

exercido quase que exclusivamente no interior dos manicômios, exceções são os 

 

                                                                 

15 Não se sabe ao certo quantos pacientes se beneficiaram da assistência heterofamiliar (Resende, 

1994, p.51). 

16 Em 1933, Manfred Sakel injetou insulina em esquizofrênicos para gerar uma reação 

hipoglicêmica e o coma ou a convulsão para tratamento da patologia. 

17 Em 1934, Joseph Medina injetou cardiazol para provocar convulsão em pacientes 

esquizofrênicos como parte do tratamento. 

18 Também chamado de eletrochoque, foi inventado por dois italianos, Ugo Cerletti e Lucio Bini, 

em 1937, para gerar uma convulsão generalizada, provocar descargas eletroencefálicas como 

forma do tratamento. Foi amplamente utilizada na psiquiatria até o final da Segunda Guerra 

Mundial, quando teve início o período farmacológico. Ainda hoje, é um recurso utilizado pela 

psiquiatria, em alguns estados do Brasil, para tratamento de patologias que não respondem ao 

tratamento farmacológico. Entretanto, é utilizado não mais como forma repressiva, mas por 

equipe médica especializada (médico, anestesista) e em local apropriado. 

19 Cirurgia cerebral realizada com o intuito de ―acalmar‖ os doentes mentais e que deixou muitos 

pacientes inválidos.  
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trabalhos desenvolvidos por Ulisses Pernambucano, na década de 1930; e o trabalho 

da Dra. Nise da Silveira, em 1946, que desenvolvia atividades na área da Saúde 

Mental com ênfase na arte. Outras experiências importantes ocorreram nos anos 1950 

e 1960, nos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, mas não constituíram 

movimento articulado com a sociedade. 

Na década de 1960, o Estado passa a comprar serviços psiquiátricos do 

setor privado, ocorrendo, assim, um aumento no número de hospitais e no número  

de internações em hospitais psiquiátricos privados, principalmente nos grandes centros 

urbanos
20

.  

A psiquiatria só será chamada a dar sua contribuição efetiva e adquirirá o 

status de prática assistencial de massa após 1964, como afirma Resende (1994), 

destacando que o período que se seguiu ao movimento militar de 1964 foi o marco 

divisório entre uma assistência eminentemente destinada ao doente mental indigente e 

uma cobertura à massa de trabalhadores e a seus dependentes. Optou-se pela 

contratação de leitos em hospitais privados, que proliferaram rapidamente para 

atender à demanda. O qüinqüênio 1965–1970 foi marcado pelo fenômeno do afluxo 

maciço de doentes para os hospitais da rede privada. 

Segundo Resende (1994), o ano de 1974 veio marcar o início do fim desse 

período de relativa prioridade dada à psiquiatria. Os anos do ―milagre econômico‖, 

dado o desgaste a que foi submetida a força de trabalho, deixaram um saldo de 

deteriorização das condições de vida dos trabalhadores e das classes populares, 

aumentando a morbidade e a mortalidade infantil. E o governo, para não perder as 

 

                                                                 

20 Esse modelo privatizante atingia não só a Saúde Mental, mas todo o setor de saúde e contribuiu 

com significativa parcela de responsabilidade para a crise institucional e financeira da Previdência 

Social que se deflagra no início dos anos 1980. 
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eleições, respondeu com a intensificação das ações de assistência médica não 

psiquiátrica.  

A psicologia, o serviço social, a terapia ocupacional e a psicanálise, em 

meados do século XX, irão constituir campos de saber médico-psicológico; contudo, 

permanecem em uma posição isolada, em busca de aceitação e consolidação enquanto 

ciências e categorias profissionais atuantes junto a pacientes e instituições. E a 

psiquiatria segue a responsabilidade maior pelos caminhos seguidos pelo ―louco‖ e 

pela ―loucura‖, mantendo uma posição preceptora até os dias de hoje. No Brasil, 

somente a partir da década de 1960 é que se começa a questionar a ação custodial nos 

manicômios e a internação psiquiátrica do doente mental. A ênfase passa a ser a ação 

preventiva e multidisciplinar. Surgem, então, as alternativas ao tratamento manicomial 

na década de 1970, quando Franco Basaglia consegue levar as suas idéias 

transformadoras ao resto do mundo, e o atendimento passa a não se restringir à 

internação em hospital. 

A crise dos anos 1980 leva o Brasil a adotar medidas racionalizadoras e 

disciplinadoras do setor privado e medidas que reorganizavam o setor público para 

ocupar uma parcela da assistência pública até então delegada aos serviços 

comprados/particulares. Assim, é implementado o processo de co-gestão entre os 

ministérios da Saúde e da Previdência Social e é também criado o Conselho 

Consultivo da Administração da Saúde Previdenciária (CONASP), este último 

responsável pela elaboração de um plano de reorientação da assistência psiquiátrica, 

que fica conhecido como Plano do CONASP. No decorrer desse processo, destaca 

Amarante (1994), surgem as Ações Integradas de Saúde (AIS) e os Sistemas 

Unificados de Saúde (SUS), cujos princípios mais importantes são inscritos na 

Constituição Federal de 1988, destacando-se a tendência à descentralização, a 
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municipalização das ações de saúde, a participação de setores representativos da 

sociedade na formulação e gestão do sistema de saúde. 

A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, consagrou o lema 

Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, definindo os princípios que 

norteiam a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS visa à criação de um 

sistema igualitário, descentralizado, universal, regionalizado e hierarquizado; 

defendendo também a integralidade da atenção e a participação social. Essas 

mudanças no sistema de saúde brasileiro constituíram-se em contexto privilegiado 

para a implantação de transformações efetivas na área da Saúde Mental
21

, afirmam 

Alves, Seial, Schechtman e Silva (1994). 

A partir dos anos 1980, ocorreram muitas modificações, como a criação de 

serviços ―alternativos‖ aos manicômios, reforma dos asilos e ambulatorização, mas, 

embora essas experiências fossem ricas, de um modo geral os serviços criados não 

tiveram impacto significativo sobre a qualidade da assistência e pouco contribuíram 

para a mudança da hegemonia hospitalar.  

O serviço ambulatorial em psiquiatria, no Brasil e especificamente na 

Paraíba, deixa muito a desejar, principalmente por estarmos na era da Reforma 

Psiquiátrica, quando o eixo dos atendimentos psiquiátricos deveria sair dos hospitais 

(modelo hospitalocêntrico) e passar para os atendimentos extra-hospitalares e 

ambulatoriais. Nos ambulatórios psiquiátricos, têm faltado sistematicamente 

medicações psicotrópicas, tranqüilizantes, antidepressivos. Esse fato associa-se ainda 

 

                                                                 

21 Política de Saúde Mental é entendida como conjunto de formas de intervenções concretas na 

sociedade que o Estado aciona para equacionar o problema das condições sociais de existência de 

grande camada da população (Luis, 1994, p. 86). 
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às seguidas aposentadorias dos psiquiatras, causando imensas filas e descontinuidade 

nos atendimentos, como afirma Silva Filho (1998). 

Paralelamente às dificuldades dos serviços extra-hospitalares, ocorreu no 

Brasil uma significativa diminuição no número de leitos hospitalares. Na realidade, o 

Brasil, em 1990, possuía 313 hospitais psiquiátricos da rede SUS, e vem observando-

se uma queda nos últimos 7 anos da ordem de 20%. Essa tendência é inversa à do 

setor de saúde como um todo, cujo aumento no número de hospitais foi de 16% no 

mesmo período (IBGE/CIS, MS, STM, INAMPS). 

Os leitos psiquiátricos vêm decrescendo no Brasil, e, hoje, a Paraíba conta 

com 3 hospitais psiquiátricos particulares — sendo 2 na cidade de João Pessoa, que 

atendem 160 pacientes; e 1 na cidade de Campina Grande, que atende 120 pacientes, o 

que perfaz um total de 440 leitos nos hospitais privados — e com 2 hospitais públicos, 

que atendem 283 pacientes em sistema de hospitalização. O Instituto Campinense de 

Neuropsiquiatria e Reabilitação Funcional (ICANERF), conhecido como Hospital 

João Ribeiro, foi o primeiro grande hospital psiquiátrico privado a ser construído no 

Estado da Paraíba. Foi fundado em 7 de setembro de 1963. Hoje, não existe mais, 

tendo sido descredenciado do SUS e fechado sob interdição em 2005. Apesar da 

redução no número de leitos hospitalares no Brasil — de 72.514 hospitalizações, em 

1995, para 52.725, em 2003 —, está ocorrendo, paralelamente, o aumento do número 

de CAPs — de 154, em 1996, para 502, em 2003
22

; as instituições asilares 

permaneceram como centro e como necessidade. 

Concomitantemente à diminuição do número de leitos hospitalares e à 

necessidade da permanência dos hospitais psiquiátricos na nossa sociedade, entre 

 

                                                                 

22  Ministério da Saúde (Legislação em Saúde Mental 1993–2004, Brasília, 2004, Ed. MS). 
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outras causas pela não-efetivação da rede substitutiva, ocorre um sucateamento dos 

hospitais psiquiátricos em todo o Brasil devido ao não-aumento das diárias 

hospitalares desde 1998, mesmo assim, têm de se adequar às normas exigidas pelo 

Programa Nacional de Avaliação da Saúde Hospitalar (PNASH – versão psiquiatria), 

que exige, entre outras coisas, a contratação de profissionais de nível superior, 

chegando a preencher mais de 60% dos contratados na instituição, causando-lhes 

dificuldades financeiras. 

No campo legislativo, foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado 

pelo Presidente da República, em 2001, o Projeto de Lei nº 3.657/89, de autoria do 

deputado Paulo Delgado (PT–MG)
23

, que dispõe sobre a extinção progressiva dos 

manicômios e sua substituição por novas modalidades de atendimento, como 

Hospitais-dia, CAPs e Lares Protegidos. A lei do deputado Paulo Delgado, propondo a 

substituição gradativa dos leitos em hospitais especializados e dificultando a 

internação psiquiátrica involuntária, detonou um processo de discussão no País sobre 

as formas mais adequadas de atenção em Saúde Mental. Isso levou a Coordenação de 

Saúde Mental do Ministério da Saúde a abrir o financiamento de outras modalidades 

de assistência que representam alternativas à internação tradicional, tais como: 

Centros de Convivência, Naps, CAPs, Hospitais-dia, emergências psiquiátricas, alas 

psiquiátricas em Hospitais Gerais, lares e albergues abrigados, oficinas, entre outras. 

Tais modalidades de serviços requerem prioridade para a clientela de risco em 

psiquiatria e apontam para práticas profissionais mais diversificadas, incluindo a 

 

                                                                 

23 Atualmente, a lei em vigor é a nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

Saúde Mental, regulamentando a internação compulsória. 
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comunidade e a família. Essa lei apresentou-se como um dos principais resultados de 

uma mudança qualitativa no movimento de Saúde Mental no Brasil, iniciado em 1987. 

Outro aspecto importante para a concretização da Reforma Psiquiátrica 

tem sido o processo de municipalização das ações de saúde, em curso em alguns 

municípios do País
24

. 

 

Reforma Psiquiátrica no Brasil, aos Trancos e Barrancos: Erros e Acertos 

De acordo com Silva Filho (1998), de uma forma geral, toda a psiquiatria 

almeja uma reforma, entretanto tem havido entre os psiquiatras certas divergências, 

principalmente quanto a aspectos polêmicos dos projetos de lei, tais como: se a 

reforma será total ou parcial, se serão fechados todos os hospitais psiquiátricos, se os 

serviços alternativos vão absorver todos os usuários, entre outros que têm surgido com 

a implementação. 

Para Vasconcelos (1992), existe uma longa tradição em países do Terceiro 

Mundo, incluindo o Brasil, de copiar de países centrais modelos legislativos, sistemas 

de política social, teorias e técnicas. Entretanto, em nosso país, assim como nos 

demais, há uma combinação de características econômicas, sociais, demográficas e 

culturais, que resultaram em contextos completamente diferentes e específicos, o que 

dificulta a completa absorção dos modelos adotados em outros países. 

O movimento de Reforma Psiquiátrica brasileira, afirma Amarante (1995), 

teve como estopim o episódio que ficou conhecido como a Crise da Dinsam (Divisão 

 

                                                                 

24
 Na Paraíba, a Reforma Psiquiátrica só começou a ganhar fôlego em meados de 1995, com 

sessões especiais ocorridas na Assembléia Legislativa (03/05/1995 e 07/08/1995). A Paraíba hoje 

tem um projeto de Lei nº 215/2003, que regulamenta a Saúde Mental no Estado e a internação 

compulsória.  
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Nacional de Saúde Mental), órgão do Ministério da Saúde. O Movimento dos 

Trabalhadores da Saúde Mental (MTSM) denuncia a falta de recursos das unidades e a 

conseqüente precariedade das condições de trabalho, refletindo na atenção dispensada 

à população; tendo como mote o caráter trabalhista e humanitário
25

, o que deu grande 

repercussão ao movimento, mantendo-se em destaque na imprensa por oito meses. 

A trajetória, afirma Amarante (1995), foi marcada pela noção de 

desinstitucionalização e teve início na segunda metade dos anos 1980, inserindo-se 

num contexto político de grande importância para a sociedade brasileira. Em termos 

políticos, a década de 1980 diz respeito à luta pela construção de um Estado 

verdadeiramente democrático, após vinte anos de Ditadura Militar.  

No auge desse contexto reformista, relata Amarante (1995), ocorre em 

Brasília, em março de 1986, a 8ª Conferência Nacional da Saúde, que pela primeira 

vez teve consulta e participação popular, contando com representantes de diversos 

setores da comunidade. Uma nova concepção de saúde surgiu dessa conferência — a 

saúde como direito do cidadão e dever do Estado — e permitiu a definição de alguns 

princípios básicos, como: universalização do acesso à saúde, descentralização e 

democratização, o Estado como promotor de políticas de bem-estar social e visão da 

saúde como qualidade de vida. 

Em 1989, com a apresentação do Projeto de Lei n
o
 3.657/89, de autoria do 

deputado Paulo Delgado (que regulamentava os direitos dos doentes mentais em 

relação ao tratamento e indicava a extinção progressiva dos manicômios públicos e 

privados e sua substituição pelos serviços extra-hospitalares), tiveram início as 

 

                                                                 

25
 Reivindicando, inicialmente, a regularização da situação trabalhista (como aumento salarial, 

redução do número necessário de consultas por turno de trabalho) e a humanização do tratamento 

do doente mental (críticas à cronificação institucional, ao uso de eletrochoque, melhores 

condições de assistência à população) (Amarante, 1995, p.52). 
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principais transformações no campo jurídico-político, que provocaram enorme 

polêmica na mídia, na sociedade em geral e com alguns familiares; alguns se 

posicionavam contra, e outros, a favor; mas o mais importante foi que os temas da 

loucura, da assistência psiquiátrica e dos hospitais psiquiátricos invadiram boa parte 

do interesse nacional. E, estimulados por essa legislação, outros estados elaboraram e 

aprovaram projetos de lei com o mesmo propósito.  

De acordo com Pereira (2003), a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, 

reafirma os direitos humanos civis do portador de transtorno mental, regulamenta as 

internações involuntárias e compulsórias e redireciona o modelo de atenção em Saúde 

Mental. Com a mudança na legislação e na concepção e adequação do tratamento 

aberto e comunitário, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo 

Ministério da Saúde, muda-se o modelo em atenção mental por serviços substitutivos 

ao hospital psiquiátrico; e a própria comunidade e a família tornam-se parte da rede 

social que se constitui em torno desses serviços. 

Em junho de 1987, no Rio de Janeiro, ocorreu a I Conferência Nacional 

de Saúde Mental, na qual o MTSM decidiu rever suas estratégias e repensar seus 

princípios. Surgiu, também, nesse evento, o primeiro movimento da Luta 

Antimanicomial da Paraíba. A partir daí, as críticas formuladas à psiquiatria passam a 

ser dirigidas não mais ao âmbito da falência terapêutica, mas ao conjunto das questões 

sociais, tendo no seu fio condutor a exclusão e a cidadania. 

Nesse mesmo ano, no II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde 

Mental, realizado em Bauru (SP), foi lançado o lema Por uma Sociedade sem 

Manicômios, estabelecendo-se também o dia 18 de maio como Dia Nacional de Luta 

Antimanicomial, como relata Oliveira (2002). 
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Segundo Souza (2003), a luta antimanicomial é um movimento que inclui 

a participação ativa de profissionais da Saúde Mental, usuários e familiares, de caráter 

ideológico, cuja utopia ativa é: ―por uma sociedade sem manicômios‖, e que tem 

contribuído para o avanço e a consolidação da Reforma Psiquiátrica e para os 

processos de conquista de cidadania e inclusão social. É um movimento plural, 

abrigando, na sua composição interna, profissionais de diferentes categorias, incluindo 

os não-técnicos da saúde e pessoas da sociedade. Não era identificado como um 

movimento da saúde, mas como um movimento de luta popular que atuava no campo 

da Saúde Mental pautado na lógica da inclusão das diferenças e que buscava romper 

com toda forma de ―pré-conceitos‖ e de exclusão social a que estão submetidos os 

diferentes dentro da nossa sociedade, principalmente os portadores de sofrimento 

mental. O movimento intervém no sentido de buscar a transformação da cultura, de 

mudar o olhar e a relação que a sociedade até então estabeleceu com a loucura, 

rompendo com a segregação e com a exclusão, buscando a inclusão dos portadores de 

sofrimento mental no contexto social e político e dando voz e ação a pessoas que 

durante toda a história estiveram alijadas de qualquer participação social e política. 

De acordo com Abou-yd e Silva (2003), os defensores da luta 

antimanicomial criticam: o desrespeito a todos os direitos, traduzidos na precariedade 

da assistência ofertada, que, via de regra, não oferecia as mínimas condições de 

dignidade humana; a violência no trato; o cerceamento da liberdade; o 

enclausuramento sustentado em nome da irracionalidade perigosa; a invalidação como 

modo de vida; o silenciamento imposto pelo enfadonho monólogo da razão, repetido à 

exaustão pela boca dos técnicos; o abandono e a negligência; a infantilização e a 

tutela; e o mandato social dado à medicina psiquiátrica e às técnicas ―psi‖ de controle. 

Luta, também, pela superação de uma realidade hegemônica.  
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Apesar de todos esses avanços, analisa David Júnior (2002), a identidade 

do dispositivo complexo — saber médico psiquiátrico, diagnóstico e internamento 

como poder, juntamente com outros dispositivos disciplinares — atravessou o século 

até os dias de hoje, conformando uma arquitetura de uma sociedade disciplinar num 

processo de legitimação da exclusão e de supremacia da razão. De tal modo que a 

constituição do Sistema Asilar Manicomial brasileiro não passa pela simples criação 

dos hospitais psiquiátricos como organismo assistencial hegemônico. Sua hegemonia 

relaciona-se justamente com o papel complementar que exerce em relação a outras 

instituições da disciplina e da norma, tendo de elaborar um discurso legal, científico, 

assistencial e cultural que, no seu conjunto, transforma a instituição psiquiátrica em 

dispositivo disciplinar imprescindível ao funcionamento da nossa sociedade. 

Para Delgado (1994), seria temerário afirmar que o ciclo dos asilos e das 

colônias tenha chegado ao fim. Entretanto, se tais instituições ainda constituem uma 

triste realidade em todos os estados do País, o fato é que o modelo de atendimento 

centralizado no asilamento, em hospitais públicos ou particulares, deixou de ser objeto 

da crítica solitária de alguns setores da psiquiatria brasileira para tornar-se algo 

consensual, condenado nos documentos oficiais sobre a matéria. 

Dois aspectos a considerar quanto ao futuro dos grandes asilos públicos no 

Brasil. Em primeiro lugar, a ―desospitalização‖
26

; e, em segundo lugar — mas 

associado ao primeiro —, a implicação de definir o novo papel a ser desempenhado 

pelas instituições públicas concretas que até então cumpriam função asilar.  

Mas, afirma Delgado (1994), ao se pensar a transformação dos asilos, uma questão 

 

                                                                 

26 Conjunto de procedimentos destinados a transformar um modelo assistencial baseado na 

segregação hospitalar em uma prática assistencial que não isole o paciente da comunidade. Inclui-

se aqui a reintegração social dos segregados, que vem sendo designada genericamente como 

ressocialização (Delgado, 1994, p.182). 
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que não pode deixar de ser enfrentada é a reintegração social de sua população de 

pacientes ―crônicos‖. 

Costa-Rosa (2000) propõe a existência de dois modos básicos de prática 

em saúde mental no contexto atual: o modo asilar e o modo psicossocial. No modo 

asilar, a instituição típica continua sendo o hospital psiquiátrico fechado, ainda que 

este tenha passado por retornos democratizantes, mas continuam as seguintes 

características: ênfase nas determinações orgânicas dos problemas (doença) e na 

terapêutica medicamentosa com crença no modelo curativo de normatização do 

sujeito; já existe equipe multidisciplinar, mas não há uma interconexão entre os 

profissionais da equipe (o trabalho é centrado na figura do médico e da medicação, e 

os demais profissionais são considerados secundários/auxiliares); há uma grande 

ênfase na estratificação do saber e do poder centrado no médico e nos demais 

profissionais, excluindo a família e os usuários de qualquer participação. A instituição, 

no modo asilar, tende a funcionar como locus depositário
27

, lugar de tutoria e até 

―agenciador de suprimentos‖ de uma clientela considerada carente.  

O modo psicossocial possui os seguintes dispositivos institucionais extra-

hospitalares: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPs), Hospitais-dia (HDs), Ambulatórios de Saúde Mental, equipes 

multiprofissionais de saúde mental inseridas em centros de saúde e Hospitais Gerais. 

Destaca, Costa-Rosa (2000), que o modo psicossocial leva em consideração os fatores 

políticos e biopsicossocioculturais como determinantes da loucura
28

, levando em 

 

                                                                 

27 Lugar para onde a sociedade enviará todos os seus ―problemáticos‖ para que sejam curados e só 

então devolvidos a sociedade. 

28
 Utiliza os termos louco ou usuário como forma de romper efetivamente com o modelo médico 

de doença mental. 
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consideração a existência do sujeito (com subjetividade) e sua participação no 

tratamento. Entende que a loucura não tem mais de ser removida a qualquer custo, 

sendo reintegrada à existência, sendo considerada constitutiva do sujeito. Dá-se 

acentuada ênfase à reinserção social do indivíduo, especialmente na recuperação da 

cidadania, por isso deve-se investir no trabalho com a família e com a comunidade, 

esperando que estas assumam seu compromisso com a atenção e o apoio ao louco. 

Trabalha com equipe interdisciplinar, com intercâmbio entre os profissionais, 

superando o grupo de especialistas e o saber-poder do médico. Lança mão de 

diferentes recursos terapêuticos, como psicoterapias, laborterapias, socioterapias, 

cooperativas de trabalho, mas também faz uso da medicação, embora não como 

aspecto central do tratamento. 

As instituições no modo psicossocial devem adquirir caráter de 

interlocução
29

; livre trânsito do usuário e da população; autogestão (através dos 

conselhos de fiscalização e de co-gestão) e interdisciplinaridade efetiva; opondo-se à 

estratificação e hierarquização do poder, à interdição e heterogestão que dominam o 

modo asilar. 

Essa dificuldade da passagem do modelo asilar para o psicossocial, para a 

efetivação da Reforma Psiquiátrica e da desinstitucionalização, pode estar ancorada 

em diversas questões como as que veremos a seguir. 

Vasconcelos (1992) alerta acerca das características de nossa estrutura 

legal e jurídica, na qual não só não temos uma tradição de reconhecimento da 

cidadania e de seus direitos no nível da cultura de massas, como os aparelhos 

 

                                                                 

29
 Ênfase na participação da população e da clientela efetiva no poder decisório da instituição... 

Prática que se origina da Psicoterapia Institucional e da Comunidade Terapêutica, através das 

assembléias de usuários, familiares e trabalhadores em Saúde Mental (Costa-Rosa, 2000, p.60). 
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legislativo e judiciário são extremamente burocratizados e lentos, e a lei pouco tem 

efeito como instrumento de garantia dos direitos. Isso levanta problemas substanciais 

para um processo de reforma. O primeiro deles diz respeito à própria reforma da lei 

como instrumento de indução de mudança na assistência. Se o processo de mudança 

legislativa não for acompanhado por uma mobilização ampla da opinião pública, dos 

profissionais, estudantes, usuários e familiares para conseguirem mudanças na própria 

assistência, teremos apenas um instrumento legal sem efetividade, com mudanças 

pontuais na organização de serviços, com resultados reduzidos. 

Na busca de explicações para os problemas associados à 

desinstitucionalização, Desviat (1999) situa como um dos fatores principais a 

insuficiência de recursos econômicos no desenvolvimento dos programas 

comunitários, devido ao fato de que a saída dos pacientes dos hospitais psiquiátricos 

não foi acompanhada por uma equivalente transferência de verbas. Desviat analisa que 

o fechamento dos hospitais psiquiátricos é um empreendimento árduo e arriscado, 

política e profissionalmente, não só pelas dificuldades técnicas e pela mobilização de 

recursos humanos e materiais, mas também pela questão da diminuição de empregos. 

Ele destaca também que um outro problema é que os programas de saúde mental 

comunitária foram projetados para a prevenção, para a intervenção em crise e para os 

tratamentos precoces, não priorizando os usuários crônicos dos hospitais psiquiátricos. 

Além de que, a comunidade não costuma estar preparada para receber os pacientes 

desinstitucionalizados; e os esforços se voltam para a modificação do comportamento 

dos pacientes, e pouquíssimos para a modificação das crenças, dos preconceitos e 

comportamentos da sociedade a que eles serão destinados com o fechamento dos 

hospitais, faltando também uma gestão unificada dos recursos públicos, ou seja, a 

ausência de alocação eficiente dos recursos. 
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Para Desviat (1999), a desinstitucionalização aparece cada vez menos 

como uma solução milagrosa para o problema da cronicidade em psiquiatria. Há uma 

necessidade de se contar com uma rede de recursos comunitários diversificados que 

permitam atender às múltiplas necessidades dos diferentes grupos de pacientes que 

sofrem de transtornos psíquicos crônicos. Ressalte-se que, nos primórdios da Reforma 

Psiquiátrica, pecou-se por um certo otimismo ao supor que a cronicidade 

desapareceria junto com os muros do hospício, com o fechamento ou com a 

transformação dos hospitais psiquiátricos e com o tratamento na comunidade. Mas a 

desinstitucionalização põe em destaque a persistência da cronicidade e a insuficiência 

ou a completa inadequação dos programas alternativos, sanitários e sociais. Isso 

agravado pela baixa qualidade dos serviços substitutivos (extra-hospitalares).  

Acerca disso, Desviat (1999) afirma que uma das razões que provocam a 

―cronicização‖ das estruturas alternativas é a formação inadequada dos profissionais 

da saúde mental, exigindo uma indagação sobre os currículos, sobre o projeto 

educacional dos agentes de mudança psiquiátrica e sobre o porquê de algumas crenças 

profundamente arraigadas sobre a doença mental, sua cronicidade e sua 

incurabilidade. Mas problemas surgiram nessa trajetória, destaca Amarante (1995), e 

um deles refere-se aos novos serviços (serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos) que, embora apontando para um novo modelo assistencial, chamaram a 

atenção para o aspecto da qualidade dos mesmos, percebendo-se que o fato de ser um 

serviço externo/substitutivo não garante sua natureza não-manicomial, pois pode 

reproduzir os mesmos mecanismos ou características da psiquiatria tradicional. 

De um modo geral, a desinstitucionalização da psiquiatria implica a 

mudança de ênfase do hospital psiquiátrico para formas menos institucionalizadas e 

mais comunitárias de atenção à saúde mental, significa a ressocialização e a devolução 



 
Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 3. Contextualizando a Saúde Mental no Brasil e na Paraíba 

95 

 

 

do ―louco‖ à sociedade. Mas, no contexto do Terceiro Mundo, deve-se ter cuidado 

para não induzir a uma ―privatização‖ compulsória da loucura na família ou a um 

processo de negligência social, como alerta Vasconcelos (1992).  

Para Alves, Seial, Schechtman e Silva. (1994), a organização da rede de 

serviços de saúde para o atendimento às necessidades da população brasileira no 

campo da Saúde Mental mostra-se, de modo geral, insatisfatória, ineficiente e 

ineficaz. O hospital psiquiátrico ainda detém papel hegemônico no conjunto de 

serviços decorrentes de fatores históricos, econômicos e de conformação com o 

sistema de saúde brasileiro. No que se refere à distribuição, há fortes disparidades 

regionais, com maior concentração de leitos nas capitais dos Estados e nas regiões do 

País economicamente mais desenvolvidas. 

Podemos dizer que, no Brasil, não só os investimentos nos serviços 

substitutivos
30

 são estruturalmente escassos como as condições de trabalho são 

precárias, havendo uma sobrecarga na família, talvez daí uma das razões da 

permanência de altas taxas de reinternação no País. As internações por transtornos 

mentais, segundo Alves e Seial, Schechtman e Silva. (1994), vêm apresentando um 

dos maiores gastos da rede hospitalar do SUS, marcada pela ineficácia da assistência 

prestada, ocorrendo longas e/ou repetidas internações — levando muitos dos pacientes 

residentes nos hospitais psiquiátricos a completa perda de vínculos familiares e sociais 

—, o tempo médio de internação é elevado, alcançando a média de 55,6 dias 

(conforme o Data-SUS/MS). Esse fato também pode estar repercutindo num outro 

ponto, como ressalta Vasconcelos (1992): a questão de que, no Brasil, o Movimento 

Antimanicomial e suas bandeiras, com a colocação da palavra de ordem por uma 

 

                                                                 

30 São os serviços de Saúde Mental extra-hospitalares, inseridos na sociedade. 
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sociedade sem manicômios, pode indicar um objetivo estratégico claro no longo 

prazo, mas, no curto e no médio prazos, pode não só ter efeitos políticos adversos, 

como também induzir a uma incompreensão do processo histórico em curso. Essa 

palavra de ordem foi inspirada na Reforma Italiana; esta, porém, não objetivava uma 

rápida desinstitucionalização ou desospitalização, mas, principalmente, uma 

―prevenção da institucionalização‖. De modo que a colocação isolada da palavra de 

ordem contra o manicômio, sem referência à imediata necessidade de criação de 

serviços intermediários complexos e de formas alternativas de hospitalização, pode 

induzir a uma imagem de desconsideração com a demanda pelo cuidado ao doente 

mental, provocando um isolamento do movimento antimanicomial principalmente em 

relação aos familiares de usuários, aos profissionais da saúde mental que trabalham 

em hospital psiquiátrico e à opinião pública em geral. 

Um dos impasses do atual sistema de saúde a ser enfrentado, analisa 

Barros (2003), está exatamente no processo de institucionalização/ 

transinstitucionalização
31

 do CAPS, que, se, por um lado, é necessário, pois dá 

visibilidade ao lugar do CAPS na rede de saúde, legitimando-o e aumentando sua 

capacidade de desenvolver papel organizador na rede de saúde mental, por outro lado, 

corre o risco de tornar-se uma instituição cronificada e cronificadora, reproduzindo o 

asilamento do qual se quer escapar. Barros aponta três cronicidades possíveis: 1) as 

chamadas ―novas cronicidades‖ dos pacientes com risco de cronificação dos CAPS 

com uma retenção dos pacientes devido ao contexto sociofamiliar refratário à 

―inclusão dos usuários‖ (precariedade do contexto sociopolítico e cultural que é 

marcantemente discriminatória e excludente, com raras ofertas de trabalho para os 

 

                                                                 

31 Reprodução dos mecanismos nas novas estruturas extra-hospitalares (serviços substitutivos). 
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usuários); 2) a cronicidade dos modos de gestão, dos dispositivos e dos profissionais: 

— sobrecarregados de trabalho, com dificuldade de aliar formação permanente às 

práticas de serviço; e 3) a cronicidade reproduzida pela fragilidade da rede de atenção 

em saúde mental: carência de serviços, dos demais serviços substitutivos além dos 

CAPS (não se tem para onde encaminhar os usuários que chegam aos CAPS). Estes 

hoje são centralizadores da Política de Saúde Mental, quando deveriam ser mais um 

dos serviços de toda uma rede de assistência. 

Analisa, Vasconcelos (1992), que, apesar das dificuldades de implantação 

do SUS, a expansão da rede, a municipalização e a distritalização do sistema vêm 

permitindo uma descentralização de sua gestão, que, mesmo com os riscos de maior 

corrupção e desordenação inicial, tem mostrado uma diversidade crescente de práticas 

e uma maior possibilidade de aproximação às necessidades específicas e de controle e 

de participação da clientela local. A expansão da rede pública em saúde mental está 

abrindo claras perspectivas de questionamento e diversificação dos modelos 

hegemônicos de práticas e formação profissional em saúde mental, apontando não só 

para um paradigma claramente centrado na tradição da saúde pública e da 

epidemiologia social, como também para a clientela de risco e para a classe 

trabalhadora, como prioridades dos serviços públicos. 

A ruptura radical com o manicômio, afirmam Abou-yd e Silva (2003), 

transcende em muito o fim do hospital psiquiátrico e deve ir além dos discursos que 

apregoam a convivência tolerante com a diferença. Exige a disposição ao encontro 

verdadeiro com o outro diferente, e não posições benevolentes, caritativas e 

excessivamente zelosas — que retiram do outro toda a capacidade de ser e de existir 

enquanto tal —, devendo tomar como ponto de partida a crítica à forma de olhar e 
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conceber o fenômeno da loucura, pondo entre parênteses a doença e passando a olhar 

para o homem. 

De acordo com os autores, a ruptura radical com o manicômio deve se 

contrapor à negatividade patológica, articulando conceitos como incapacidade, 

periculosidade, invalidez, inimputabilidade, como modos próprios e inerentes à 

loucura. Uma vez que a lógica manicomial dita a grade nas janelas, a contenção física 

ou os medicamentos como recursos a toda agitação, deve-se tomar como questão a 

necessidade de ir além da assistência e da clínica para promover a inclusão social. A 

ruptura radical com o manicômio representa, ainda, a efetiva ruptura com nossas 

identidades profissionais, para inventar um outro campo e um outro saber; substituir a 

hierarquia dos discursos e das técnicas pela partilha do poder, não só entre os técnicos 

com uma verdadeira multidisciplinaridade, mas também com os usuários e os 

familiares. ―Negar o manicômio como valor é negar a nós mesmos (técnicos de saúde 

mental) como portadores de uma verdade sobre a loucura; eis a nossa causa maior‖ 

(Abou-yd e Silva, 2003, p.43). 

Existe uma íntima relação entre as concepções sobre a loucura e o 

contexto histórico no qual estão inseridas, observando-se uma sucessão de discursos 

complementares e contraditórios, que rompem e reconstroem, a cada momento do 

tempo, um olhar diferente sobre a loucura, destaca Oliveira (2002). 

Mas, mesmo com todos esses avanços na saúde mental, ainda é 

hegemônico no Brasil o modelo manicomial. São experiências diversas, ricas e 

complexas, relacionadas às condições econômicas, históricas, políticas e culturais que 

caracterizam as diferentes regiões do Brasil e determinam práticas singulares. 

A resistência para levar adiante o projeto de reforma psiquiátrica e dos 

serviços substitutivos decorre, entre outros fatores, como afirmam Pontes, Souza e 
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Fraga (1995), da resistência dos proprietários de hospitais psiquiátricos privados, por 

contrariar interesses lucrativos; da desinformação de familiares e pacientes que têm 

receio de perder o hospital psiquiátrico como espaço de tratamento; do medo de 

alguns profissionais de perder o emprego; e, por último, da falta de vontade política 

dos governos federal, estaduais e municipais de contribuir para a criação de serviços 

de saúde mental substitutivos do manicômio. 

Afirma, Costa (2003), que, para que um serviço seja verdadeiramente 

substitutivo do manicômio, tem de ser capaz de lidar com a loucura em suas mais 

diversas formas, sem querer disciplinar essa experiência. Ao serviço substitutivo, cabe 

o papel primordial de não normatizar a loucura, mas de permitir uma interlocução 

desta com a cidade. A experiência nos serviços substitutivos tem gerado preocupações 

ao longo dos anos de existência: o aumento da pressão da demanda de serviços; a 

desmotivação/desmobilização de muitos trabalhadores diante da falta de clareza 

política do projeto de saúde mental do município; a falta de clareza quanto ao projeto 

assistencial; a falta de reciclagem e de articulação com outros serviços; a separação do 

corpo técnico entre profissionais de nível superior e de nível médio; o grave recuo na 

forma de abordagem da loucura em direção à disciplina e à norma; a supervalorização 

do papel do psiquiatra e da medicalização; a relegação das oficinas ao segundo plano; 

os atendimentos resumidos ao individual pelo técnico de referência; a perda do 

trabalho em equipe; entre outras. 

Contudo, e mesmo aos trancos e barrancos, podemos analisar que os 

avanços no Brasil referentes à saúde mental são inegáveis. Mesmo em condições 

socioeconômicas bastante adversas como as que temos vivido, em pouco mais de uma 

década, o processo da Reforma Psiquiátrica brasileira conseguiu aprovação de leis e 

portarias, em diversos estados do Brasil, as quais estabelecem o desmonte de 
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hospitais-asilos e se comprometem com a criação de redes de equipamentos de saúde 

abertos, com inserção territorial, dispositivos residenciais, dentre outros, como lembra 

Barros (2003). 

 

[...] As políticas de Saúde Mental devem ter como pressupostos 

básicos a inclusão social e a habilitação da sociedade para conviver 

com a diferença. É de fundamental importância a integração dessas 

políticas com outras políticas sociais, [...] visando garantir o exercício 

pleno da cidadania [...]. A efetivação da Reforma Psiquiátrica requer 

agilidade no processo de superação dos hospitais psiquiátricos e a 

concomitante criação da rede substitutiva que garanta o cuidado, a 

inclusão social e a emancipação das pessoas portadoras de sofrimentos 

psíquicos (Relatório da III Conferência Nacional da Saúde Mental, 

Brasília, 11 a 15 de dezembro de 2001. Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde, 2002, pp.23–24). 

 

Apesar do quadro econômico e social ser sombrio no plano mais global, o 

País hoje apresenta um quadro heterogêneo, complexo e dinâmico, com alguns 

espaços abertos para o avanço de projetos de desinstitucionalização nos níveis local e 

regional, com boas perspectivas de ir acumulando experiências e se difundindo 

gradativamente. 

Mesmo sabendo que, fora do hospital, existe toda uma rede de 

psiquiatrização, Rotelli (1994) defende o fechamento dos hospitais psiquiátricos 

afirmando que, dentro do hospital, está a raiz do saber psiquiátrico; e que a simples 

presença do hospital psiquiátrico continuaria reproduzindo essa lógica manicomial. 

Por isso, define a sua proposta como desinstitucionalização. 

 

Não se podiam retirar os doentes mentais dos manicômios sem 

haver meios adequados na comunidade, sem existirem serviços 

alternativos, tampouco se podia deixá-los nessas instituições [...] 

porque a sobrevivência do manicômio distorce qualquer organização de 

serviços alternativos (Rotelli, 1994, p.152). 
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De modo que, quando a desinstitucionalização abre as portas do hospital 

psiquiátrico e busca recolocar o portador da doença mental de volta à sociedade a que 

pertence, permanece a questão trazida por Jovchelovitch (2005): 

 

Onde estão as representações que sustentaram a construção do asilo 

e as práticas de exclusão radical do paciente psiquiátrico? Anos de 

Reforma Psiquiátrica, de lutas antimanicomiais e de reflexão sobre a 

natureza e o caráter da loucura não foram suficientes para desmantelar 

os aparatos materiais e simbólicos que Foucault descreveu como o 

fundamento da relação ocidental com a diferença que a loucura impõe. 

Essas representações não desapareceram e, enquanto elas estiverem 

entre nós, o estigma e a segregação continuarão a marcar a experiência 

e a condição do doente (p.8).  

 

Analisa, Jovchelovitch (2005), que ―abrir‖ a porta do hospital e ―deixar‖ o 

paciente na comunidade não bastam. A experiência européia dos últimos trinta anos 

demonstrou que, entre a retórica e os ideais que norteavam a busca da mudança e a 

realidade dura da prática, havia uma loucura não pensada. Como justificar a piora no 

cuidado, a resistência das comunidades
32

 para receber os pacientes e as dificuldades 

imensas que atravessaram os processos de reintegração? Anos de reflexão e 

persistência na defesa de políticas de atenção à saúde mental na comunidade estão 

mostrando que o que faltou foi uma consideração sólida e um conhecimento mais 

detalhado sobre a natureza da doença mental crônica, do manicômio e dos recursos 

que são necessários para que uma comunidade seja terapêutica. São necessários 

recursos materiais e humanos para dar sentido e direção ao trabalho que se abre, são 

 

                                                                 

32
 Fato ocorrido aqui, em João Pessoa (PB), em 2006, quando uma comunidade na Praia do 

Seixas/Penha (PB) resistiu à instalação, na comunidade, de uma residência terapêutica. (Fonte: 

jornal O Norte, 2006).  
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necessárias parcerias entre profissionais de saúde, comunidades, agentes públicos e 

governos locais, é necessária a pesquisa que continue a buscar respostas e soluções 

para a complexidade do problema. 

 

 

 



 

 CAPÍTULO 4 
 



 

4. Representações sociais no contexto da Reforma 
Psiquiátrica 

 

 

Quando estou igual aos outros ainda assim sou diferente; sou 

diferente para que a igualdade não me tire a diferença; quando assumo 

a igualdade estou, a rigor, reafirmando meu ser diferente (Igual e 

diferente, Coelho Di Will). 

 

 

A Teoria das Representações Sociais foi introduzida na psicologia em 

1961, com o estudo de Moscovici sobre o fenômeno da socialização da psicanálise e 

da sua apropriação pela população parisiense, intitulado La Psychanalyse, son Image 

et son Public. Na realidade, a representação social surgiu em oposição à psicologia 

social da época, a qual, no entender de Moscovici (1978), tinha uma perspectiva muito 

individualista, uma vez que concebia o social como a simples presença real ou 

imaginária de outros indivíduos nos processos psicológicos individuais; sendo 

também bastante influenciado por uma visão comportamental e cognitivista. Frente à 

perspectiva individualista ou ―psicologista‖ da psicologia social da época, Moscovici 

buscou um primeiro apoio conceitual na concepção do sociólogo Durkheim. 
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Durkheim, segundo Herzlich (1991), criticava as explicações 

individualistas e assentava-se nas explicações sociais puras. Em seus estudos, propôs 

o termo representações coletivas, enfatizando a especificidade e a primazia do social 

em relação ao individual. 

 

As formas coletivas de agir ou pensar têm uma realidade fora dos 

indivíduos que, em cada momento, conformam-se a elas. São coisas 

que têm existência própria. O indivíduo as encontra formadas e nada 

pode fazer para que sejam ou não diferentes do que são (Durkheim, 

1916 apud Herzlich, 1991, p.24). 

 

Herzlich (1991) analisa essa definição afirmando que as representações 

coletivas não se reduzem à soma das representações dos indivíduos que compõem a 

sociedade, são realidades que se impõem a eles; ou seja, são conhecimentos inerentes 

à sociedade, os quais se estendem no tempo e no espaço, tendo certa estabilidade. 

Bonfim e Almeida (1991) destacam que, devido à concepção de 

estabilidade espacial e temporal das representações coletivas, Durkheim concebia que 

uma função primordial da representação coletiva seria a transmissão de conhecimento 

dos antepassados — ―herança coletiva‖ —, encontrando, na representação coletiva, a 

primazia do social sobre o individual. 

Percebe-se, pois, que as representações coletivas estudadas por Durkheim 

possuem três características básicas em relação ao comportamento e ao pensamento 

individual: autonomia, exterioridade e coercitividade, nas quais o social tinha, no 

entender de Durkheim, um papel preponderante na ―divulgação‖ e na ―confecção‖ 

dessas representações que eram compartilhadas pelos indivíduos. 

Apesar de partir do conceito de representações coletivas para 

compreender o fenômeno da socialização dos objetos sociais, Moscovici teceu 
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algumas restrições ao conceito de Durkheim, como, por exemplo, acreditar que a 

perspectiva durkheimiana (sociologista) não se adequava ao que ele pretendia, por ser 

esta uma perspectiva na qual imperava, sobre os fenômenos sociossimbólicos, um 

determinismo sociológico muito forte. 

Em razão disso, Moscovici, no início da década de 1960, introduz a Teoria 

das Representações Sociais, tomando como objeto de pesquisa a apropriação da 

psicanálise pelo público francês dos anos 1950, que difunde esse saber científico 

inédito, transformando-o numa forma de conhecimento socialmente elaborado e 

partilhado enquanto ―saber prático do senso comum‖. Assim, Moscovici enfatiza a 

indissociação entre o individual e o social, acreditando que era importante considerar 

tanto os comportamentos individuais quanto os fatos sociais dentro do seu contexto 

histórico mais amplo, destacando a necessidade de se ver a relação entre o social e o 

individual; a participação do indivíduo na construção da sua realidade social, 

construindo um novo campo de ação que estaria na intersecção dos dois, na forma da 

psicossociologia. 

Para Moscovici (1978), a representação não é somente uma ―herança 

coletiva‖ dos antepassados, que é transmitida de maneira determinista e estática, já 

preestabelecida sem a intervenção do indivíduo. Na Teoria das Representações 

Sociais, o indivíduo tem papel ativo e autônomo no processo de construção da 

sociedade. Do mesmo modo que o indivíduo é criado por ela, ele também tem 

participação em sua construção. 

Foi com esse pensamento que o referido autor descartou o termo 

representações coletivas e utilizou representação social, modificando tanto a 

terminologia como a sua perspectiva teórica. 
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De fato, foi a necessidade de passar a representação por uma ponte 

entre o mundo individual e o social e ligá-la com uma visão de uma 

sociedade em alteração que levou à mudança terminológica. Foi nossa 

finalidade compreender a inovação ao invés da tradição, uma vida 

social em elaboração mais do que uma preestabelecida (Moscovici, 

1988, p.233). 

 

Destaca, Moscovici (1988), que a sua intenção original ao utilizar o novo 

constructo — representação social — era enfocar os processos criativos da geração de 

conteúdos novos e significativos que surgiam durante a transformação das 

configurações mentais e sociais, buscando as representações que sempre estavam em 

elaboração no contexto de inter-relações. Considerando, portanto, uma ―aberração‖ ter 

uma representação como homogênea e compartilhada como tal por e na sociedade 

inteira. ―O que queríamos enfatizar desistindo da palavra coletivo foi essa pluralidade 

de representações e sua diversidade dentro de um grupo‖ (Moscovici, 1988, p.222). 

Moscovici também diverge de Durkheim e o critica quando diz que este 

alinha representações dentro de uma dicotomia que opõe individual e coletivo, pessoa 

e sociedade, estável e instável, atribuindo diferenças e divisões nesses universos: um 

requerendo uma explicação psicológica, e o outro, uma explicação sociológica. Para 

ele, essa separação pode ter sido inevitável para afirmar a autonomia da nova ciência 

social; mas, quando a psicologia social faz a distinção, ela evita olhar para a relação 

entre os indivíduos e a coletividade e seu terreno comum. 

 

O ponto é nos extrair de uma dicotomia onde temos de escolher 

entre entidade social, que é mais do que a soma de suas partes, e um 

indivíduo constituído inteiramente de atributos psicológicos internos, 

reagindo ao conjunto de estímulos externos (Moscovici, 1988:221). 

 

Moscovici, de acordo com Nóbrega (2001), não busca a ―tradição‖ de um 

social preestabelecido das sociedades ditas ―arcaicas‖, como fizera Durkheim ao 
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estudar as representações coletivas, mas ele se interessa pela ―inovação‖ de um social 

―móvel‖ do mundo moderno transformado com a divisão social do trabalho e a 

emergência de um novo saber — a ciência —, momento em que se instaura uma nova 

ordem social no que concerne à desigualdade quanto à produção e à circulação desse 

conhecimento instituído, veiculado por uma minoria de experts e consumido por uma 

maioria de ―sábios amadores‖. 

Daí a importância do estudo das representações sociais na questão da 

doença mental, com o intuito de verificar os conhecimentos produzidos pelo saber 

científico, o saber médico-psiquiátrico, e a apreensão desse saber pelo senso comum, 

levantando as questões: quais os discursos científicos sobre a doença mental e quais as 

representações que se tem acerca do doente mental na nossa sociedade? 

Para uma melhor simplificação da teoria, Spink (1993) apresenta um 

esquema adaptado de Jodelet (1984) objetivando a visualização dos eixos principais 

da representação social. 

 

 

 
Quadro 1. Campo de estudos da representação social. 
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Ao tecer considerações sobre o esquema, Spink (1993) afirma que, ao 

analisar o primeiro eixo, apresentam-se duas maneiras diferentes de adentrar esse 

campo de estudos. Numa primeira vertente, expõe que o estatuto do conhecimento 

está em pauta; na segunda vertente, a ênfase é na funcionalidade, sempre uma forma 

comprometida e/ou negociada de interpretar a realidade. 

O segundo eixo remete à atividade do sujeito — indivíduo ou grupo — na 

elaboração da representação social; ou seja, a representação é uma construção do 

sujeito enquanto sujeito social. Sujeito que não é apenas produto de determinações 

sociais nem produtor independente, pois as representações são sempre construções 

contextualizadas, resultado das condições em que surgem e circulam. 

Destaca, Spink (1993), que dois aspectos são particularmente relevantes 

nesse segundo eixo do campo de estudo da representação social. Em primeiro lugar, o 

posicionamento sobre a relação indivíduo–sociedade que foge tanto ao determinismo 

social — em que o homem é produto da sociedade — quanto ao voluntarismo puro — 

que vê o sujeito como livre agente. Busca um posicionamento mais integrador que, 

embora situando o homem no processo histórico, abre lugar para as forças criativas da 

subjetividade. Em segundo lugar, ao abrir espaço para a subjetividade, traz para o 

centro da discussão a questão do afeto: as representações não são, assim, meras 

expressões cognitivas, são permeadas também pelo afeto. 

 

Nessas trocas, todas as representações estão na interface de duas 

realidades: a realidade psíquica, na sua conexão com a esfera da 

imaginação e dos afetos, e a realidade externa, que tem seu lugar na 

coletividade e é sujeita a regras grupais. Na nossa perspectiva, uma 

representação sempre liga uma forma cognitiva com um conteúdo 

largamente aceito pelo grupo (Moscovici, 1988, p.220–221). 
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De fato, o estudo das representações sociais está na interface de duas 

disciplinas — a psicologia e a sociologia —, fazendo jus ao seu campo de ação: a 

psicossociologia. Pode-se observar, portanto, que as representações sociais vão além 

do trabalho individual do psiquismo e emergem como um fenômeno necessariamente 

colado ao tecido social, de modo que a análise das representações sociais desloca-se 

para um outro nível, não se centra no sujeito individual, mas nos fenômenos 

produzidos pelas construções particulares da realidade social; pois, como diz Jodelet 

(1984), o reconhecimento produzido pelos sujeitos sociais, ―conhecimentos do senso 

comum‖, é constituído a partir das experiências individuais, mas também das 

informações, dos conhecimentos e dos modelos de pensamento que são transmitidos 

através da tradição, educação e comunicação social. 

Para Jovchelovitch (1994), as representações sociais são estratégias 

desenvolvidas por atores sociais para enfrentar a diversidade e a mobilidade de um 

mundo que, embora pertença a todos, transcende cada um individualmente. 

Nessa perspectiva, o sujeito, de acordo com Jovchelovitch (1994), na sua 

relação com o mundo, constrói um novo mundo de significações, não havendo 

possibilidade para a construção simbólica fora de uma rede de significados já 

constituídos. É sobre essa rede e dentro dela que se dão os trabalhos do sujeito de 

recriar o que já existe, o que já está lá. De forma que 

 

[...] O sujeito psíquico não está nem abstraído da realidade nem 

meramente condenado a reproduzi-la; sua tarefa consiste em elaborar a 

permanente tensão entre um mundo que já se encontra constituído e 

seus próprios esforços para ser um sujeito (Jovchelovitch, 1994, p.78). 

 

Minayo (1994), explicando o funcionamento das representações sociais, 

diz que a realidade é também representada, e, através dela, os atores sociais se 
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movem, constroem sua vida e explicam-na mediante seu estoque de conhecimento. 

Minayo afirma também que, ainda que algumas formas de pensar a sociedade sejam 

abrangentes como um ―cimento‖ que mantém as suas estruturas de dominação, cada 

grupo social faz da visão abrangente uma representação particular, de acordo com a 

sua posição no conjunto da sociedade, sendo essa representação também portadora dos 

interesses específicos desses grupos e classes sociais. 

E é por ser também um produto social que as representações sociais têm 

sempre de ser remetidas às condições sociais que as engendram, ou seja, ao seu 

contexto de produção. 

 

Em se tratando de sujeitos sociais que são produtos e produtores do 

mundo social, as representações jamais poderiam ser tomadas apenas 

como realidades intrapsíquicas e reduzidas aos conteúdos cognitivos e 

afetivos. O contexto é o pano de fundo essencial para que o texto 

propriamente dito, o ato comunicativo onde grassam as representações, 

possa ser compreendido; onde, sem tal conhecimento da estrutura 

social, não seria possível interpretar as representações aí evidenciadas 

ou mesmo constituídas (Spink, 1993, p.303). 

 

Segundo Souza Filho (1993), a teoria das representações sociais pretendia 

resgatar pelo menos três dimensões, consideradas importantes por Moscovici, para o 

entendimento dos fenômenos sociais: 1) O papel do sujeito como produtor de sistemas 

simbólicos e sociais; 2) A ênfase ao estudo de sistemas simbólicos complexos; 3) As 

interações intra e intergrupal e o funcionamento e a mudança da sociedade. 

Atualmente, o estudo das representações sociais tornou-se um campo 

muito vasto de pesquisa, englobando uma extrema variedade de assuntos, haja vista as 

representações sociais estarem relacionadas a qualquer objeto social e serem 

transmitidas através da comunicação, podendo ocorrer em qualquer lugar onde as 

pessoas se comunicam, situando-se na interface do individual e do social. 
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Convém salientar que, apesar de fazer uso do termo representação, 

Moscovici se opõe à visão estática da representação como uma ―reprodução daquilo 

que se pensa‖ e compreende que o ato de representar é responsável por significativas 

transformações entre o que é proveniente do real (externo) e o que a ele é devolvido, 

defendendo o fato de que, ao representar algo, o indivíduo não o reproduz 

simplesmente, mas o reconstrói, o modifica; e a nova existência desse objeto no 

exterior leva a marca de sua passagem pelo psiquismo individual e pelo social.  

Portanto, a representação social de qualquer objeto social, neste estudo, 

especificamente do doente mental, do hospital psiquiátrico, da família, da inclusão 

social e da Reforma Psiquiátrica, sofrerá modificações dependendo dos indivíduos e 

do social no qual estão inseridos, de forma que, ao representar esses objetos, os atores 

sociais — no caso, estudantes, profissionais da Saúde Mental e familiares do doente 

mental — irão fazê-lo lançando mão das suas cognições, dos seus afetos, das suas 

vivências e dos seus pertences, destacando, enfatizando ou eliminando conteúdos 

científicos acerca da doença mental e da Reforma Psiquiátrica e criando um ―novo 

saber‖, o ―saber prático‖, o ―saber do senso comum‖, que irá servir de molde para as 

novas relações sociais estabelecidas com esses objetos. 

Assim sendo, Moscovici (1978) propõe que se deve encarar as 

representações de um modo ativo, pois seu papel consiste em modelar o que é dado do 

exterior, na medida em que os indivíduos e os grupos se relacionam, de preferência 

com os objetos, os atos e as situações constituídas por e no decurso das interações 

sociais. Essa reprodução implica um remanejamento das estruturas sociais, uma 

remodelação dos elementos, uma verdadeira reconstrução do dado no contexto dos 

valores, das noções e das regras sociais. 
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Para Jodelet (1984), o ato de representar é um processo, um ato de 

pensamento, pelo qual se estabelecem as relações entre sujeito e objeto, mesmo que 

esse objeto seja mítico ou imaginário. Ao representar, o sujeito emite sua parte 

subjetiva, sua interpretação, não apenas reproduzindo o objeto, mas construindo-o, 

deixando emergir parte da autonomia e da criação individual ou coletiva. Moscovici 

(1978) define a representação social como 

 

[...] um corpus organizado de conhecimento e uma das atividades 

psíquicas, que circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente 

através de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso universo 

cotidiano, impregnando todas as relações sociais estabelecidas, os 

objetos produzidos ou consumidos e as comunicações trocadas; 

contribuindo para o processo de formação de condutas e de organização 

das comunicações sociais (Moscovici, 1978, p.78). 

 

Refletindo sobre esse conceito, Bonfim e Almeida (1991) destacam que a 

representação social é uma modalidade particular de conhecimento, porque não é todo 

conhecimento que pode ser considerado representação social, mas somente aquele do 

senso comum, da vida cotidiana dos indivíduos, que é elaborado socialmente e que 

funciona no sentido de interpretar, pensar e agir sobre a realidade. É um conhecimento 

prático que se opõe ao pensamento científico, porém assemelha-se a ele, assim como 

aos mitos, no que concerne à elaboração desses conhecimentos, com base em um 

conteúdo simbólico e prático. 

Sendo assim, os objetos escolhidos para este estudo como — doença 

mental, hospital psiquiátrico e Reforma Psiquiátrica — podem ser considerados 

representações sociais, uma vez que fazem parte do cotidiano dos indivíduos 

estudados e de toda a sociedade, fazendo com que as pessoas elaborem seus 

conhecimentos com base nas teorias científicas existentes, mas também os elaborem 
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com base nos conhecimentos práticos e vivenciais, ou seja, do senso comum, 

permitindo que, a partir de tais representações iniciadas no plano ideativo, elas 

extrapolem este plano e repercutam na prática e no comportamento dos sujeitos 

sociais na interação com os objetos representados. 

Este é um outro aspecto destacado por Bomfim e Almeida (1991) para a 

compreensão do conceito de representação social: o papel desta na formação de 

condutas. Em seu conceito, Moscovici (1978) expõe que a representação social 

contribui para a formação de condutas, ou seja, é uma preparação para a ação tanto 

por conduzir o comportamento como por modificar e reconstruir os elementos do 

meio ambiente em que o comportamento teve lugar. 

Em relação ao doente mental, este é categorizado em termos de ―normal 

versus desviante anormal‖, e tecemos representações como louco, bizarro, agressivo, 

gerando um comportamento de medo e uma necessidade de separar o doente mental 

do meio social, excluindo-o. Essas representações certamente influenciam na forma de 

interagir e na aceitação da Reforma Psiquiátrica que visa à inclusão social. 

Observa-se que, ao longo da História, a visão estigmatizada do doente 

mental prevaleceu, levando a uma exclusão social desses indivíduos, fazendo-os 

viverem à margem da sociedade dita ―normal‖. Até hoje, o tratamento se faz 

sobremaneira pela rotulação, pela supressão dos sintomas à base de medicamentos e 

pela manutenção do doente em instituição psiquiátrica asilar, com exclusão social 

destes, retirando-os da família, do mercado de trabalho, dos vínculos sociais, enfim, 

excluindo-os da vida em sociedade. ―Exclusão, eis aí, numa só palavra, a tendência 

central da assistência psiquiátrica brasileira, desde os seus primórdios até os dias de 

hoje‖ (Resende, 1994, p.37). 



 
Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 4. Representações sociais no contexto da Reforma Psiquiátrica 

115 

 

 

O terceiro aspecto da definição de representação social enfatizado por 

Bonfim e Almeida (1991) é sua função de organização das comunicações sociais, nas 

quais a representação social é um dos instrumentos pelo qual os indivíduos ou grupos 

apreendem seu envolvimento e suas relações, que são mediatizadas pela linguagem. 

Jodelet (1984) também conceitua as representações sociais, dizendo que 

elas, 

 

[…] enquanto fenômenos, se apresentam de formas diferentes, são 

imagens que condensam um conjunto de significações; são sistemas de 

referência que nos permitem interpretar o que acontece com nós e até 

dar um sentido ao inesperado; são categorias que servem para 

classificar as circunstâncias, os fenômenos e os indivíduos com que, 

nos relacionamentos, são teorias que permitem estabelecer opiniões 

sobre eles. Quando os entendermos na realidade concreta da nossa vida 

social, tudo isso formará uma totalidade (Jodelet, 1984, p.357). 

 

As representações sociais, segundo a definição clássica apresentada por 

Jodelet (1984), são 

 

[…] modalidades de conhecimento prático orientadas para a 

comunicação e para a compreensão do contexto social, material e 

ideativo em que vivemos. São, conseqüentemente, formas de 

conhecimentos que se manifestam como elementos cognitivos. Sendo 

socialmente elaboradas e compartilhadas, contribuem para a construção 

de uma realidade comum, que possibilita a comunicação (Jodelet, 1984, 

p.360). 

 

Desse modo, as representações são, essencialmente, fenômenos sociais 

que, mesmo acessadas a partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser entendidas a 

partir do seu contexto de produção. Ou seja, a partir das funções simbólicas e 

ideológicas a que servem e das formas de comunicação em que circulam. 
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Referindo-se a essa definição, Spink (1993) salienta que, ao definir 

representação social, Jodelet reúne dois debates importantes: primeiro, as 

representações emergem como uma modalidade de conhecimento prático orientado 

para a compreensão do mundo e para a comunicação; e, em segundo lugar, emergem 

como construções com caráter expressivo, elaborações de sujeitos sociais sobre 

objetos socialmente valorizados. 

Mas, no entender de Spink (1994), o contexto é definido não apenas pelo 

espaço social em que a ação se desenrola, mas também pela perspectiva temporal 

adotada, falando de tempo no sentido do marcado pela relação entre o imperativo da 

ação e as determinações inscritas na consciência coletiva. Para uma melhor 

compreensão, ela expõe as diferentes durações do tempo que marcam o contexto: o 

tempo curto, o tempo vivido e o tempo longo. 

O tempo curto coloca o foco na funcionalidade da representação. O caso 

prototípico desses estudos seria a análise do discurso, no qual se dá ênfase à 

construção sociocognitiva, enquanto construção marcada pela funcionalidade. 

Contexto, nesse sentido, consiste na descrição clara da situação interacional e da 

retórica que a pontua. 

O tempo vivido amplia o contexto e a expansão do tempo curto, de modo 

a  incluir aí as determinações resultantes dos processos de socialização. É o território 

do habitus, das disposições adquiridas em função da pertença a determinados grupos. 

No estudo das representações, o contexto tende a ser trabalhado de duas formas 

distintas. Num sentido mais imediatista, a inserção social é presumida e analisada 

através dos grupos de identificação e conseqüentes prescrições de papel — no caso 

específico, estudantes das áreas humanas e de saúde, profissionais da área de saúde e 

familiares de doente mental. ―O contexto é subsumido, então, pelo conhecimento que 
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temos do grupo de pertença e/ou pelo contexto imediato da ação: a instituição de 

trabalho, a fábrica, a escola‖ (Spink, 1993, p.303). 

Ainda como tempo vivido, o contexto pode ser expandido de modo a 

englobar uma comunidade. Inserem-se aqui os estudos etnográficos, nos quais o 

contexto compreende não apenas o habitus como também as características mais 

globais do entorno social. 

Segundo Spink (1994), o tempo vivido, que emerge desses estudos 

etnográficos, abre caminho para as memórias coletivas, que são o domínio do tempo 

longo. Este envolve os conteúdos culturais cumulativos de nossa sociedade, ou seja, o 

imaginário social e as fronteiras da história das mentalidades, que possibilitam 

enriquecer a compreensão dos conteúdos das representações sociais, desvelando nelas 

as permanências. 

De modo geral, a elaboração das representações sociais se dá na interface 

de duas forças monumentais. De um lado, os conteúdos que circulam numa dada 

sociedade e que têm suas origens tanto nas produções culturais atuais e locais 

decorrentes do habitus quanto emergindo como subprodutos da ciência. De outro lado, 

estão as forças decorrentes do próprio processo de interação social e as pressões para 

definir a situação, de modo a confirmar e a manter as identidades coletivas. 

Spink (1993) explica melhor essa relação temporal apresentando o 

seguinte Quadro: 
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Quadro 2. As representações no contexto da teoria de significados constituídos pelo 
homem ao longo da História. 

 

 

No modelo proposto no Quadro 2, o contexto social de longo alcance foi 

denominado imaginário social. Seria o conjunto cumulativo das produções culturais 

que circulam numa determinada sociedade sob formas as mais variadas: iconografia, 

literatura, canções, provérbios, mitos. 

Segundo Spink (1993), as representações sociais não são meras 

(re)combinações de conteúdos arcaicos sob pressão das forças do grupo. Elas são 

também alimentadas pelos produtos da ciência, que circulam publicamente através da 

mídia e das inúmeras versões populares desses produtos. 

Assim, nas representações acerca da doença mental/loucura, o imaginário 

social estaria atuando (permeado por crenças, mitos, provérbios, literatura) desde a 

Antiguidade até os dias atuais. De modo que podemos citar, na Antiguidade, os textos 

de Homero, os textos trágicos que trazem a loucura como um resultado da força 

divina.  
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Pessotti (1996/2001) relata que, na poesia épica de Homero ou nos textos 

da tragédia grega, a loucura é apresentada por diversos personagens, sem a pretensão 

de se formular um conceito de loucura. Esses textos poéticos retratam uma concepção 

dramatizada da natureza humana e de seus desvios, apresentando as concepções de 

loucura que faziam parte do ideário popular da época. E, por serem escritos, eram 

fontes primárias sobre a loucura naquela época. 

Pessotti (1996/2001) lembra que, na antiguidade grega até os tempos pré-

socráticos, a ―aberração‖ ou a ―bizarrice‖ é concebida de forma fragmentária, 

inarticulada, sendo vagas as idéias de culpa, responsabilidade, descontrole emocional 

e insanidade, citando como exemplo a Ilíada, de Homero, quando Agamenon tenta 

desculpar-se por ter roubado a amante de Aquiles dizendo: 

 

Não fui eu que causei essa ação, e sim Zeus, o destino e as Eríneas, 

que caminham nas trevas: foram eles que colocaram uma Atê selvagem 

no meu entendimento... Mas o que podia eu fazer? É a divindade que 

leva a termo todas as coisas. Sim, é a venerada Atê, que ofusca a todos, 

aquela maldita... (Ilíada 19, 86 e sgts apud Pessotti, 2001, p.13). 

 

Na tragédia Hippolytus, a loucura de Fedra, afirma Pessotti (1996/2001), é 

causada por deuses, mas também tem uma grande influência do conflito psicológico 

vivido pela paixão proibida, havendo o conflito entre o desejo e a norma social. 

 

Ai! Infeliz de mim! Que fiz, então? Onde andará meu senso 

desgarrado? Enlouqueci, vítima da vertigem mandada por um deus! Ai! 

Infeliz... Minha alma foi solapada demais pelo amor e, mesmo que 

enfeites a vergonha com palavras bonitas, deixa-me levar por certos 

sentimentos dos quais devo ter horror (Hippolytus 374 e sgts apud 

Pessotti, 2001, p.29). 
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Na Bíblia, encontramos as palavras loucura/louco como sinônimo de 

insensato, néscio e vinculadas ao mal.  

 

Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos 

néscios e não inteligentes; são sábios para o mal e não sabem fazer o 

bem (Jeremias 4:22). 

 

[...] Festo o interrompeu em voz alta: estás louco, Paulo! As muitas 

letras te fazem delirar! Paulo porém respondeu: não estou louco, ó 

excelentíssimo Festo! Pelo contrário, digo palavras de verdade e de 

bom senso (Atos 26:24-26). 

 

Poderíamos citar também as obras Dom Quixote, O Alienista e muitas 

outras, além de provérbios e mitos que povoaram e continuam povoando o imaginário 

social até os dias atuais, exercendo peso sobre as atuais representações acerca da 

loucura/doença mental. 

No que se refere às produções científicas, observamos que, a partir dos 

séculos XVII e XVIII, ocorreu um enfoque médico da loucura, passando esta a ser 

concebida como doença mental e havendo esforço para conceituar, prevenir, 

diagnosticar e tratar, com ênfase na psicopatologia, na tentativa de delimitar e conter a 

doença mental. 

No que se refere à mídia, ela propaga os conteúdos científicos da 

psiquiatria, mas o faz de maneira seletiva, de forma a atender aos seus ensejos sociais 

mais amplos. Vemos, na mídia (escrita ou televisionada), a propagação do doente 

mental enquanto ser agressivo, improdutivo e excluído. 

De acordo com Arruda (1993), as representações sociais constituem uma 

forma de pensamento típica de nossa sociedade, na qual a visão de um mundo 

estruturado dá lugar a um mosaico de idéias que não têm tempo de sedimentar-se e 

virar tradições e passam continuamente por nós, sujeitos sociais. 
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Como se pode observar, o tempo ―social‖ utilizado por Moscovici está 

ligado ao processo de interação e trocas sociais, enfocando o seu contexto de 

produção, remetendo as representações às condições que as engendram.  

No que se refere ao plano social, Moscovici (1978) propôs três 

determinantes principais para a produção de representações sociais: 1) a dispersão da 

informação; 2) o engajamento ou a focalização sobre o assunto, a pessoa ou o objeto; 

e 3) a pressão pela inferência. 

Vala (1993) diz que a dispersão da informação reenvia para o defasamento 

quantitativo e qualitativo entre a informação disponível e a necessária para a 

compreensão de um problema ou de um objeto, em que a informação é desigualmente 

distribuída e ambígua, circulando de forma imprecisa e de modo diferenciado nos 

grupos sociais. Para o referido autor, esse defasamento depende das clivagens sociais, 

em que não só a informação não circula da mesma forma, como não circula o mesmo 

tipo de informação em todos os grupos sociais. Esse determinante poderá ser 

observado no presente estudo ao se verificarem as diferenças de representação acerca 

dos mesmos objetos pautados na clivagem social. 

Sobre o engajamento ou a focalização sobre o assunto, a pessoa ou o 

objeto, Vala diz que 

 

[…] os recursos educativos, os interesses profissionais ou 

ideológicos parametrizam a focalização dos indivíduos em diferentes 

domínios do meio e geram a pertinência da elaboração de uma 

representação ou de uma representação mais sólida ou mais fluida 

acerca de um dado objeto (Vala, 1993, p.364). 

 

Souza Filho (1993) destaca que essa focalização não é necessariamente 

consciente como é o pertencer objetivamente a uma classe social, mas é realizada de 
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acordo com as vivências e com as clivagens sociais, mesmo que de forma 

inconsciente. 

A pressão pela inferência, de acordo com Souza Filho (1993), é exercida 

pelos grupos junto a seus membros, no sentido de tomar posição ou elaborar um saber 

informal a respeito do assunto, da pessoa ou do objeto importante para o 

funcionamento do grupo ou para atingir suas metas. 

Vala (1993) explica essa pressão pela inferência dizendo que, entre a 

constatação de um fenômeno e a necessidade de tomada de posição sobre ele, decorre 

um tempo e que a posição a tomar não é neutra: deve servir a objetivos individuais ou 

grupais, exigindo que os indivíduos e os grupos disponham de recursos que lhes 

permitam produzir uma opinião não só rápida, mas também conforme suas estratégias. 

 

Esses recursos são, em grande parte, as representações a que o 

fenômeno em causa faz apelo, e que refletem o posicionamento social 

dos indivíduos na sua relação com um grupo e de um grupo na sua 

relação com os outros grupos (Vala, 1993, p.364). 

 

Arruda (1993) destaca, para análise da representação social, a existência 

de dois processos que Moscovici (1978) considerou básicos na formação da 

representação social: a ancoragem e a objetivação; os quais dão conta da maneira 

como o social transforma um conhecimento em representação e da maneira como essa 

representação transforma o social. 

Destaca, Vala (1993), que esses dois processos sociocognitivos interessam 

à elaboração e ao funcionamento de uma representação social, mostrando a 

interdependência entre a atividade psicológica e suas condições sociais e que a 

ancoragem e a objetivação estão intrinsecamente ligadas, de tal modo que não se pode 
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dizer qual a seqüenciação e hierarquização das mesmas nem considerá-las de forma 

autônoma, fazendo isso apenas para fins explicativos. 

A objetivação diz respeito à forma como os elementos da representação se 

organizam e ao percurso através do qual tais elementos adquirem materialidade, ou 

seja, tornam concreto o abstrato, transformando-o em uma realidade vista como 

natural. A objetivação faz com que um esquema conceptual se torne real, com que 

uma imagem se materialize; no dizer de Moscovici (1978): 

 

[…] objetivar é reabsorver um excesso de significações 

materializando-as (e adotando, assim, certa distância a seu respeito). É 

também transplantar para o nível de observação o que era apenas 

inferência ou símbolo (p.111). 

 

Para Jodelet (1984), no processo de objetivação, a intervenção do social se 

traduz através da disposição e da forma dos conhecimentos relativos ao objeto de uma 

representação. Diz ainda que é através desse processo que há uma colocação em 

imagens de noções abstratas, articulando, assim, a percepção e o conceito, dando uma 

consistência material às idéias, estabelecendo uma correspondência entre as coisas e 

as palavras e dando uma estrutura a esquemas conceituais. Em outras palavras, a 

objetivação tem a propriedade de tornar concreto o abstrato, de materializar a palavra 

(o conceito). 

Mas esse percurso não é simples e envolve, na realidade, três fases ou 

momentos, descritos por Jodelet (1984). No primeiro momento, há a seleção e a 

descontextualização das informações, crenças e idéias acerca do objeto da 

representação, em que o sujeito faz uma triagem em função de seus critérios culturais 

e normativos, é quando podemos observar que esse processo não é neutro, pois 

exprime interesses e valores grupais e serve a eles. Para Nóbrega (2001), esse é o 
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mecanismo utilizado pelo grande público consumidor dos meios de comunicação de 

massa para se apropriar de determinado corpus teórico-científico. Desse conjunto 

sistemático de idéias, são retirados os elementos a partir dos quais as informações em 

circulação são formadas enquanto fatos próprios ao universo do senso comum. A 

seleção dos elementos é feita, por um lado, em função de critérios culturais, sendo 

estes determinados pela desigualdade das condições de acesso às informações; de 

acordo com o pertencimento ao grupo. Por outro lado, são os critérios normativos que 

exercem a função de retenção dos elementos de informações, preservando a coerência 

como sistema de valores próprios ao grupo. 

No segundo momento, os elementos selecionados deverão organizar-se em 

uma esquematização estruturante, denominada esquema ou núcleo figurativo. A 

esquematização estruturante, ou núcleo figurativo, é o elemento ―duro‖ e mais estável 

da representação, afirma Nóbrega (2001). Esse núcleo estruturante tem duas funções 

— geradora e organizadora —, a partir das quais atribui sentido e determina os elos de 

unificação entre outros elementos (periféricos) que se entrelaçam na formação do 

tecido representacional. Além de organizador, o núcleo tem a propriedade de 

assegurar a estabilidade da estrutura imageante. Moscovici (1978) engloba essas duas 

fases em uma única, que denomina de classificação, na qual o sujeito coloca e 

organiza as partes do meio ambiente e introduz uma ordem que se adapta à ordem 

preexistente. Através da classificação, o sujeito consegue inserir o novo sistema de 

categorias entre os sistemas existentes e organizar a classificação anterior, permitindo 

a completa transposição das idéias, atualizando-as no meio ambiente.  

O terceiro momento refere-se ao da naturalização. Nessa fase, o indivíduo 

transporta os elementos objetivos para o meio cognitivo e prepara para eles uma 

mudança de status e de função; aí os indivíduos integram os elementos da ciência 
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numa realidade de senso comum, familiarizando-os, tornando-os naturais, dando 

realidade ao simbólico. 

Já a ancoragem designa, segundo Moscovici (1978), a inserção de uma 

ciência na hierarquia de valores e entre as operações realizadas pela sociedade, 

referindo-se à função social das representações, na qual, através do processo de 

ancoragem, a sociedade converte o objeto social num instrumento de que ela dispõe. 

―A ancoragem transforma a ciência em quadro de referência e em rede de 

significações‖ (p.173). 

Esse processo, de acordo com Jodelet (1984), refere-se ao enraizamento 

social da representação e do seu objeto, permitindo compreender como os elementos 

representados contribuem para exprimir e construir as relações sociais, levando a 

transformações nas representações já constituídas. 

Segundo Jodelet (1984), a ancoragem comporta o aspecto que se refere à 

integração cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento preexistente e 

às transformações que dele decorrem, por cada parte. Assim, o social interfere na 

ancoragem através da significação dada ao objeto representado e da utilidade a ele 

conferida, visto que esse jogo de significações externas tem uma incidência sobre as 

relações estabelecidas entre os diferentes elementos da representação. Tais 

significações não ocorrem ao acaso, mas em confluência com o sistema de valores ao 

qual adere o grupo. 

Dessa forma, Jodelet (1984) destaca que o processo de ancoragem articula 

algumas funções básicas que estão em perfeita interação na representação de um 

objeto. 

Uma das primeiras funções destacadas é a de integração da novidade, uma 

função cognitiva que preconiza que a representação não procede do nada, ela encontra 
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um ―já-pensado‖, seja este latente, seja manifesto. No caso das representações atuais 

dos alunos, dos profissionais e dos familiares, estas estariam assentadas em 

representações outras, passadas, decorrentes da história sociocultural da 

loucura/doença mental e da Reforma Psiquiátrica. 

Uma segunda função é a de interpretação da novidade, em que esse tipo de 

pensamento, caracterizado pela lembrança e pela predominância de pensamentos 

estabelecidos, transcende estes e provoca a operação de mecanismos gerais, tais como 

a classificação, a categorização, a etiquetagem, a denominação e os processos de 

explicação que obedecem a uma lógica específica. 

A ancoragem como enraizamento no sistema de pensamento articula a 

oposição entre dois fenômenos: os elementos invocadores e aqueles que são rotineiros 

ou arcaicos. Para que o estranho seja familiarizado e dominado, os sistemas de 

pensamento já estabelecidos, ou mesmo os mais arcaicos, tendem a predominar 

através dos mecanismos de classificação, de comparação e de categorização do novo 

objeto em julgamento. 

Destaca, Jodelet (1984), que o sistema de representação fornecerá os 

quadros e as marcas através dos quais o indivíduo irá ancorar e classificar o objeto 

representado dentro do familiar, explicando-o de um modo familiar, aproximando-o 

do que já conhecemos. Complementar, nomear, comparar, assimilar e classificar, 

porém, sempre pressupõem um julgamento revelador de alguma coisa da teoria que se 

faz do objeto classificado, já que, na base de toda categorização, um substrato 

representativo é usado como pressuposto. 

Podemos observar que o homem está sempre a categorizar, a separar, a 

rotular. Para Camino (1996), o homem faz isso na tentativa de organizar a realidade, 
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reduzindo a complexidade do mundo externo, agrupando os estímulos sociais de 

acordo com as similaridades e com os antagonismos percebidos. 

Ao classificar, criamos categorias e seus protótipos e tentamos agrupar 

diferentes estímulos nestes. Para Leme (1993), ao classificarmos, precisamos decidir 

se o que está sendo avaliado é semelhante ao protótipo. Se sim, generalizamos certos 

aspectos do protótipo para o novo estímulo. Se concluirmos que é diferente, o 

diferenciamos do outro, criando uma nova categoria, um novo protótipo. 

Leme (1993) destaca, ainda, que o protótipo é aquele elemento que melhor 

define a categoria: ―[…] quando categorizamos algo, buscamos um dentre os 

protótipos que temos armazenados na memória e estabelecemos uma relação positiva 

ou negativa com ele‖. Tal decisão não é neutra. Implica uma atitude para com a 

pessoa ou coisa e um desejo de considerá-las normais ou desviantes através da 

classificação e do rótulo. A classificação/rotulação é um processo perigoso, pois leva à 

generalização e ao pré-julgamento, induzindo à formação de estereótipos. 

Para Camino (1996), os estereótipos são generalizações sobre pessoas 

baseadas no fato de estas pertencerem a algum grupo ou categoria social, na crença de 

que todos os membros daquele grupo possuem características ou atributos 

semelhantes. O grupo é percebido e tratado como homogêneo, a exemplo do que 

ocorre com o doente mental/louco, de quem a sociedade tem uma visão generalizada, 

que apresenta características semelhantes para todos, ou seja, todos são taxados de 

desorientados, incapazes, agressivos. 

Quando o estereótipo é negativo, fala-se em preconceito. Camino (1996) 

diz que o preconceito pode ser definido como uma forma de relação intergrupal em 

que, no quadro específico da relação de poder entre os grupos, desenvolvem-se e 

expressam-se atitudes negativas e depreciativas, bem como comportamentos hostis e 
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discriminatórios com relação a membros de um grupo por serem membros desse 

grupo. 

Goldenstein (1980) afirma que somente quando os preconceitos são 

compartilhados com os outros indivíduos é que se tornam importantes para fins 

psicossociológicos, porque, para a perspectiva psicossocial, os preconceitos se 

desenvolvem no interior dos processos de exclusão social. 

Jodelet (1984) destaca que os protótipos que orientam as classificações 

não possuem apenas propriedades taxonômicas, correspondendo a eles representações 

de comportamentos esperados, implicando uma atitude para com a pessoa ou o objeto 

representado; de tal forma que a interação com eles vai acontecer de modo a acabar 

confirmando as características a eles atribuídas. 

Para Telford e Sawrey (1976), a percepção dos indivíduos em termos de 

categorias traz sempre o germe da profecia autocumpridora, ou seja, age-se sobre o 

objeto para que se enquadre em nossa percepção. 

Vala (1993), em relação a isso, destaca que, uma vez criada uma 

representação acerca de um outro, esta passa a constituir esse outro e a orientar a 

interação de forma a atribuir foros de realidade ao que é representado, salientando que 

as representações são fatores produtores da realidade com repercussões na forma 

como o indivíduo interpreta o que lhe acontece e o que acontece ao seu redor, bem 

como as respostas que encontra para fazer face ao que julga ter acontecido. De tal 

modo que, uma vez constituída uma representação, os indivíduos procurarão criar uma 

realidade que valide as precisões e explicações decorrentes dessa. 

Acerca da doença mental, ao longo dos tempos observamos que esta foi e 

ainda é vista de forma diferente das outras doenças. Atribui-se a ela um aspecto 
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simbólico de diferença e de negatividade, estando, desde a Antiguidade, impregnada 

na linguagem do senso comum por termos como: louco, perigoso, incapaz. 

Desse modo, as representações são essencialmente fenômenos sociais que, 

mesmo acessados a partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser entendidos a partir do 

seu contexto de produção. Ou seja, a partir das funções simbólicas e ideológicas a que 

servem e das formas de comunicação onde circulam. Daí a necessidade de 

compreender a doença mental na atualidade sem desvinculá-la do seu contexto sócio-

histórico, onde estão as bases ideológicas que sustentam as atuais representações e 

práticas, uma vez que elas não são produzidas num vácuo sócio-histórico. 

Camino (1996) ressalta que se deve ter em mente nossas próprias visões 

construídas a partir das visões sociais existentes no meio social, onde nos inserimos 

ativamente, e que, portanto, essas visões desempenham um papel em nossas vidas, 

seja como marco de referência para interpretar os diversos acontecimentos sociais, 

seja como idéias a serem contestadas e superadas. 

Abric (1994) sistematiza a questão das finalidades próprias das 

representações sociais atribuindo-lhes quatro funções essenciais: 

Funções de saber: as representações permitem compreender e explicar a 

realidade através do saber prático do senso comum, permitindo aos atores sociais 

adquirirem conhecimentos e integrá-los a um quadro assimilável e compreensível para 

eles, em coerência com seu funcionamento cognitivo e com os valores aos quais 

aderem. Por outro lado, as representações também facilitam e são condição necessária 

para a comunicação social, definindo o quadro de referência comum que permite a 

troca social, a transmissão e a difusão desse saber ingênuo. 

Funções identitárias: as representações definem a identidade e permitem a 

salvaguarda da especificidade dos grupos, tendo também por função situar os 
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indivíduos e os grupos no campo social, permitindo a elaboração de uma identidade 

social e pessoal gratificante, ou seja, compatível com sistemas de normas e de valores 

social e historicamente determinados. A referência às representações como definidoras 

da identidade de um grupo vai, por outro lado, desempenhar um papel importante no 

controle social exercido pela coletividade sobre cada um de seus membros no 

processo de socialização. 

Funções de orientação: a representação intervém diretamente na definição 

da finalidade da situação, determinando assim, a priori, os tipos de relação pertinentes 

para o sujeito, guiando os comportamentos e as práticas. A representação produz 

igualmente um sistema. 

Funções justificatórias: as representações permitem justificar a posteriori 

as tomadas de posição e os comportamentos, mas intervêm também como aval da 

ação, possibilitando, assim, aos atores, explicar e justificar a diferenciação social. Ela 

pode, como os estereótipos, visar à discriminação ou à manutenção de uma distância 

social entre os grupos. 

Como se pode ver, o estudo das representações sociais é extremamente 

complexo, estando as mesmas impregnadas de várias noções como atitudes, opiniões, 

estereótipos, ideologias, crenças, entre outras. Cabe ao pesquisador lançar mão de 

todas essas noções e situar seus estudos no nível do esclarecimento de fenômenos 

mais coletivos, visando compreender por que alguns problemas sobressaem numa 

dada comunidade para esclarecer alguns aspectos de sua apropriação pela sociedade; 

além de permitir compreender de que forma certos objetos sociais escolhidos 

constituem o foco de condutas múltiplas e complexas, desenvolvendo-se entre 

diferentes grupos de atores. 



 
Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 4. Representações sociais no contexto da Reforma Psiquiátrica 

131 

 

 

As noções de opinião, atitude, estereótipos e imagens parecem 

semelhantes às de representações sociais, mas apenas num sentido restrito. Tais 

noções são aspectos subdimensionais das representações sociais, que são concebidas 

pela  interseção desses componentes, o que é diferente da soma das partes; ou seja, a 

representação social é a junção do nível informativo (opinião); do nível icônico 

(imagens); dos estereótipos e das generalizações; das condutas simbólicas, dos planos 

de comportamentos e avaliação (atitudes); de tal modo que essas partes, na sua 

totalidade, representam os elementos constituintes e vitais da dinâmica que geram, 

reproduzem e transformam as representações sociais. 

O próprio Moscovici (1978) diferencia a representação social de cada uma 

dessas noções. Para ele, a imagem é concebida como reflexo interno de uma realidade 

externa, como cópia fiel dessa realidade, entendendo o indivíduo como um produtor 

passivo de um dado imediato. Entretanto, ressalta que, ao falarmos de representações 

sociais, devemos partir de outras premissas, considerando que não existe um corte 

dado entre o indivíduo e o mundo externo e que o sujeito e o objeto não são 

absolutamente heterogêneos em seu campo comum. 

No que se refere à opinião, Moscovici (1978) a compreende como uma 

fórmula socialmente valorizada a que um indivíduo adere, caracterizando-se por uma 

tomada de posição sobre um problema controvertido da sociedade. Ele sublinha o fato 

de que, quando os indivíduos opinam sobre algo, apenas indicam o que uma 

coletividade pensa do referido tema. Entretanto, nada é dito ou mencionado do seu 

contexto, dos critérios de julgamento nem dos conceitos que lhes são subjacentes. 

Denota ainda que a opinião apenas se refere a uma reação dos indivíduos frente a um 

objeto externo, acabado e independente das interações ou das propensões de um ator 
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social, mas deixa de lado um ponto fundamental que está presente na formação das 

representações sociais: a dimensão histórico-cultural. 

As opiniões, no seu entender, possuem um vínculo direto com o 

comportamento, ressaltando que, nesse sentido, assemelham-se às atitudes enquanto 

―preparação da ação‖, atribuindo, às mesmas, uma virtude preditiva do 

comportamento. Assim sendo, as representações sociais destacam-se das opiniões e 

atitudes na medida em que não somente ―preparam para a ação‖, mas também servem 

de guia para o comportamento, remodelando e reconstituindo os elementos do meio 

ambiente onde o comportamento deve ter lugar; onde as representações sociais 

conseguem integrar o comportamento numa rede de relações em que ele está 

vinculado ao seu objeto e assentado num fundo de sistemas vinculados à natureza 

biológica e social do homem. 

Referindo-se à posição, Sá Celso (1993) diz que as explicações veiculadas 

pelas pessoas sobre um determinado objeto social vão além do que chamaríamos de 

simples opiniões sobre os assuntos ou atitudes isoladas em relação aos mesmos, uma 

vez que comumente fazem uma articulação com diferentes questões ou objetos, 

segundo uma lógica própria de uma estrutura globalizante de implicações, para a qual 

contribuem informações e julgamentos valorativos colhidos nas mais variadas fontes e 

experiências pessoais e grupais. 

Diante disso, podemos afirmar que o pesquisador em representações 

sociais não deve buscar apenas saber qual a imagem, a opinião ou a atitude dos 

indivíduos, ou de um grupo de indivíduos, com relação a um determinado objeto 

social, visto que as representações sociais são muito mais amplas, permitindo ao 

pesquisador não só conhecer as imagens, opiniões e atitudes dos indivíduos, mas ir 

além e tecer explicações sobre o porquê e o como das apropriações de um objeto 
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social qualquer pela população, remetendo a uma análise psicossociológica em termos 

de funcionamento da sociedade e da relação de poder. 

Apoiado nesse pressuposto teórico, busca-se um aprofundamento na 

questão da doença mental, do hospital psiquiátrico, da família, da inclusão social e da 

Reforma Psiquiátrica com o intuito de arrecadar subsídios teóricos para examinar mais 

detalhadamente como e por que são engendrados novos domínios de saber e novas 

subjetividades referentes aos temas em questão. Percebe-se que, através da teoria das 

representações sociais que é possível apreender, na prática, as questões individuais e 

sociais na produção do pensamento social, estudando mais profundamente como o 

saber científico e o senso comum se articulam na forma de representar esses objetos 

sociais e no que os atores sociais diferem ao representá-los. 
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5. Exclusão/inclusão social do doente mental/louco: 
representações e práticas no contexto da Reforma 
Psiquiátrica. Trajetória metodológica e resultados 

 

 

Por ser um evento que modifica, às vezes irremediavelmente nossa 

vida individual, nossa inserção social e, portanto, o equilíbrio coletivo, 

a doença engendra sempre uma necessidade de discurso, a necessidade 

de uma interpretação complexa e contínua da sociedade inteira 

(Herzlich, 1991, p.224). 

 

 

As práticas e as representações que as sociedades elaboram em torno da 

loucura são aqui evocadas em sua natureza histórica e são remetidas a processos 

sociais que condicionam o domínio do patológico e a determinações que transcendem 

o plano puramente individual. 

Diante da complexidade que envolve o conceito de saúde-doença; normal-

anormal, foram delineadas 3 pesquisas utilizando uma perspectiva metodológica 

qualitativa, quantitativa e psicossociológica a fim de compreendermos a doença 

mental/loucura e a aceitação da reforma psiquiátrica, com ênfase na inclusão sócio-

familiar, a partir dos significados percebidos e atribuídos por diversos atores sociais, a 
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saber: estudantes da área de saúde e de humanas, profissionais da área de saúde (que 

trabalham em hospitais psiquiátricos), e familiares de doentes mentais em tratamento 

em hospitais psiquiátricos e em serviço substitutivo (CAPS).  

Através da análise psicossociológica pretende-se obter e compreender, de 

maneira mais profunda e detalhada, os significados que esses distintos atores sociais 

construíram a respeito da doença mental/louco e da Reforma Psiquiátrica, utilizando o 

marco de compreensão dos próprios sujeitos, pautado no contexto social mais amplo 

para a reconstrução destes objetos sociais. 

Todas as pesquisas atenderam a Resolução 196/96, do Conselho Nacional 

de Saúde, que traça as diretrizes e as normas reguladoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos, tendo sido aprovadas pelo Conselho de Bioética da UFPB/CCS. 

5.1. Pesquisa 1 – Associação de palavras com estudantes. Trajetória 
metodológica 

5.1.1. Objetivos 

Geral 

o Analisar como os estudantes das áreas de humanas e de saúde, representam a 

loucura, a doença mental, os hospitais psiquiátricos, a família e a Inclusão do 

doente mental (na família e na sociedade) com o intuito de apreender como tais 

estudantes, os futuros profissionais dos serviços de saúde estão representando 

estas questões. 
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Específicos 

o Verificar em que se assemelham e em que diferem as representações dos 

diferentes cursos acerca dos temas propostos, a saber: doente mental e louco; 

hospital e hospital psiquiátrico; família e família do doente mental; e inclusão 

social; 

o Verificar se os estudantes se apropriam do discurso médico-psiquiátrico ao 

conceituar a doença mental e o louco e em que ancoram as suas crenças e 

representações ao se posicionarem acerca dos hospitais psiquiátricos e da 

inclusão social. 

5.1.2. Método 

Local do Estudo 

Este estudo foi realizado em uma universidade pública, na cidade de João 

Pessoa (PB), para os cursos superiores (Medicina, Psicologia, Serviço Social e 

Enfermagem), e em uma instituição particular para o curso Técnico de Enfermagem. 

Participantes 

Esta pesquisa foi realizada com estudantes universitários dos cursos de 

nível superior de Medicina, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social e do curso 

Técnico de Enfermagem, sendo 30 alunos de cada curso, perfazendo um total de 150 

sujeitos. A escolha dos alunos se deu de forma aleatória a partir o 5º período para os 

cursos superiores e pré-concluintes para os Técnicos em Enfermagem.  

Procedimento 

Para a coleta dos dados, foi realizado teste de associação de palavras 

com os seguintes estímulos: DOENTE, DOENTE MENTAL, LOUCO, HOSPITAL, 
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, FAMÍLIA, FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL, 

INCLUSÃO SOCIAL DO DOENTE MENTAL (Anexo – Pesquisa 1). De acordo com 

Coutinho, Nóbrega e Catão (2003) o teste de associação de palavras se apresenta 

como instrumento de investigação aberta que se estrutura na evocação de respostas 

dadas a partir de um ou mais estímulos indutores, objetivando colocar em evidência 

universos semânticos de palavras que agrupam determinadas populações, expondo 

ainda que esta técnica permite apreender elementos implícitos ou latentes que seriam 

perdidos ou mascarados nas produções discursivas. 

A aplicação foi feita coletivamente em sala de aula, com autorização dos 

sujeitos e garantia do anonimato (Anexo – Pesquisa 1). 

No teste de associação de palavras foram dadas 8 palavras estímulos, 

apresentadas na folha de resposta, as quais os entrevistados deveriam escrever de 

imediato, as 5 palavras que viessem a sua mente ao ouvi-las. Antes da entrega do teste 

o aplicador fazia uma explanação dos objetivos da pesquisa e posteriormente 

explicava o teste de associação de palavras como exemplo citava alguma palavra 

neutra como a palavra ―bolo‖, e perguntava: ―o quem vem à mente quando falamos a 

palavra bolo?‖ Citando alguns exemplos como chocolate, cozinha, aniversário, 

alegria, sabor. Após esta explicação falava-se acerca do tempo para cada estímulo e só 

então as palavras eram lidas pelo aplicador, uma a uma dando o tempo necessário para 

que escrevessem as 5 palavras solicitadas, de modo que foi estipulado um tempo 

médio de 8 minutos para aplicação total do teste. Na análise só foram considerados os 

testes que estivessem com no mínimo 4 respostas para cada palavra e sem rasuras. 

Para a análise dos dados utilizou-se o programa estatístico denominado de 

TRI-DEUX-MOTS. 



Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 5. Exclusão/inclusão social do doente mental/louco: representações e práticas no 
 contexto da Reforma Psiquiátrica: trajetória metodológica e resultados 

139 

 

 

A partir das respostas evocadas pelos sujeitos, as mesmas foram digitadas 

em banco de dados e foi construído um dicionário de vocábulos concernente a cada 

estímulo indutor. Em seguida, procedeu-se uma análise semântica de conteúdo para 

codificação e introdução dos dados no software TRI-DEUX-MOTS que é um software 

que realiza uma análise fatorial de correspondência, indicado para a análise de 

questões abertas, fechadas ou associação de palavras. 

O TRI-DEUX-MOTS foi criado e desenvolvido por Philipi Cibois, em 

1990, que representa graficamente as variações semânticas na organização do campo 

espacial, revelando aproximações e oposições das modalidades na construção dos 

fatores analisadas através da Análise Fatorial de Correspondência (AFC). 

A Análise Fatorial de Correspondência foi criada na França por J. P. 

Benzécri nos anos 60 e através dela torna-se possível verificar os vínculos existentes 

entre os diferentes conteúdos representacionais correspondentes às respostas evocadas 

pelos sujeitos, denominados estatisticamente de variáveis de opinião (no caso 

específico desta pesquisa as oito palavras estímulos) e as variáveis fixas ou sócio-

demográficas relativas as características de inserção social dos indivíduos (no caso 

desta pesquisa a variável fixa foi o curso). 

A análise fatorial produz cargas fatoriais as quais podem ser considerados 

pesos de regressão das variáveis mensuradas para predizer o constructo subjacente. 

Quanto maior o valor da carga fatorial, melhor a variável representa o fator. Outro 

critério para soluções fatoriais é que os fatores devem explicar um percentagem 

significativa da variância total das variáveis medidas, devendo o conjunto de fatores 

explicar pelo menos 50% da variância comum. 

Nóbrega, Fontes e Paula (2005) afirmam que a análise do plano fatorial é 

feita a partir do jogo de oposições reveladas pelas modalidades (respostas aos 
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estímulos indutores) a partir dos resultados da AFC; permitindo mostrar uma estrutura 

mais central em relação a outros elementos do campo representacional e, portanto, a 

expressão da organização cognitiva a respeito de um objeto representado. As autoras 

destacam, ainda, que na literatura estatística sobre AFC, convencionou-se que o 

FATOR 1 (F1 ou EIXO 1) ocupa a posição horizontal no gráfico e que o FATOR 2 

(F2 ou EIXO 2) se mantenha na posição vertical. 

Nesse direcionamento, Coutinho (2001) considera que o uso da Análise 

Fatorial de Correspondência 

 

[...] é ideal para explicar as representações apreendidas através da 

técnica de associação livre de palavras porque coloca em evidência as 

variáveis fixas (em colunas) e as modalidades ou variáveis de opiniões 

(em linhas), que se confrontam e se revelam graficamente na 

representação do plano fatorial. (p.105) 

 

Os dados são lançados no software Tri-deux-mots para possibilitar a 

redução dos dados verbais volumosos num tempo reduzido, ou seja, a Análise Fatorial 

reduz a complexidade de uma grande quantidade de variáveis à estrutura 

relativamente simples consistindo por um número menor de fatores, que são 

combinações lineares de variáveis observadas. Esse tipo de análise permite distinguir 

correlações (positivas e negativas) entre os diferentes grupos de pertença, do mesmo 

modo que é possível apreender graficamente a atração entre variáveis fixas, (neste 

estudo: grupos de pertença), e as variáveis de opiniões ou modalidades, que 

correspondem às palavras evocadas pelos sujeitos. O tratamento dos dados obedece às 

seguintes etapas: 

 

1ª etapa: Elaboração de um dicionário. O dicionário é formado a partir da 

digitação de todas as respostas dos sujeitos referentes a cada estímulo 
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indutor. Desta forma, o dicionário é constituído por todas as palavras 

evocadas pelos sujeitos (n=150), que neste estudo perfizeram um total de 

5882 palavras-resposta, distribuídas entre os 8 estímulos indutores: doente, 

doente mental, louco, hospital, hospital psiquiátrico, família, família do 

doente mental e Inclusão social do doente mental. 

2ª etapa: Organização de categorias. A organização das categorias dá-se 

por meio dos critérios de freqüência e similaridade semântica. Agrupam-se 

as palavras evocadas e os estímulos indutores com menor número de 

repetição àquelas cuja freqüência é mais elevada, desde que apresentem a 

mesma significação. Nesse direcionamento, a partir da similaridade 

semântica as palavras são agrupadas, evitando-se a repetição dos termos 

que possuam a mesma significação, além de possibilitar a redução do 

número de palavras diferentes, tornando-as estatisticamente mais 

significativas.  

3ª etapa: Banco de dados. O banco de dados é construído a partir da 

organização de todas as variáveis fixas (no caso só temos uma variável 

fixa que é o grupo de pertença- curso) e a variável de opinião (referente a 

cada estímulo indutor). Na forma de coluna as variáveis fixas são 

codificadas em números e na forma de linha as variáveis de opinião em 

palavras, seguidas do número do estímulo indutor. As variáveis fixas 

encontram-se em colunas e as variáveis de opinião são as linhas 

constituídas de adjetivos, que revelam a dinâmica de atração e 

distanciamento entre as modalidades de respostas e características dos 

grupos.  

 
Quadro 3. Grupo de pertença (Estudantes – Pesquisa 1). 
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Grupo de Pertença 

0151=Psicologia 0154=Técnico de Enfermagem 

0152=Medicina 0155=Enfermagem 

0153=Serviço Social  

 

 

Após inserção no banco de dados das variáveis fixas codificadas em 

números, seguem-se as variáveis de opinião ou palavras-resposta dispostas em linhas, 

emitidas por cada indivíduo com relação a todos os estímulos indutores. 

A seguir, tem-se como exemplo um recorte do banco de dados desta 

pesquisa, para os cursos de Psicologia e de Medicina. 

 

100coitad1 dsprot1 anorm1 louco1 insegu1 dsajus2 agress2 barulh2 dsemoc2 aflito2 louco3 remedi3 barulh3 
solida3 angust3* 
100hspsiq1 enferm1 psiqui1 descas1 psicol1 dmenta2 hospit2 remedi2 psiqui2 desfam2 psiqui3 dmenta3 
remedi3 descas3* 
200louco1 perigo1 agress1 cuidad1 tratam1 hospic2 contro2 neuros2 perigo2 medo2 perigo3 tristz3 medo3 
medo3 angust3* 

 

5.1.3. Resultados 

O material coletado foi distribuído em 3 bancos de dados, sendo 

preservado todas as variáveis fixas de modo a fazer o cruzamento das variáveis que 

mais se relacionavam e para não perdemos conteúdos na análise. Os bancos foram: 

Banco 1 (Doente x Hospital denominado DH2) que teve 1.463 palavras evocadas; 

Banco 2 (Doente mental x Louco x Hospital psiquiátrico, denominado DLHP2) que 

teve 2.209 palavras evocadas; e o Banco 3 (Família x Família do doente mental x 

Inclusão social do doente mental denominado de FFDI2) que teve 2.210 palavras 

evocadas, perfazendo um total de 5.882 palavras evocadas nos três bancos de dados. 
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Banco de dados 1 – DOENTE x HOSPITAL 

Os dados representados graficamente a seguir referem-se aos estímulos, 

DOENTE (1) e HOSPITAL (2), do Banco de dados 1 (DH2). 

Neste direcionamento, percebeu-se que a partir dessa técnica obteve-se um 

so

desse somatório 316 palavras são diferentes, que representam as idiossincrasias dos 

atores sociais em relação aos estímulos indutores. A análise dos dados coletados 

realizou-se através da leitura gráfica das representações (palavras 

evocadas/modalidades), que estão distribuídas de maneira oposta sobre dois 

fatores/eixos (F1 e F2), observadas no gráfico, a seguir: 

 
Quadro 4. Plano fatorial – Estudantes (Banco de dados 1 – Pesquisa 1). 
 

Plano fatorial 
Variáveis de opinião/ 
Estímulos indutores 

Fator 1 (F1), vermelho, localiza-se no eixo horizontal à direita e à esquerda. 
Fator 2 (F2), azul, localiza-se no eixo vertical superior e inferior 
As Variáveis Fixas são as que estão no gráfico na cor preta.  

1= Doente 
2= Hospital 
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Gráfico 1. Plano Fatorial de Correspondência das Representações acerca do doente x 
hospital, elaboradas pelos estudantes das áreas de saúde e humanas. 

 

O espaço fatorial constituído dos dois fatores (F1 e F2) e delimitado pelas 

respostas aos dois estímulos indutores (Doente x Hospital) revela a existência de 

agrupamentos representacionais, também denominada de ―nuvens‖, que evidenciam as 

semelhanças e diferenças nos conteúdos e na estrutura das representações dos atores 

sociais. 

Desse modo, no primeiro fator (F1), representado pela cor vermelha, na 

linha horizontal, encontram-se as representações de valor estatístico mais 

significativo, explicando 34,6% da variância total das respostas. Enquanto que o 

segundo fator (F2), na linha vertical de cor azul, representa 28,3% da variância total 

das respostas. Pode-se verificar que a soma das variâncias perfaz um total de 62,9%; 
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desse modo, pondera-se que estatisticamente os dados são significativos, ou seja, 

satisfatórios para a interpretação dos resultados. 

O fator ou Eixo 1 é considerado o mais importante, uma vez que nele 

concentram-se as informações de maior valor estatístico sobre o objeto de pesquisa. O 

processamento dos dados permitiu identificar nesse fator de cor vermelha, em seu lado 

esquerdo, na parte inferior e ao centro, do gráfico, o campo semântico das 

representações sociais elaboradas pelos estudantes do curso Técnico de Enfermagem. 

É possível inferir que essa categoria social representa o DOENTE como um enfermo, 

um problema, um doente, sofrimento, exclusão que necessita de atenção, carinho, 

dedicação, cuidado, medicamento (remédio, injeção, soro). 

Os estudantes do curso Técnico de Enfermagem objetivaram a palavra 

―hospital‖ (estímulo 2) como uma instituição voltada para o trabalho, a assistência, o 

tratamento, a cura e o remédio, mas que para lidar com a doença e com o sofrimento, 

o hospital precisa ser um local humano, alegre e que dedique atenção aos enfermos. 

Verifica-se no eixo vertical (F2), na sua margem superior que os 

estudantes de Enfermagem associam a imagem do DOENTE (estímulo 1) a um 

indivíduo sensível, carente, passivo, angustiado, dependente da família, que requer 

ajuda. No que tange as evocações referentes ao HOSPITAL (estímulo 2), observa-se 

que as representações referem-se aos termos instituição, equipe profissional, local que 

acolhe, que cuida , mas também associa a medo, a angústia e a palavra branco (que 

representa, simbolicamente, a figura do médico, a palidez hospitalar e a falta de 

alegria) 

No eixo vertical (F2), parte inferior cor azul, localiza-se o campo 

semântico relacionado aos estudantes de Serviço Social associando o DOENTE 

(estímulo 1) a fraqueza, a dor e medo, necessitando, pois de leito, de repouso, de 
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médico, associando também a palavra ―SUS‖. Relativo ao HOSPITAL, os estudantes 

de Serviço Social representam este como um local de doença, de remédio, de médico, 

de internação, ruim, de morte, mas opostamente, também associam a vida. 

Em seguida, encontram-se as freqüências das palavras evocadas relativas 

aos estímulos indutores (DOENTE e HOSPITAL) com nível de significância acima de 

10% relacionadas ao curso. 

 
Tabela 1. Distribuição das freqüências relativas das variáveis de opinião relacionadas ao 
estímulo indutor e ao grupo de pertença – Estudantes (Banco de dados 1 – Pesquisa 1). 
 

V. de opinião 
 

V. fixas 
Doente % Hospital % 

Psicologia 

Angústia 39,0 Instituição 82,6 

Família 39,0 Frio 51,2 

- - Angústia 47,8 

Medicina 

Sofrimento 45,7 Casa 57,8 

Cura 36,7 - - 

Doença 24,0 - - 

Serviço Social 

SUS 100,0 - - 

Fraqueza 52,7 - - 

Frágil 23,9 - - 

Remédio 20,8 - - 

Dor 18,8 Ruim 68,9 

Médico 12,7 Doença 21,9 

Técnico de Enfermagem 

Injeção 100,0 Sofrimento 31,3 

Soro 100,0 - - 

Enfermidade 37,0 - - 

Remédio 18,1 - - 

Enfermagem 

Carente 68,5 Cuidado 24,3 

Dependente 58,0 Doença 21,2 

Problema 49,6 - - 

Necessitado 36,9 - - 

Incapaz 36,9 - - 

Doente 21,2 - - 
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Observa-se que os estudantes têm uma representação negativa dos 

doentes, utilizando temos como: angústia, fraqueza, frágil, dor, enfermidade, carente, 

dependente, incapaz. A psicologia traz a questão da família (relacionanda ao doente) e 

a questão da angústia (relacionanda ao doente e ao hospital); esta é uma especificidade 

dos estudantes que passam a utilizar este termo técnico para expressar sentimentos, 

respaldados na conotação de um senso-comum. Destaque para os estudantes de 

Medicina que enfatizam a palavra ―cura‖ e os estudantes de Serviço Social que 

destacam a palavra SUS, não estando presente nas associações de nenhum outro curso. 

Os Técnicos de Enfermagem associam a palavra ―doente‖ a injeção, soro e remédio, 

demonstrando a vinculação com a questão medicamentosa e revelando um pouco a 

prática destes que é voltada para o cuidado do enfermo  e a administração de 

medicamentos. 

Ressalta-se também nestes resultados que todos os estudantes pesquisados 

exceto os de medicina representam o hospital de forma mais negativa, utilizando 

termos como: frio, angústia, ruim, sofrimento, doença, enquanto que os estudantes de 

medicina representam o hospital como casa. 

 

Banco de dados 2 – DOENTE MENTAL x LOUCO x HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO 

Os dados representados no gráfico 02, abaixo, referem-se aos estímulos, 

DOENTE MENTAL (1), LOUCO (2) e HOSPITAL PSIQUIÁTRICO (3). A partir do 

processamento do Banco de dados 2 obteve-se um somatório igual a 2.209 palavras 

evocadas pelo conjunto de participantes (n=150); desse somatório 636 palavras são 

diferentes, que representam as idiossincrasias dos atores sociais em relação aos 

estímulos indutores. 
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Quadro 5. Plano fatorial – Estudantes (Banco de dados 2 – Pesquisa 1). 
 

Plano fatorial 
Variáveis de opinião/ 
Estímulos indutores 

Fator 1 (F1), vermelho, localiza-se no eixo horizontal à direita e à esquerda. 
Fator 2 (F2), azul, localiza-se no eixo vertical superior e inferior 
As Variáveis Fixas são as que estão no gráfico na cor preta.  

1= Doente Mental 
2=Louco 
3= Hosp. Psiquiátrico 

 

 

 

 
Gráfico 2. Plano Fatorial de Correspondência das Representações acerca do doente 
mental; louco e do hospital psiquiátrico, elaboradas pelos estudantes das áreas de saúde 
e humanas. 
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O gráfico 2 retrata as variáveis de opinião mais evocadas pelos seguintes 

grupos de pertença: Técnico de Enfermagem, Enfermagem, Medicina, e Psicologia. 

Neste direcionamento, percebe-se que no primeiro fator (F1), representado 

pela cor vermelha, na linha horizontal, concentram-se as representações de valor 

estatístico mais significativo, explicando 35,4% da variância total das respostas. 

Enquanto que o segundo fator (F2), na linha vertical de cor azul, representa 24,4% da 

variância total das respostas. Pode-se verificar que a soma das variâncias perfaz um 

total de 59,8%; desse modo, afirma-se que estatisticamente os dados são 

significativos, ou seja, satisfatórios para a interpretação dos resultados. 

No fator 1 (de cor vermelha) à margem esquerda, observa-se a nuvem 

semântica elaborada pelos estudantes do curso Técnico de Enfermagem. Pondera-se 

que essa categoria representa o DOENTE MENTAL (estímulo 1) como uma pessoa 

importante, portanto, necessita de ajuda, paciência, cuidado, carinho, amor, respeito e 

de médico, mas também é visto como alguém que causa medo. Concomitante a essas 

representações a figura do LOUCO (estímulo 2), para esses profissionais, ancora-se 

nas esferas comportamentais e nos sentimentos de conotação negativa do tipo 

agressão, insegurança e medo, ao mesmo tempo em que associam a cuidado e 

desrespeito. Os estudantes do curso Técnico de Enfermagem representam o 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO (estímulo 3) como um local importante, humano, que 

cuida do doente e que dá atenção, associando também a profissionais; mas também 

associam o hospital psiquiátrico a tristeza, a doido, a choque e a medo. 

As representações sociais dos alunos do curso de Psicologia encontram-se 

inversamente (de cor vermelha,) no mesmo eixo horizontal (Fator 1) no lado direito. 

Estes estudantes associam o DOENTE MENTAL (estímulo1) a elementos figurativos 

mais voltados para a questão social como: social, sofrimento, despreocupado, 
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preconceito, maus-tratos, abandono; também associam o Doente Mental e a forma de 

tratamento a psiquiatria, a família, solidariedade e a humano. Os estudantes de 

Psicologia associam o LOUCO (estímulo 2) a preconceito, a angústia, a doença 

mental, a carente, a solitário e a psiquiatria. Ao falarem do HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO (estímulo 3) enfatizam a doença, o paciente, a psicologia e a 

psiquiatria, como vinculados ao tratamento, mas associam também palavras como 

despreocupado, preconceito e exclusão; sendo esta questão social a grande 

preocupação da psicologia na atualidade.  

No que se refere aos estudantes de Enfermagem, pode-se dizer que esses 

representam o DOENTE MENTAL (estímulo 1) como um paciente, deficiente, 

carente, alienado, louco, dependente, aflito, agitado, sem compreensão, que provoca 

perigo, que sofre discriminação, isolamento e associando também a necessidade e a 

assistência. O estímulo 2 (LOUCO) esse grupo de estudantes associam a doente, a 

descontrole emocional, desestruturada, sem compreensão, sem juízo, confuso, 

inconsciente, que é aprisionada e isolada. Objetivam o estímulo 3 (HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO) como um ambiente solitário a partir dos elementos figurativos de: 

abandono, solitário, depressão e isolamento, associando também a solidariedade, 

terapia e ajuda.  

Os estudantes de Medicina associam o DOENTE MENTAL a: delírio, 

esquizofrênico, angústia, tristeza, difícil, perturbado, referindo-se também a psicólogo, 

a atenção, ajuda e remédio. Estes estudantes ao referir-se ao LOUCO associam este a 

perturbado e a perigo. No que se refere ao HOSPITAL PSIQUIÁTRICO estes 

estudantes associam a hospício, sujo, descaso, maus-tratos, mas também é associado a 

doido, curioso e carinho, o que inferimos que a palavra carinho diga respeito à forma 

como deve ser tratado o doente mental na instituição. 
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Em seguida, encontram-se as freqüências das palavras evocadas relativas 

aos estímulos indutores (DOENTE MENTAL, LOUCO e HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO) com nível de significância acima de 10,0% relacionada ao curso. 

 
Tabela 2. Distribuição das freqüências relativas das variáveis de opinião relacionadas ao 
estímulo indutor e ao grupo de pertença – Estudantes (Banco de dados 2 – Pesquisa 1). 
 

V.de  
opinião 
  

V.fixas 

Doente mental % Louco % 
Hospital 
Psiquiátrico 

% 

Psicologia 

Sofrimento 58,8 Maus-tratos 58,8 Despreocupado 69,1 

Humano 69,1 Sofrimento 58,8 Paciente 50,6 

Despreocupado 69,1 Preconceito 34,6 Psicologia 48,5 

Descontrole 
Emocional 

50,6 Angústia 75,3 Exclusão 42,3 

Social 50,6 Humano 69,1 Psiquiatria 29,4 

Preconceito 34,6 Doente mental 50,6 Maus tratos 58,8 

Medicina 

Delírio 100,0 Esquizofrênico 57,9 Hospício 74,7 

Esquizofrênico 100,0 Compt.diferent 45,8 Sujo 49,5 

- - Doido 36,8 Louco 21,6 

- - Hospício 25,7 - - 

Serviço Social 
Deficiente 68,5 Desestruturado 74,8 Médico 31,3 

Alienado 68,5 Aprisionado 64,0 Remédio 17,6 

Téc. de 
Enfermagem 

Angústia 58,5 Paciente 62,7 - - 

Médico 50,2 Doido  36,8 Curioso 68,9 

Amor 44,7 Medo 21,8 Atenção 50,2 

Cuidado 42,2 Agressivo 27,4 Profissional 50,2 

Medo 41,4 Derespeito 45,7 Medo 32,4 

Importante 68,9 - - - - 

Atenção 30,0 - - - - 

Enfernagem 

Perigo 68,8 Inconsciente 68,8 Depressão 100,0 

Aflito 50,1 Agitado 68,8 Terapia 58,4 

Agitado 68,8 Confuso 58,4 Cuidado 29,9 

- - Isolamento 50,1 - - 

- - Ajuda 50,1 - - 

- - S/compreensão 50,1 - - 

 

 

Os estudantes de Psicologia trazem a questão do preconceito ao referir-se 

ao doente mental e ao louco, e ao termo ―exclusão‖ ao referir-se ao Hospital 

Psiquiátrico. A questão da exclusão e do preconceito são duas questões extremamente 
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presentes na atual sociedade e por isto a Psicologia tem se ocupado em estudar estas 

questões não só relacionando ao doente mental mas a outros objetos sociais como a 

questão social, a dos homosessuais, as dos deficientes, da mulher dentre outros. 

Os estudantes de medicina trazem a questão da classificação 

psicopatológica bem marcada utilizando o termo ―delírio‖ (para o doente mental) e o 

termo ―esquizofrenia‖ (para o louco e para o doente mental), fazendo uso do 

diagnóstico e da sintomatologia para definir a loucura/doença mental. Ao referir-se ao 

hospital psiquiátrico utilizam os termos ―sujo‖ e ―hospício‖, numa visão bem 

estereotipada e negativa do mesmo. 

Destaque também para os estudantes, os técnicos de enfermagem que 

trazem a questão do medo bem marcada ao referir-se às três palavras: doente mental, 

louco e hospital psiquiátrico. 

 

Banco de dados 3 – FAMÍLIA x FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL x 
INCLUSÃO SOCIAL DO DOENTE MENTAL 

Quadro 6. Plano fatorial. Estudantes (banco de dados 3, pesquisa 1). 
 

Plano fatorial 
Variáveis de opinião/ 
Estímulos indutores 

Fator 1 (F1), vermelho, localiza-se no eixo horizontal à direita e à esquerda 
Fator 2 (F2), azul, localiza-se no eixo vertical superior e inferior 
As Variáveis Fixas são as que estão no gráfico na cor preta.  

1= Família 
2=Família do DM 
3= Inclusão Social 

 

 

No gráfico 3 observa-se as nuvens semânticas, elaboradas pelos estudantes 

dos cursos Técnico de Enfermagem, Serviço Social e Psicologia. 
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Gráfico 3. Plano Fatorial de Correspondência das Representações acerca da família, 
família do doente mental e da inclusão social, elaboradas pelos estudantes das áreas de 
saúde e humanas. 

 

 

No fator (F1), representado pela cor vermelha, na linha horizontal, 

encontram-se as representações de valor estatístico mais significativo, explicando 

34,7% da variância total das respostas. Enquanto que o segundo fator (F2), na linha 

vertical de cor azul, representa 26,6% da variância total das respostas. Pode-se 

verificar que a soma das variâncias perfaz um total de 61,3%; desse modo, diz-se que 

estatisticamente os dados são significativos, ou seja, satisfatórios para a interpretação 

dos resultados. 

Observa-se no campo semântico do Eixo 1 de cor vermelha, ao centro e 

nas margens direita e esquerda, as modalidades mais consensuais elaboradas pelo 



Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 5. Exclusão/inclusão social do doente mental/louco: representações e práticas no 
 contexto da Reforma Psiquiátrica: trajetória metodológica e resultados 

154 

 

 

grupo de estudantes do curso Técnico de Enfermagem. No que tange ao estímulo 1 

(FAMÍLIA), esses estudantes associam aos elementos figurativos: alegre, importante, 

casa, apoio, respeito, tudo, saudade, necessidade, e acompanhamento. Quanto ao 

estimulo 2 (FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL), observa-se que essa categoria evoca 

palavras de conotação negativa, a saber: perturbada, cansada, desinteressada, 

desesperada, culpa, rejeição, dor, desilusão, angústia; associando esse estímulo às 

variáveis de opinião: apoio, afeto, dedicação e paciente. No que concerne ao estímulo 

3 (INCLUSÃO SOCIAL DO DOENTE MENTAL), pode-se observar que, para esse 

grupo de estudantes, a inclusão social do doente mental relaciona-se a ―uma 

necessidade‖, ―a ser importante‖, que visa uma igualdade, representando a inclusão 

―algo bom que acolhe‖, ancorando a inclusão, na cura e no tratamento, associada a 

sentimentos de amor e de acolhimento. Por outro lado, ao referir-se à inclusão, destaca 

elementos figurativos de conotação negativa, a saber: difícil, medo, solidão, rejeição, e 

preconceito. 

Na margem inferior do gráfico (mais na cor azul), encontra-se a nuvem 

semântica construída pelos estudantes de Serviço Social. Esses estudantes associaram 

FAMÍLIA (estímulo 1) a lei, vida, base, esperança, equilíbrio, acolhimento e apoio. 

No que concerne a FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL (estímulo 2), as modalidades 

associadas são: amor, esperança, paciência, acompanhamento, esquecimento, solidão, 

amizade, dedicação e culpa. Com relação à INCLUSÃO SOCIAL DO DOENTE 

MENTAL (estímulo 3), as representações evocadas foram: direito, paciência, família, 

social, terapia inclusão, nascimento e importante, embora  também destaquem 

trabalho e discriminação. 

Inversamente ao campo semântico dos estudantes de Serviço Social, no 

fator 2, localizado na margem superior predominantemente na cor azul, pode-se 
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observar a nuvem semântica construída pelos estudantes de Psicologia. As 

representações evocadas acerca da FAMÍLIA (estímulo 1) estão relacionadas a 

segurança, proteção, conforto, afeto, parente, pais, ajuda, e cuidado. Já as 

representações evocadas sobre a FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL (estímulo 2) 

associam-se a pena, abandono, preconceito, insegurança, dúvida, problema, 

despreparo, sofrimento, difícil, sem compreensão e preocupação. Quando reportam ao 

termo INCLUSÃO SOCIAL DO DOENTE MENTAL, estes estudantes evocam 

elementos figurativos do tipo: respeito, melhor, necessidade, compreensão e 

preconceito. Em seguida, encontram-se as freqüências das palavras evocadas, relativas 

aos estímulos indutores (família, família do doente mental e inclusão social do doente 

mental). 

 
Tabela 3. Distribuição das freqüências relativas das variáveis de opinião relacionadas ao 
estímulo indutor e ao grupo de pertença – Estudantes (Banco de dados 3 – Pesquisa 1). 
 

V.de 
opinião 
 

V.fixas 

Família % Família do DM % 
Inclusão Social do 
DM 

% 

Psicologia 

Segurança 82,4 S/Compreensão 58,9 Melhor 47,2 

Conforto 38,4 Pena 50,7 Respeito 38,4 

Afeto 30,7 Preconceito 33,7 Necessário 19,2 

Compreensão 15,1 Abandono 28,1 - - 

Medicina 
Pais 58,0 Paciente 24,4 Necessário 29,1 

- - - - Difícil 18,7 

Serviço Social 

Equilíbrio 68,6 Acompanhamento 42,9 Discriminado 58,2 

Esperança 68,6 Apoio 17,9 Social 37,2 

Lei 49,8 - - - - 

Técnico de 
Enfermagem 

Tudo 87,4 Desesperada 74,9 Medo 55,2 

Saudade 74.9 Cansada 68,6 Esperança  49,8 

Alegre 25,8 Perturbada 58,2 Amor 46,2 

- - - - Acolhe 37,2 

Enfermagem 

Educação 50,1 Culpa 75,0 Dedicação 68,8 

Atenção 28,7 Medo 43,3 Compreensão 37,6 

Conflito 37,6 Amizade 37,6 - - 
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A palavra ―família‖ foi mais associada a termos de conotação positiva 

como: segurança, conforto, equilíbrio, tudo, alegre. Já ―família do doente mental‖ foi 

mais vinculada a termos negativos como: sem compreensão, pena, preconceito, 

cansada, perturbada, medo, e culpa. A ―inclusão social‘ foi vista como necessária, mas 

também foi associada ao termos: difícil, discriminado e medo. 

5.2. Pesquisa 2 – Associação de palavras com familiares de doente 
mental (Hospital Psiquiátrico x CAPS). Trajetória metodológica 

5.2.1. Objetivos 

Geral 

o Analisar como os familiares de doente mental, representam a loucura/doença 

mental, os hospitais psiquiátricos e a inclusão do doente mental na família e na 

sociedade, com o intuito de apreender como estes indivíduos, que são  base do 

processo de inclusão, estão representando estas questões e aceitando o processo 

de inclusão social do seu familiar portador de transtorno mental.  

Específicos 

o Verificar em que se assemelham e em que diferem as representações dos 

familiares de inserção diferentes, em termos de instituição de tratamento 

(CAPS x Hospital psiquiátrico) acerca dos temas propostos, a saber: doente 

mental e louco; hospital e hospital psiquiátrico; família e família do doente 

mental e inclusão social; 

o Verificar se os familiares se apropriam do discurso médico-psiquiátrico ao 

conceituar a doença mental e em que ancoram as suas crenças e representações 

ao se posicionarem acerca dos hospitais psiquiátricos e da inclusão social. 
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5.2.2. Método 

Local do Estudo 

Este estudo foi realizado em instituição psiquiátrica particular que atende 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na cidade de João Pessoa (PB) para os familiares 

de pacientes institucionalizados em hospital psiquiátrico, e em uma instituição pública 

para os familiares de doentes mentais inseridos no Sistema Substitutivo (CAPS). 

Participantes 

Esta pesquisa foi realizada com 30 familiares de pacientes 

institucionalizados em hospital psiquiátrico particular que atende pelo SUS e 30 

familiares de pacientes atendidos pelo CAPS, sistema substitutivo, proveniente da 

Reforma Psiquiátrica perfazendo um total de 60 sujeitos. Foram eliminados da 

amostra familiares de pacientes que estavam em tratamento de dependência química 

(álcool e outras drogas). Participaram sujeitos de ambos os sexos, oriundos de diversas 

classes sociais, nível de escolaridade variado e idade superior a 18 anos (ver anexo, 

pesquisa 2). Neste estudo a família foi concebida como uma rede de relações sociais e 

interpessoais que incorpora e extrapola a consangüinidade, abrangendo laços econômicos, 

jurídicos, sociais e afetivos. Neste sentido, foi considerada família, todos os indivíduos 

que convivem no mesmo espaço e que têm uma relação social e interpessoal, 

considerando, pois os variados ―arranjos familiares‖.  

 

Procedimento 

Para a coleta dos dados, foi realizado o Teste de associação de palavras 

com os seguintes estímulos: DOENTE, DOENTE MENTAL, LOUCO, HOSPITAL, 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, FAMÍLIA, FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL, 
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INCLUSÃO SOCIAL DO DOENTE MENTAL (Anexo – Pesquisa 2). A aplicação foi 

feita individualmente em sala das instituições, com autorização dos sujeitos e garantia 

do anonimato (Anexo – Pesquisa 2). O teste foi aplicado individualmente com o 

entrevistador escrevendo as palavras devido ao grande número de familiares terem 

nível de escolaridade baixo, na maioria Analfabeto e 1º Grau Incompleto (Anexo – 

Pesquisa 2). As palavras-estímulos foram lidas para o entrevistado, o qual deveria 

falar, de imediato, as 5 palavras que viessem à sua mente ao ouví-las. Antes da entrega 

do teste o aplicador fazia uma explanação dos objetivos da pesquisa e, posteriormente, 

explicava o teste de associação de palavras como exemplo citava alguma palavra 

neutra como a palavra ―bolo‖, e perguntava: ―o que vem à mente quando falamos a 

palavra bolo?‖ Citando alguns exemplos como chocolate, cozinha, aniversário, 

alegria, sabor. Após esta explicação, falava-se acerca do tempo para cada estímulo e 

só então as palavras eram lidas pelo aplicador, uma a uma, dando o tempo necessário 

para que o entrevistado associasse as 5 palavras solicitadas, de modo que foi 

estipulado um tempo médio de 8 minutos para aplicação total do teste. Na análise só 

foram considerados os testes que tivessem com no mínimo 4 respostas para cada 

palavra. Ao final da aplicação o entrevistador coletava os dados referentes aos dados 

sociais (Anexo – Pesquisa 2). 

 

Procedimento de Análise dos Dados 

Nesta pesquisa, foram utilizados 8 estímulos indutores, a saber: doente, 

hospital, doente mental, louco, hospital psiquiátrico, família, família do doente mental 

e inclusão social; aplicados a familiares de CAPS e de Hospital Psiquiátrico (Anexo – 

Pesquisa 2). 
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Visando estabelecer divergências e convergências temáticas, optou-se por 

distribuir o material coletado, no tocante aos estímulos indutores, em 3 bancos de 

dados. As variáveis fixas foram codificadas e estão descritas no quadro a seguir. 

 
Quadro 7. Grupo de pertença  (Familiares – Pesquisa 2). 
 

Grupo de Pertença 

0161= sexo feminino 0172=+ 40 anos 

0162= sexo masculino 0181=Analfabeto/Ensino Fundamental 

0171=20–40 anos 0182=Ensino Médio 

 0183=Ensino Superior 

 

 

Após inserção no banco de dados das variáveis fixas codificadas em 

números, seguem-se as variáveis de opinião, ou palavras-resposta, dispostas em 

linhas, emitidas por cada indivíduo com relação a todos os estímulos indutores. 

A seguir, tem-se como exemplo um recorte do banco de dados desta 

pesquisa. 

 

1112pacien1 depres1 amor1 cuidad1 ativid1 doente2 medico2 sofrim2 ruim2 maltra2* 
1112tristz1 sofrim1 angust1 dor1 dsconf2 tristz2 sentme2 indife2 ansied2* 
1121cuidad1 pacien1 ativid1 atenca1 paciet1 doenca2 sentme2 cura2 fe2 deus2* 
1121medico1 remedi1 alimen1 paz1 pacien1 ruim2 doente2 necess2 visita2 intern2* 
1121bom1 doenm1 medico1 pensam1 remedi2 intern2 doente2 assist2* 

 

 

O material coletado foi distribuído em 3 bancos de dados, sendo 

preservadas todas as variáveis fixas de modo a fazer o cruzamento das variáveis que 

mais se relacionavam e para não perdemos conteúdos na análise. Os bancos de dados 

foram: Banco 1 (Doente x Hospital denominado DH) que teve 561 palavras evocadas, 

Banco 2 (Doente mental x Louco x Hospital psiquiátrico, denominado DLHP) que 
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teve 799 palavras evocadas, e o Banco 3 (Família x Família do doente mental x 

Inclusão social, denominado de FFDI) que teve 812 palavras evocadas, perfazendo um 

total de 2.172 palavras evocadas. 

5.2.3. Resultados 

Banco de dados 1 – DOENTE x HOSPITAL 

Os dados representados graficamente a seguir, referem-se aos estímulos 

doente (1) e hospital (2). No primeiro banco de dados obteve-se um somatório igual a 

561 palavras evocadas pelo conjunto de participantes (n=60). Desse somatório 61 

palavras são diferentes, as quais representam as idiossincrasias dos atores sociais em 

relação aos estímulos indutores. 

A análise dos dados coletados realizou-se através da leitura gráfica das 

representações (palavras evocadas/modalidades), que estão distribuídas de maneira 

oposta sobre dois fatores/eixos (F1 e F2), observadas no gráfico, a seguir: 

 
Quadro 8. Plano fatorial – Familiares (Banco de dados 1 – Pesquisa 2). 
 

Plano fatorial 
Variáveis de opinião/ 
Estímulos indutores 

Fator 1 (F1), vermelho, localiza-se no eixo horizontal à direita e à esquerda. 
Fator 2 (F2), azul, localiza-se no eixo vertical superior e inferior 
As Variáveis Fixas são as que estão no gráfico na cor preta.  

1= Doente 
2=Hospital 
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Gráfico 4. Plano Fatorial de Correspondência das Representações acerca do doente e do 
hospital, elaboradas pelos familiares de CAPS e de hospitais psiquiátricos. 

 

 

O espaço fatorial constituído dos dois fatores (F1 e F2) e delimitado pelas 

respostas aos dois estímulos indutores (doente 1 x hospital 2) revela a existência de 

agrupamentos representacionais ou o que se denomina em estatística de ―nuvens‖, que 

evidenciam as semelhanças e diferenças nos conteúdos e na estrutura das 

representações dos atores sociais. 

Desse modo, no primeiro fator (F1), representado pela cor vermelha, na 

linha horizontal, encontram-se as representações de valor estatístico mais 

significativo, explicando 56,6% da variância total das respostas. Enquanto que o 

segundo fator (F2), na linha vertical de cor azul, representa 19,8% da variância total 

das respostas. Pode-se verificar que a soma das variâncias perfaz um total de 76,4%; 

desse modo, diz-se que estatisticamente os dados são significativos, ou seja, 

satisfatórios para a interpretação dos resultados. 
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O fator ou Eixo 1 é considerado o mais importante, uma vez que nele 

concentram-se as informações de maior valor estatístico sobre o objeto de pesquisa. O 

processamento dos dados permitiu identificar, no lado esquerdo do gráfico, o campo 

semântico das representações sociais elaboradas pelos familiares do Ensino Médio; 

os mesmos associaram DOENTE (estímulo 1) a apoio, amor, atenção e custo. 

Incluídas nesse mesmo campo semântico, surgem às representações relativas ao 

HOSPITAL (estímulo 2), que foi associado a sentimento, apoio, preocupação, 

atendimento e profissional. 

Observa-se no quadrante direito que se encontram as representações dos 

familiares de CAPS que associaram DOENTE (estímulo 1) a ruim, problema, 

tratamento, doente mental, paciente e incurável; já HOSPITAL (estímulo 2) foi 

associado a doença, hospital, sofrimento, remédio, atendimento e doente. 

Em oposição aos familiares de CAPS encontra-se, no quadrante direito 

inferior, os familiares de hospital psiquiátrico/20–40 anos. No que se refere ao 

DOENTE (estímulo 1), as associações foram relacionadas a tristeza, doença e cura; já 

o HOSPITAL (estímulo 2) foi associado a lugar de tratamento, benefício, casa de 

repouso, enfermo e saúde.  

Do lado esquerdo inferior do gráfico situam-se as representações dos 

familiares com nível de escolaridade entre Analfabeto/Ensino Fundamental. Os 

mesmos associam DOENTE (estímulo 1) a trabalho, agitação, saúde e bom; já o 

HOSPITAL (estímulo 2) foi associado a morre, tratamento, internação e necessidade. 

Observa-se uma diferença em relação às representações dos familiares de 

CAPS e dos hospitais psiquiátricos (oposição de quadrantes), especificamente no que 

se refere ao estímulo HOSPITAL; enquanto os familiares de CAPS têm uma visão 

mais negativa deste, associando-o a termos como doença e sofrimento; os familiares 
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do hospital psiquiátrico têm uma representação mais positiva, associando-o a lugar de 

tratamento e a casa de repouso. 

Em seguida, encontram-se as freqüências
33

 das palavras mais evocadas, 

relativas aos estímulos indutores (doente e hospital) 

 
Quadro 9. Das frequências para os estímulos 1 e 2 – Pesquisa 2. 
 

ESTÍMULO 1 . DOENTE ESTÍMULO 2 . HOSPITAL 

Remédio (F=56) Ruim (F=64) 

Hospital (F=56) Tratamento (F=60) 

Saúde (F=48) Remédio (F=52) 

Dor (F=48) Assistência (F=48) 

Doença (F=44) Sofrimento (F=44) 

Cuidado (F=44) Médico (F=44) 

Médico (F=40) Apoio (F=44) 

Atenção (F=40) Cuidado (F=44) 

 

 

Os termos ―doente‖ e ―hospital‖ foram associados a termos 

representativos da visão biomédica tradicional, vinculados a remédio, hospital e saúde 

x doença e médico. Destaque para o termo ―hospital‖, que foi associado como algo 

ruim, mas também foi associado a tratamento, assistência e cuidado. 

 

Banco de dados 2 – DOENTE MENTAL x LOUCO x HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO 

Os dados representados no gráfico a seguir, referem-se aos estímulos, 

doente mental (1), louco (2) e hospital psiquiátrico (3). A partir do processamento do 

 

                                                                 

33 De acordo com o programa ECAPEM, retirado apenas as freqüências de 40 acima. 
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banco de dados obteve-se um somatório igual a 799 palavras evocadas pelo conjunto 

de participantes (n=60); desse somatório 92 palavras foram diferentes, as quais 

representam as idiossincrasias dos atores sociais em relação aos estímulos indutores. 

 
Quadro 10. Plano fatorial – Familiares (Banco de dados 2 – Pesquisa 2). 
 

Plano fatorial 
Variáveis de opinião/ 
Estímulos indutores 

Fator 1 (F1), vermelho, localiza-se no eixo horizontal à direita e à esquerda. 
Fator 2 (F2), azul, localiza-se no eixo vertical superior e inferior 
As Variáveis Fixas são as que estão no gráfico na cor preta. 

1= Doente Mental 
2=Louco 
3= Hosp. Psiquiátrico 

 

 
 
Gráfico 5. Plano Fatorial de Correspondência das Representações acerca do doente 
mental, do louco e do hospital psiquiátrico, elaboradas pelos familiares de CAPS e de 
hospitais psiquiátricos. 
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Percebe-se que no primeiro fator (F1), representado pela cor vermelha, na 

linha horizontal, concentram-se as representações de valor estatístico mais 

significativo, explicando 43,4% da variância total das respostas. Enquanto que o 

segundo fator (F2), na linha vertical de cor azul, representa 23,1% da variância total 

das respostas. Pode-se verificar que a soma das variâncias perfaz um total de 66,5%; 

desse modo, afirma-se que estatisticamente os dados são significativos, ou seja, 

satisfatórios para a interpretação dos resultados. 

Podemos observar no gráfico a oposição entre as representações dos 

familiares de Ensino Médio e de Analfabeto/Ensino Fundamental, e a oposição entre 

os familiares de CAPS e de Hospital Psiquiátrico. 

As palavras mais representativas dos familiares de Ensino Médio/ 

feminino situam-se no quadrante esquerdo superior. O DOENTE MENTAL (estímulo 

1) foi associado a amor, pena, apoio, problema e social. O LOUCO (estímulo 2) foi 

associado a apoio, desequilíbrio, exclusão, aceita e compreensão. O HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO (estímulo 3) foi associado a amor, ruim e exclusão. 

Os familiares de CAPS associam o DOENTE MENTAL (estimulo 1) a 

filho e bom. O LOUCO (estímulo 2) foi associado a hospital, medo, internação, 

remédio e família. O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO (estímulo 3) foi associado a doido, 

enfermo, angústia e sofrimento. Podemos observar nestes grupos de familiares uma 

visão mais negativa no que se refere aos termos ―louco‖ e ―hospital psiquiátrico‖. 

Os familiares de hospital psiquiátrico/idade 20–40 anos encontram-se 

representados no quadrante inferior esquerdo. O DOENTE MENTAL (estimulo 1) foi 

associado a alteração de comportamento, tristeza, compreensão, cura, acolhimento, 

depressão e atenção. O LOUCO (estímulo 2) foi associado por este grupo a problema, 
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Deus e incapaz. O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO (estímulo 3) foi associado a 

psicólogo, acolhimento, cura, psiquiatria e equipe. 

Os familiares com escolaridade entre Analfabeto/Ensino Fundamental 

associam o DOENTE MENTAL (estimulo 1) a remédio, sem noção, incurável, 

desequilíbrio e agressão. O LOUCO (estímulo 2) foi associado por este grupo a sem 

raciocínio e doente mental. O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO (estímulo 3) foi associado 

a crise, louco, médico, internação, doente mental e depressão.  

Observa-se a diferença existente entre as representações dos familiares de 

CAPS  e de hospital psiquiátrico no que se refere aos estímulos DOENTE MENTAL, 

LOUCO e HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. Os familiares de CAPS têm uma visão mais 

positiva do doente mental e mais negativa do louco e do hospital psiquiátrico; já os 

familiares de hospital psiquiátrico não fazem diferenciação entre os termos ―doente 

mental‖ e ―louco‖; ambos são associados a tristeza, alteração de comportamento e 

problema. Para estes famíliares, o hospital psiquipatrico é visto de forma positiva, 

como acolhimento e cura. Os familiares com nível de escolaridade mais elevado 

possuem uma representação vinculada à questão social, trazendo termos como 

exclusão e social. Já familiares com nível de escolaridade mais baixo 

(Analfabeto/Ensino Fundamental) têm uma representação mais próxima dos familiares 

de hospital psiquiátrico. 

Em seguida, encontram-se as freqüências
34

 das palavras mais evocadas, 

relativas aos estímulos indutores (doente mental, louco; hospital psiquiátrico). 

 

 

                                                                 

34 de acordo com o programa ECAPEM, retirado apenas às freqüências de 40 acima. 
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Quadro 11. Frequência para os estímulos 1, 2 e 3 – Pesquisa 2. 
 

ESTÍMULO 1 
DOENTE MENTAL 

ESTÍMULO 2 
LOUCO 

ESTÍMULO 3 
HOSP.PSIQUIATRICO 

Desequilíbrio (F=48) Alteração de Comportº(F=52) Ruim (F=64) 

Exclusão (F=48) Doido (F=44) Apoio (F=56) 

Paciente (F=48) Exclusão (F=44) Remédio (F=48) 

Apoio (F=44) Família (F=44) Desequilíbrio (F=44) 

Família (F=44) Remédio (F=44) Doente (F=44) 

Tristeza (F=44) Sem raciocínio (F=40) Tratamento (F=44) 

Cuidado (F=40)   

Ruim (F=40)   

 

 

Podemos observa neste quadro que os termos ―doente mental‖, ―louco‖ e 

―hospital psiquiátrico‖ são associados a representações mais negativas, tais como 

desequilíbrio, exclusão, tristeza e ruim. Observa-se também a ênfase na questão 

familiar ao referir-se ao doente mental e ao louco. Destaque para a palavra ―ruim‖, 

associada ao hospital psiquiátrico, mas este também foi associado a apoio e a 

tratamento. 

 

Banco de dados 3 – FAMÍLIA x FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL x 
INCLUSÃO SOCIAL DO DOENTE MENTAL 

Os dados representados graficamente a seguir, referem-se aos estímulos, 

família (1), família de doente mental (2) e inclusão social (3). Neste banco de dados 

obteve-se um somatório igual a 812 palavras evocadas pelo conjunto de participantes 

(n=60); desse somatório 91 palavras são diferentes, as quais representam as 

idiossincrasias dos atores sociais em relação aos estímulos indutores. 
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A análise dos dados coletados realizou-se através da leitura gráfica das 

representações (palavras evocadas/modalidades), que estão distribuídas de maneira 

oposta sobre dois fatores/eixos (F1 e F2), observadas no gráfico a seguir: 

 
Quadro 12. Plano fatorial – Familiares (Banco de dados 3 – Pesquisa 2). 
 

Plano fatorial 
Variáveis de opinião/ 
Estímulos indutores 

Fator 1 (F1), vermelho, localiza-se no eixo horizontal à direita e à esquerda. 
Fator 2 (F2), azul, localiza-se no eixo vertical superior e inferior 
As Variáveis Fixas são as que estão no gráfico na cor preta.  

1= Família 
2=Família do DM 
3= Inclusão Social 

 

 

 
 
Gráfico 6. Plano Fatorial de Correspondência das Representações acerca da família, da 
família do doente mental e da inclusão social, elaboradas pelos familiares de CAPS e de 
hospitais psiquiátricos. 
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O espaço fatorial constituído dos dois fatores (F1 e F2), e delimitado pelas 

respostas aos estímulos indutores (família, família de doente mental e inclusão social), 

revela a existência de agrupamentos representacionais, ou o que se denomina em 

estatística de ―nuvens‖, que evidenciam as semelhanças e diferenças nos conteúdos e 

na estrutura das representações dos atores sociais. 

Desse modo, no primeiro fator (F1), representado pela cor vermelha, na 

linha horizontal, encontram-se as representações de valor estatístico mais 

significativo, explicando 42,0% da variância total das respostas. Enquanto que o 

segundo fator (F2), na linha vertical de cor azul, representa 23,6% da variância total 

das respostas. Pode-se verificar que a soma das variâncias perfaz um total de 65,6%; 

desse modo, diz-se que estatisticamente os dados são significativos, ou seja, 

satisfatórios para a interpretação dos resultados. 

O fator ou Eixo 1 é considerado o mais importante, uma vez que nele 

concentram-se as informações de maior valor estatístico sobre o objeto de pesquisa.  

Observa-se no gráfico a oposição entre as associações dos familiares do 

Ensino Médio/idade 20–40 anos e os familiares com nível de escolaridade de 

Analfabeto/Ensino Fundamental, e entre os familiares de CAPS e os familiares 

hospital psiquiátrico. 

No quadrante superior, lado esquerdo, encontra-se as associações dos 

familiares do Ensino Médio/idade 20–40 anos. Estes associam FAMÍLIA  (estímulo 

1) a base, amor, força e importante. Associam FAMÍLIA DE DOENTE MENTAL 

(estímulo 2) a carinho e preconceito. A INCLUSÃO SOCIAL (estímulo 3) foi 

associada a rejeição, lazer, harmonia, medo e discriminação. 

No quadrante superior, lado direito, estão as associações dos familiares de 

CAPS, que associam FAMÍLIA (estímulo 1) a dedicação, união, harmonia, 
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compreensão e respeito. Associam FAMÍLIA DE DOENTE MENTAL (estímulo 2) a 

preconceito, doente, família, doença, solidão e impaciente. A  INCLUSÃO SOCIAL 

(estímulo 3) foi associada a adaptação, apoio, educação e amigo. 

No quadrante inferior esquerdo surgem as associações dos familiares de 

hospital psiquiátrico/masculino, os quais associam FAMÍLIA (estímulo 1) a tudo, 

casamento e educação. Associam FAMÍLIA DE DOENTE MENTAL (estímulo 2) a 

preocupação. A INCLUSÃO SOCIAL (estímulo 3) foi associada a melhor assistência 

e esperança. 

No quadrante inferior direito surgem as associações dos familiares com 

escolaridade Analfabeto/Ensino Fundamental, os quais associam FAMÍLIA  

(estímulo 1) a cuidado, filho, irmão, parente e família. Associam FAMÍLIA DE 

DOENTE MENTAL (estímulo 2) a cuidado, irmão e amor. A INCLUSÃO SOCIAL 

(estímulo 3) foi associada a controle emocional, trabalho, convivência, assistência, 

impossível e questão social. 

Neste banco não houve diferenciação clara entre as representações dos 

grupos no que se refere à família e à família do doente mental, sendo estas 

representações mais concensuais. Observa-se em todos os grupos uma representação 

positiva em relação à família, que foi associada a base, amor, força, união e harmonia, 

dentre outras representações positivas. No que se refere à família do doente mental, 

não há uma representação negativa, mas existe associação de palavras que 

representam vivências de preconceito, solidão e preocupação. No que se refere à 

inclusão social do doente mental, esta foi associada a palavras como lazer, harmonia, 

adaptação, melhor assistência e esperança; mas também foi associada a medo e 

discriminação. No que se refere aos familiares com nível de escolaridade mais baixo, 

observou-se uma representação mais negativa da inclusão social, com palavras como 
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trabalho, impossível e questão social. O que pode está ancorado na esfera social destes 

sujeitos, onde, na nossa sociedade, o nível de escolaridade está diretamente vinculado 

à questão sócio-econômica. 

Em seguida, encontram-se as freqüências
35

 das palavras mais evocadas, 

relativas aos estímulos indutores (família, família do doente mental; inclusão social). 

 
Quadro 13. Frequência para os estímulos 1, 2 e 3 – Pesquisa 2. 
 

ESTÍMULO 1 
FAMÍLIA 

ESTÍMULO 2 
FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL 

ESTÍMULO 3 
INCLUSÃO SOCIAL  

Amor (F=108) Cuidado (F=80) Assistência (F=56) 

União (F=80) Amor (F=64) Bom (F=56) 

Apoio (F=76) Paciente (F=56) Preconceito (F=48) 

Bom (F=60) Sofrimento (F=48)  

Tudo (F=56) Carinho (F=44)  

Família (F=44) Apoio (F=40)  

Base (F=40) Doente (F=40)  

 

 

Destaque para palavras de conotação positiva associada a família e a 

família do doente mental, sendo que esta última também foi associada a sofrimento. 

No que se refere a inclusão social as palavras mais destacadas foram assistência, bom 

e preconceito. 

 

                                                                 

35 de acordo com o programa ECAPEM, retirado apenas às freqüências de 40 acima. 
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5.3. Pesquisa 3 – Entrevista com profissionais e com familiares de 
doente mental 

5.3.1. Objetivos 

Geral 

o Conhecer as representações elaboradas por profissionais das áreas de saúde e 

pelos familiares de doentes mentais institucionalizados em Hospital psiquiátrico 

acerca da loucura/doença mental e da Reforma Psiquiátrica. 

Específicos 

o Verificar se há diferenças entre as representações dos grupos selecionados; 

o Conhecer as representações dos profissionais de saúde mental e dos familiares 

acerca da doença mental/loucura, visando compreender as repercussões destas 

no processo de inclusão/exclusão familiar, na aceitação e na colaboração da 

implantação da Reforma Psiquiátrica. 

5.3.2. Método 

Local do estudo 

Este estudo foi realizado na cidade de João Pessoa (PB) em hospitais de 

psiquiatria, um público e um particular, com familiares de pacientes 

institucionalizados e com profissionais da área da saúde mental, que trabalham nas 

respectivas instituições.  
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Participantes 

Esta pesquisa foi composta por 25 profissionais da área de saúde que 

trabalham em instituições psiquiátricas (sendo cinco profissionais de cada área, assim 

distribuídos: com nível superior: Psiquiatras, Psicólogos, Enfermeira-chefe e 

Assistente Social; com nível médio: Auxiliares de Enfermagem) e por 25 familiares de 

doentes mentais institucionalizados.  

Sendo constituída por sujeitos de ambos os sexos, oriundos de diversas 

classes sociais, nível de escolaridade variado e idade superior a 18 anos (Anexo – 

Pesquisa 3). Neste estudo, a família foi concebida como uma rede de relações sociais e 

interpessoais que incorpora e extrapola a consangüinidade, abrangendo laços 

econômicos, jurídicos, sociais e afetivos. Neste sentido, consideradou-se família  

todos os indivíduos que convivem no mesmo espaço e que têm uma relação social e 

interpessoal, abrangendo, pois os variados ―arranjos familiares‖. 

Procedimento 

A realização desta pesquisa com os familiares e com os profissionais, 

ocorreu na própria instituição, em sala apropriada, tendo como critério básico a 

disponibilidade para participar da entrevista. Na escolha dos familiares foram 

excluídos da amostra os familiares de dependentes químicos institucionalizados.  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, individuais, com uso do 

gravador, garantindo-se o anonimato. Além das questões pertinentes ao assunto 

(Anexo – Pesquisa 3), ao final das entrevistas, os sujeitos respondiam a questões 

referentes aos dados pessoais, os quais forneceram subsídios para a construção do 

perfil dos entrevistados(Anexo – Pesquisa 3). 

Inicialmente foi estabelecido um rapport com o intuito de estabelecer um 

melhor contato entre entrevistador/entrevistado, expondo, de modo geral, os objetivos 
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da pesquisa e esclarecendo ao entrevistado que o mesmo não seria identificado em 

nenhum momento da pesquisa, garantindo, assim, o anonimato e o direito do 

entrevistado de responder às questões sem receio. Foi solicitada a autorização prévia 

dos sujeitos (Anexo – Pesquisa 3), e o tempo de aplicação foi indeterminado, 

permitindo aos entrevistados falarem até quando julgassem necessário. 

Por ser uma entrevista semi-aberta, o seu roteiro serviu de guia, de forma a 

alcançar os objetivos da pesquisa, não se fazendo necessário seguir a disposição das 

perguntas, respeitando-se, assim, a liberdade de expressão dos sujeitos entrevistados e 

a espontaneidade da entrevista. Priorizou-se não apenas a simples resposta às 

questões, mas também o aprofundamento dos temas, aos quais se pôde acrescentar 

novos questionamentos que complementassem e aprofundassem os temas discorridos, 

ou no caso inverso, suprimindo alguma questão cujo material já tivesse vindo à tona 

no discurso do sujeito. 

 

Procedimento de Análise dos Dados 

As entrevistas foram analisadas utilizando-se dois métodos: a Análise de 

Conteúdo Temática (Bardin, 1977) e o ALCESTE (Análise de Dados Textuais), 

descritos a seguir. 

 

a) ANÁLISE DE CONTEÚDO  

As entrevistas foram transcritas e analisadas seguindo a Técnica de 

Análise de Conteúdo, de Bardin (1977), priorizando-se a Análise Temática. A escolha 

desta técnica se deu por dois motivos: em primeiro lugar, por esta ser uma técnica que 

se aplica a toda e qualquer comunicação com transferência de significados de um 

emissor a um receptor; e em segundo lugar, como a própria autora expõe, a análise de 

conteúdo utiliza procedimentos sistemáticos para descrever os conteúdos das 
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mensagens e extrair deles indicadores que permitam inferir conhecimentos relativos a 

condições de produção dessas mensagens. 

Para análise das entrevistas, adotou-se algumas operações básicas que 

devem constar numa análise de conteúdo além da ―leitura flutuante‖. 

Em primeiro lugar, destacam a necessidade de constituição de um corpus 

de análise, que, no caso desta pesquisa, o corpus foi constituído pelas entrevistas. 

A segunda operação necessária será a definição de categorias, ou seja, ao 

analisar o corpus, dever-se-á realizar a categorização e a classificação dos seus 

conteúdos, tendo em vista a redução da complexidade do mesmo, para uma melhor 

apreensão da realidade e posterior explicação. Sendo assim, foram organizadas as 

entrevistas segundo um significado comum em códigos (categorias) compostos por 

termos-chave, indicando a significação central do conceito que se quer apreender e de 

outros indicadores que descrevem o campo semântico do conceito. Desta forma, a 

inclusão de um segmento de texto numa categoria pressupõe a detecção dos 

indicadores relativos a esta categoria, sendo agrupados segundo um significado 

comum. Tais categorias devem possuir uma validade interna, ou seja, devem ser 

exaustivas, de forma que cada unidade de registro só possa caber numa categoria. 

Uma terceira operação realizada foi à definição das unidades de análise, 

sendo escolhida a unidade temática constituída por temas e/ou unidades de fala 

(frases). As unidades foram quantificadas em termos da sua presença na categoria. As 

categorias foram constituídas seguindo esses passos e critérios e buscando-se uma 

validação interna mas também externa, ou seja, que outros pesquisadores, no casos 

―juízes‖, ao analisarem as entrevistas, seguindo os mesmos critérios e tendo em vista 

os objetivos da pesquisa, pudessem chegar às mesas categorias ou a um consenso. 
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Procedeu-se à validação das categorias da seguinte forma: as entrevistas, 

quatro de cada grupo, foram entregues a dois ―juízes‖, duas pessoas que não haviam 

participado das entrevistas, mas que trabalhavam com análise de conteúdo para que, 

conhecendo os objetivos da pesquisa, pudessem realizar a categorização das 

entrevistas seguindo todas as etapas necessárias. Posteriormente, compararam-se as 

categorias e subcategorias existentes, permanecendo aquelas presentes na análise de 

pelo menos dois analistas (dois ―juízes‖, ou um ―juiz‖ e a pesquisadora).  

 

b) ALCESTE 

O ALCESTE
36

 (Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de 

Segmentos de Texto) é um software de análise de dados textuais que tem como 

objetivo obter em uma 1ª classificação estatística de enunciados simples do corpus 

estudado (no caso desde estudo o corpus são as entrevistas realizadas), em função da 

distribuição de palavras dentro do enunciado, a fim de apreender as palavras que lhes 

são mais características.  

O corpus é dividido em CLASSES e cada classe representa um tema 

extraído do texto; esta classificação é realizada em função da distribuição do 

vocabulário. Esta divisão lexical é realizada de maneira que as diferenças entre as 

classes sejam maximizadas e as diferenças dentro das classes sejam minimizadas. As 

classes são semanticamente homogêneas, cada qual com seu conteúdo lexical 

específico. Palavras que ocorrem com muita freqüência não são descartadas, são 

 

                                                                 

36 Baseado no texto Introdução à utilização do programa informático ALCESTE para análise 

quantitativa de dados textuais- Brigido, C.- Lab. De Psicossociologia da Comunicação e da 

Cognição Social, UFSC, 2001. E no texto Análise quantitativa de dados textuais elaborado por 

Aldryo, S.- Lab.de Psicologia Escolar, UNB, s/d.  
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fortemente ligadas a uma dada classe, tomando-se como bases o valor do qui-

quadrado, em função da freqüência no corpus e da freqüência na classe. 

Iniciada a análise, o programa realiza quatro etapas denominadas A, B, C 

e D. A etapa A é a leitura do corpus e o cálculo do dicionário. Nesta etapa o programa 

fragmenta o texto, agrupa as ocorrências das palavras de suas raízes e procede o 

cálculo das freqüências destas formas reduzidas. 

A etapa B é o cálculo das matrizes de dados e classificação das UCE 

(Unidade de Contexto Elementar: corresponde a idéia de frase mais calibrada em 

função do número de palavras analisadas e da pontuação); o calculo da etapa B é feita 

de acordo com os vocabulários e da freqüência de formas reduzidas. A partir das 

matrizes cruzando formas reduzidas e UCE, aplica-se o método de Classificação 

Hierárquica Descendente e obtem-se uma classificação definitiva. 

A etapa C (Descrição das Classes de UCE escolhidas). Esta etapa fornece 

resultados que permitem a descrição das classes obtidas pelos seus vocabulários 

característicos (léxico) e pelas variáveis fixas (no caso desta pesquisa as variáveis 

fixas foram : profissão/escolaridade; grau de parentesco; tempo de convivência, sexo, 

idade). 

A etapa D é constituída pelos cálculos complementares, é um 

prolongamento da etapa C. Com base nas Classes de UCE escolhidas, o programa 

calcula e fornece as UCE mais característica de cada classe. 

As operações onde se produzem os resultados mais importantes para a 

interpretação de um corpus são as etapas C (Descrição das Classes) e D (Seleção das 

UCE mais característica de cada classe). Em um estágio mais avançado de análise do 

ALCESTE as operações C (Análise Fatorial de Correspondência) e D (Classificação 
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Hierárquica Descendente), permitem observar as relações entre as classes e a estrutura 

interna de cada classe. 

5.3.3. Resultados 

a) ANALISE DE CONTEÚDO – CATEGORIAS 

 Através da Análise de Conteúdo Temática foram construídas 9 categorias 

categorias para os profissionais da área de saúde e para os familiares, as quais serão 

definidas a seguir. As categorias são excludentes, mas a escolha das sub-categorias 

não, de modo que os sujeitos da pesquisa podem dar 2 ou mais respostas numa mesma 

categoria; por exemplo, ao citar as causas da doença mental os sujeitos podem citar 

causas familiares, genéticas, sociais etc. As categorias e subcategorias serão 

apresentadas em tabelas com percentual simples referindo-se ao número de sujeitos 

que emitiram tais respostas. Os resultados serão apresentados a seguir em tabelas com 

descrição das categorias e subcategorias através dos exemplos e em gráficos para 

facilitar a visualização dos resultados. 
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Quadro 14. Distribuição das categorias (análise de conteúdo). 
 
 

CATEGORIAS 

Categoria 1 
Representações 
acerca da atitude 

da sociedade 
frente ao doente 

mental 

Categoria 2 
Representações 
sobreos direitos 

do doente mental 

Categoria 3 
Representações 

sobre as 
causas da doença 

mental 

Categoria 4 
Representações 
sobre o doente 

mental 

Categoria 5 
Representações 

sobre as 
condições para o 

trabalho 

Categoria 6 
Representações 

acerca da 
atitude da família 
do doente mental 

 

Categoria 7 
Representações 

acerca do 
tratamento do 
doente mental 

Categoria 8 
Posicionamento 
sobre o Hospital 

Psiquiátrico 

Categoria 9 
Posicionamento 
sobre a Reforma 

Psiquiátrica 
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Tabela 4. Representações acerca da atitude da sociedade frente ao doente mental (Pesquisa 3). 
 

 PROFISSIONAIS FAMILIARES 

Subcategorias/n. de evocações % (sujeitos) Subcategorias/n. de evocações % (sujeitos) 

Exclusão/Discriminação (53) 
―[...]Eu vejo no transporte coletivo...o motorista tratar muito mal e não deixar nem 
ele subir.‖  
―[...] são totalmente a margem de tudo...a sociedade ainda é muito cruel com a 
questão do DM.‖ 
―[...] lá fora são muito discriminados.‖ 

88,0 

Exclusão/Discriminação (25) 
―[...] a sociedade fica humilhando [...]‖ 
―[...] a sociedade com certeza discrimina [...]‖ 
―[...] ninguém aceita [...]‖ 
―[...] Muita discriminação [...]‖ 
―[...] o doente mental é muito discriminado, quando as pessoas sabem que tem 
um DM na casa eles não querem nem freqüentar [...]‖ 

50,0 

Preconceito (25) 
―[...] a sociedade tem todos os preconceitos possíveis.‖ 
―[...] a sociedade tem preconceito sim, assim em termos de estar perto, eu já vi 
um DM na rua e as pessoas se afastam [...]‖ 
―[...] a sociedade tem preconceito sim, não tem confiança, não aceita...não dá 
oportunidade de trabalho.‖ 

68,0 
Preconceito (22) 
―[...] a sociedade tem preconceito [...]‖ 
―[...] a sociedade tem preconceito, tem total [...]‖ 

67,0 

Medo (32) 
―[...] o maior preconceito é o medo...o medo quando se fala em DM já se pensa 
em agressividade, em quebrar tudo.‖ 
―[...] ficam com medo com as coisas que eles fazem, ficam assombrados e isto é 
constrangedor, principalmente para a família.‖ 

60,0 
Medo (12) 
―[...] a sociedade tem medo [...]‖ 

42,0 

Categorização Negativa* (15) 
―[...] é um incapacitado, é um louco, a sociedade vê assim.‖ 
―[...] são chamados de doidos, loucos, porque na sociedade o DM é muito 
taxado.‖ 
―[...] muita gente não vê ele desse jeito (pessoa), acham que ele é um bicho, um 
animal, uma coisa assim [...]‖ 

44,0 
Categorização Negativa (24) 
―[...] acha que é doido que não tem juízo [...]‖ 
―[...] eles tratam como bicho, como irracional, chama de doido, louco [...]‖ 

50,0 

* Esta subcategoria diz respeito à visão estereotipada que se tem dos doentes mentais com adoção de termos pejorativos. 
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Gráfico 7. Representações acerca da atitude da sociedade frente ao doente mental 
(Pesquisa 3). 

 

No que se refere à atitude da sociedade frente ao doente mental, observa-

se que tantos os profissionais como os familiares concebem a sociedade como 

possuidora de uma atitude basicamente negativa para com o doente mental, apontando 

a atitude de exclusão/discriminação (88% profissionais e 50% familiares), preconceito 

(68% profissionais e 67% familiares), medo (60% profissionais e 42% familiares) e 

categorização negativa (44% profissionais e 50% familiares). Nenhum dos sujeitos 

representam a sociedade como possuidora de atitude positiva para com o doente 

mental. No que se refere ao medo da sociedade, este é associado à questão da 

agressividade do doente mental.  

―[...] a sociedade tem medo, não quer chegar perto, fica perguntando, ele é 

agressivo?‖ (Família – Pesquisa 3) 

As respostas de categorização negativa dizem respeito às terminologias 

mais pejorativas.  

―[...] muita gente não vê ele desse jeito (pessoa), acha que ele é um bicho, 

um animal, uma coisa assim [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3) 
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Tabela 5. Representações sobre os direitos dos doentes mentais (Pesquisa 3). 
 

PROFISSIONAIS FAMILIARES 

Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) 

De inserção sócio-familiar (20) 
―[...] direito de participação, de participar da sociedade [...]‖ 
―[...] direito de ir e vir [...]‖ 
―[...]  e como tem direito meu Deus...para começar, de ter uma família digna, 
viver em família...ir a uma festa, uma recepção [...]‖ 

56,0 
De inserção sócio-familliar (4) 
―[...] direito de participar da sociedade, de passear [...]‖ 

17,0 

De não ser discriminado (17) 
―[...] direito de ir e vir, de falar o que pensa, o que sente sem ser  
discriminado [...]‖ 
―O direito de caminhar sem ser perturbado por ninguém, sem ser taxado de  
louco [...]‖ 

56,0 

De não ser discriminado (14) 
―[...] de respeito, de consideração [...]‖ 
―[...] direito de respeitar [...]‖ 
―[...] tem que ser respeitados, o direito que eles deveriam ter  
é não desprezar [...]‖ 

50,0 

Direitos não Respeitados (13) 

―[...] os direitos deles estão sempre sendo cerceados, nem o voto do doente 
mental é valorizado [...]‖ 
―[...] na nossa sociedade os direitos do doente mental são desrespeitados, eles 
não têm direito de autonomia, direito de ser sujeito, ele é um paciente de 
segunda categoria [...]‖   

48,0 

Direitos não respeitados (13) 

―[...] não se respeita os direitos dos doentes mentais [...]‖ 
―[...] não se respeita os direitos dos doentes mentais pelo preconceito [...]‖ 

54,0 

Auxílio social (4) 
―[...]  de auxílio social [...]‖ 
―[...]  o direito que eles tem é o da aposentadoria [...]‖ 
―Se tem direitos? Ainda não conheço, só o de aposentadoria e mesmo assim 
ele não usufrui [...]" 

16,0 
Auxílio social (4) 
―[...] direito de receber o benefício [...]‖ 

13,0 

------- ---- 
Tem direitos (12) 
―[...] como ser humano eles tem todos os direitos [...]‖ 
―[...] tem direitos [...]‖ 

46,0 
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Gráfico 8. Representações sobre os direitos dos doentes mentais (Pesquisa 3). 

 

 

Os profissionais enfatizam o direito a inserção sócio-familiar (56%), de 

não ser discriminado (56%) e afirmam que os direitos dos doentes mentais não são 

respeitados (48%). Já os familiares destacam que os direitos dos doentes mentais não 

são respeitados (54%), que os doentes mentais têm o direito de não serem 

discriminados (50%) e que os doentes mentais têm direitos (46%), este último sem 

especificar o tipo de direito que eles possuem. 

Vale ressaltar a diferença existente entre os profissionais e os familiares 

no que se refere ao direito de inserção sócio-familiar (56% profissionais e 17% 

familiares), sendo que a grande ênfase dos profissionais foi na questão da família e a 

dos familiares mais vinculado a sociedade.  

―[...] direito de poder viver no convívio da família...‖ (Profissional – Pesquisa 3).  

―[...] eu acho que tem parte no direito de participar da sociedade.‖ (Família – 

pesquisa 3). 



 

 

1
8
4

 
E

x
c
lu

s
ã
o
/in

c
lu

s
ã
o
 s

o
c
ia

l d
o
 d

o
e
n
te

 m
e

n
ta

l /lo
u
c
o
  

R
e
p

re
s
e

n
ta

ç
õ

e
s
 e

 p
rá

tic
a

s
 n

o
 c

o
n

te
x
to

 d
a

 R
e
fo

rm
a

 P
s
iq

u
iá

tric
a

 

C
a
p

ítu
lo

 5
. E

x
c
lu

s
ã

o
/in

c
lu

s
ã

o
 s

o
c
ia

l d
o

 d
o

e
n

te
 m

e
n

ta
l/lo

u
c
o

: re
p

re
s
e
n

ta
ç
õ

e
s
 e

 p
rá

tic
a

s
 n

o
 

 c
o

n
te

x
to

 d
a

 R
e

fo
rm

a
 P

s
iq

u
iá

tric
a

: tra
je

tó
ria

 m
e

to
d

o
ló

g
ic

a
 e

 re
s
u

lta
d

o
s 

Tabela 6. Representações sobre as causas da doença mental (Pesquisa 3). 
 

PROFISSIONAIS FAMILIARES 

Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) 

Orgânico-hereditárias (29) 
―[...] existe o código hereditário muito grande [...]‖ 
―[...] a hereditariedade, existe uma maior incidência de quem tem casos na 
família [...]‖ 
―[...] pode ser causado por pancadas fortes, meningite [...]‖ 

80,0 

Orgânico-Hereditárias (18) 
―[...] vem de família [...] deve ser hereditário [...] eu penso que é do Sistema Nervoso 
[...]‖  
―[...] na família do meu marido tem DM, eu acho que pode ser por causa  
disto [...]‖ 
―[...] eu já trouxe de berço e passei para ele [...]‖ 
―[...] de pancada que leva na cabeça [...]‖ 

58,0 

Sociais (22) 
―[...] a questão financeira [...]‖ 
―[...] acho que a fome [...]‖ 
―[...] às vezes é por causa do desemprego [...]‖ 

52,0 
Sociais (10) 
―[...] desemprego, falta de alimentação, passar fome, tudo isto [...]‖ 
―[...] orque tem um tanto de filhos, não tem em+prego, começa a pensar[...]‖ 

29,0 

Psíquicas (14) 
―[...] coloca na mente qualquer problema, pode chegar a uma depressão, 
levando até a loucura [...]‖  
―[...]acho que algum trauma de infância [...]‖ 
―[...] eu penso que é alguma coisa na mente que perturba psicologicamente 
[...]‖ 

48,0 

Psíquicas (24) 

―[...] pode ser um trauma de infância [...]‖ 
―[...] pra mim é coisa da mente cheia [...]‖ 
―[...] a causa da DM é que as pessoas são sentimentais [...]‖ 
―[...] fica DM eu acho que é o problema das preocupações [...]‖ 

67,0 

Familiares* (13) 

―[...] é por causa da família [...]‖ 
―[...] acho a convivência com a família, os problemas de casa [...] 
―[...] vem muito do desajuste familiar [...] 

44,0 -------- -------- 

Multifatoriais (7) 
―[...] as causas são inúmeras [...]‖ 
―[...] existe muitas causas, muitas delas não tem uma causa fechada [...]‖ 

28,0 -------- -------- 

--------- ------- 
Espiritual (5) 
―[...] porque agente ta num mundo cercado,dominado  pelo inimigo [...] com certeza 
o inimigo tem haver com a doença do meu filho [...]‖ 

13,0 

*excluída aqui a questão hereditária, englobando apenas as causas familiares relacionadas às relações familiares (conflitos). 
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Gráfico 9. Representações sobre as causas da doença mental (Pesquisa 3). 
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No que se refere às causas da doença mental, os profissionais destacaram 

em primeiro lugar as causas orgânicas-hereditárias (80%), seguidas pelas sociais 

(52%) e psíquicas (48%), mas também foram mencionadas as causas familiares 

(44%). Este importante destaque das causas orgânicas-hereditárias para os 

profissionais vem respaldar uma visão da loucura como doença ancorada, 

especificamente, no saber médico. 

Já os familiares destacam em primeiro lugar as causas psíquicas  (67%) 

seguida das causas orgânicas-hereditárias (58%) e das sociais (29%). Vale ressaltar 

que, nas causas psíquicas encontram-se respostas acerca de traumas infantis e 

preocupações, e nas causas orgânicas-hereditárias, é dado um grande peso para a 

questão hereditária (culpabilização da família absorvendo as representações dos 

profissionais) e pancada na cabeça. Surge também no discurso dos familiares a causa 

espiritual, que não se faz presente na representação dos profissionais; denotando uma 

visão antiga da doença mental enquanto algo explicado pelo sobrenatural, demoníaco, 

compatível com as representações dos séculos XVII/XVIII. Os familiares recorrem a 

estas explicações não só pelas suas crenças religiosas mas também pela tentativa de 

compreensão da loucura ancorada no senso comum. 
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Tabela 7. Representações sobre o doente mental (Pesquisa 3). 
 

PROFISSIONAIS FAMILIARES 

Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) 

Sem juízo/fora da realidade (29) 
―[...] é totalmente desorientado [...]‖ 
―[...] uma pessoa que vive fora da realidade, o DM não vive a realidade  
da gente [...]―  

64,0 
Sem juízo/ fora da realidade (113) 
―[...] é como uma criança que não sabe de nada [...]‖ 
―[...] uma pessoa sem juízo que não pode ter nada em confiança [...]‖ 

96,0 

Agressivo/ sem controle (19) 
―[...] porque o DM qualquer coisa ele perde o controle, ele fica agressivo [...]‖ 
―[...] o DM não tem o controle [...]‖ 

48,0 
Agressivo/sem controle (70) 
―[...] fica bravo, dando pesada no portão, dizendo que vai matar agente [...]‖ 
―[...] eu não tenho confiança porque ele fica agressivo [...]‖  

88,0 

Carente (11) 
―[...]  um paciente carente, sobretudo carente do aspecto afetivo, carente de 
compreensão [...]‖ 

36,0 
Carente (3) 
―[...] é uma pessoa muito carente [...]‖ 
―[...] é carente de amor [...]‖. 

8,0 

Tem capacidades (10) 
―[...]  é uma pessoa que apesar das suas limitações, das suas deficiências é 
uma pessoa que tem capacidades [...]―  

32,0 ----- ----- 

Excluído/isolado (10) 
―[...]  é uma pessoa solitária, devido a discriminação são pessoas solitárias [...]‖  

32,0 ----- ----- 

Incurável (4) 
―[...] o doente mental ele não fica bom [...]‖ 

4,0 
Incurável (13) 
―[...] não fica bom nunca [...]‖ 

29,0 

----- ----- 

Alterações comportamentais (51) 

―[...] ma conversa que não conecta com a outra [...]‖ 
―[...] passa o dia na rua, passa até 15 dias sem tomar banho [...]‖ 

92,0 

----- ----- 
Nervoso/agitado (38) 
―[...] o doente mental eu acho que é nervoso [...]‖ 
―[...] é perturbado com os problemas nos nervos [...]‖ 

70,0 

----- ----- 
Alucinação/delírio (19) 
―[...] escuta vozes do pessoal falando dele, o que não é verdade [...]‖  

42,0 

----- ----- 
Isolamento/depressão (16) 
―[...] depois vem a depressão fica só deitado [...]‖ 
―[...] então ele se tranca, não quer ver ninguém [...]― 

42,0 
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Gráfico 10. Representações sobre o doente mental (Pesquisa 3). 
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Os profissionais descreveram os doentes mentais utilizando termos como 

―sem juízo/fora da realidade‖ (64%), ―agressivo/sem controle‖ (48%) e ―carente‖ 

(36%). 

Vale destacar que os profissionais colocam a sub-categoria ―tem 

capacidade‖ e ―excluídos/isolados‖ (32%), não surgindo estas subcategorias nas falas 

dos familiares. 

Já os familiares descrevem o doente mental como sem juizo/fora da 

realidade (96%), destacando também a sub-categoria ―alterações comportamentais 

(92%) e ―agressivo/sem controle‖ (88%), trazendo questões como ―alucinação/delírio‖ 

e ―depressão‖ (42%), ―nervoso/agitado‖ (46%). Destacando que estas subcategorias e 

a das alterações comportamentais não surgem no discursos dos profissionais, sendo 

muito enfatizadas pelos familiares, o que demonstra a grande preocupação da família 

com os sintomas manifestos dos doentes mentais, os quais geram alterações 

comportamentais necessitando pois de dedicação e cuidado especial por parte da 

família. Ressalta-se também a subcategoria ―incurável‖ com alto percentual para os 

familiares (29%). Alucinação e delírio são termos científicos utilizados pela 

psiquiatria e foram apreendidoso pelos familiares e ancorados no seu repertório e nas 

suas vivências. 
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Tabela 8. Representações acerca das condições para o trabalho (Pesquisa 3). 
 

 

 

PROFISSIONAIS FAMILIARES 

Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) 

Possível/ com restrições* (41) 
―[...] depende do trabalho, se não for um trabalho de muita responsabilidade, ele 
pode trabalhar [...]‖ 
―[...] Depende do diagnóstico dele... vamos dizer assim, de sua deficiência, eu 
acho que ele poderia ser enquadrado em alguma atividade [...]‖ 

80% 

Possível/ com restrições (27) 
―[...] tem que se ocupar em alguma coisa, por exemplo, um artesanato, uma 
coisa assim simples, e não um trabalho pesado [...]‖ 
―[...] trabalhar na roça, no mato, juntar metralha no jordim, não tem condições de 
fazer nada mais do que isso [...]‖ 

64% 

Não tem possibilidade (17) 

―[...] Acho que ele (DM) não tem possibilidade para o trabalho [...]‖ 
―[...] Acho que não tem possibilidade para o trabalho porque é um doente [...]‖ 

20% 

Não tem possibilidade (20) 
―[...] Não tem trabalho não, não é por preguiça... é porque ele não é confiável 
[...]‖ 
―[...] ele não tem capacidade de trabalho mais não, porque a mente dele  
já arriou [...]‖ 

36% 

* Refere-se a um trabalho mais restrito como trabalhos que não exige capacidade mental e trabalho que não requer muita responsabilidade. 
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Gráfico 11. Representações acerca das condições para o trabalho (Pesquisa 3). 

 

 

Nesta categoria 5 (condições para o trabalho) observa-se que há uma 

representação, tanto dos profissionais quanto dos familiares, que os doentes mentais 

têm capacidade de trabalhar (80% profissionais e 64% familiares), mas destacam que 

o trabalho a ser desenvolvido tem restrições, devendo ser um trabalho mais 

ocupacional e que não exija muita responsabilidade nem capacidade cognitiva mais 

ampla, citando atividades como limpeza, atividades manuais, trabalhar na roça e juntar 

papelão. 
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Tabela 9. Representações acerca da família do doente mental (Pesquisa 3). 
 

 
PROFISSIONAIS FAMILIARES 

Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) 

Exclui/abandona (85) 
―[...] ele é mais aceito na sociedade do que na família [...]‖ 
―[...] tem paciente que é totalmente abandonado, ta de alta e a família  
nem vem buscar [...]‖ 

100,0 
Exclui/abandona (9) 
―[...] são desprezados pela própria família, a família deixa lá jogado, 
esquece [...]‖ 

17,0 

Preconceito (11) 
―[...] tem família que não aceita, tem mais preconceito do que a sociedade [...]‖ 

28,0 

Preconceito (2) 
―[...] eu acho que eu tenho preconceito [...]‖ 
―[...] eus irmãos rejeitam papai...eu não tenho preconceito, mas meus 
irmãos têm [...]‖ 

8,0 

Fica com o dinheiro (6) 
―[...] a família vai pegar o paciente, encarcerar no quintal e vai usufruir deste dinheiro 
(governo) [...] 

24,0 ------  

Medo/falta de confiança (8) 

―[...] medo e vergonha, é a própria família que passa este tabu para a sociedade [...]‖ 
16,0 

Medo/falta de confiança (28) 
―[...] tem muito medo a sociedade e a família também [...]‖ 
―[...] tenho falta de confiança [...]‖ 

63,0 

Acolhe /não tem preconceito (4) 
―[...] na família muitos aceitam, cuidam direitinho [...]‖ 
―[...] alguns familiares aceitam, mas  maioria não [...]‖ 

16,0 

Acolhe /não tem preconceito (43) 
―[...] não tenho preconceito não...porque quem for contra está pior do 
que o mental [...]‖ 
―[...] na família a gente não trata ele como louco, trata como uma 
pessoa, tentando mostrar que ele é normal [...]‖ 

83,0 

------ ------ 

Sobrecarga/preocupação (12) 
―[...] acho que é muito trabalho para a família [...]‖ 
‗[...] eu não sei como não enlouqueci de cuidar de papai  [...] é muito 
difícil [...]‖ 

46,0 

------ ------ 

Tristeza/sofrimento (9) 
―[...] para mim a doença mental é uma tristeza [...]‖ 
―[...] é muito sofrimento para uma mãe velha, no final da vida, ter que 
levar o filho para casa porque chegou o dia...o hospital deu alta [...]‖ 

29,0 
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Gráfico 12. Representações acerca da família do doente mental (Pesquisa 3). 
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Os profissionais representam a atitude da família do doente mental como 

uma atitude de ―exclusão/abandono‖ (100%), de ―preconceito‖ (28%) e que ―fica com 

o dinheiro‖ (24%). Apenas 16% dos profissionais afirmam que alguns familiares 

aceitam o doente mental. 

Os familiares, inversamente, representam que os familiares doentes 

mentais têm atitude para com o doente mental de ―acolhimento/não preconceito‖ 

(83%), mas apontam também atitudes de ―medo/falta de confiança‘ (63%) e de 

―sobrecarga/preocupação‖ (46%). 

Ressalta-se nesta categoria a visão basicamente negativa da família por 

parte dos profissionais; e da ausência das subcategorias sobrecarga/preocupação, 

tristeza/sofrimento com uma atitude de negação dos sentimentos familiares, frente ao 

doente mental, ressaltando também que a sub-categoria ―medo/falta de confiança‖ tão 

enfatizada pelos familiares pouco foi mencionado pelos profissionais. A ênfase dos 

familiares é no acolhimento ao doente mental, no medo/falta de confiança e na 

sobrecarga familiar. 
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Tabela 10. Representações acerca do tratamento da doença mental (Pesquisa 3). 

 

PROFISSIONAIS FAMILIARES 

Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) Subcategorias/n. de evocações %(sujeitos) 

Apoio familiar (39) 

―[...] deveria a família dar mais assistência [...] aproximar mais a família e o 
paciente [...]‖ 
―[...] precisa de respeito e de atenção da família [...]‖ 
―[...] a atenção da família eu acho que cobre tudo [...]‖ 

72,0 
Apoio familiar (5) 
―[...] tem que ter apoio do familiar, muito apoio da família [...]‖ 
‗[...] com a família é melhor, é melhor do que com ele internado [...]‖ 

21,0 

Carinho/atenção/amor* (19) 
―[...] atenção e cuidar, prestar assistência ao doente, solidariedade, amor [...]‖ 
―[...] precisam de muito carinho amor e atenção [...]‖ 

68,0 
Carinho/Atenção/Amor (24) 
―[...] o Dm deve ser tratado com muito carinho [...]‖ 
―[...] de tratar com muito carinho, atenção e amor [...]‖ 

58,0 

Médico/medicação (32) 
―[...] acho que a parte medicamentosa [...]‖ 
―[...] omar o remédio direitinho [...]‖ 
―[...] tratamento com medicação, claro.‖ 
―[...] o tratamento em si mesmo é o medicamentosos [...]‖ 

52,0 

Médico/medicação (22) 
―[...] tem que ter um tratamento adequado, tem que ter a medicação [...] um 
tratamento sério de muita responsabilidade da parte dos médicos‖ 
―[...] de passara medicação [...] ― 
―[...] dar remédio na hora certa, assim deve ser o tratamento [...]‖ 

67,0 

Psicológico (12) 
―[...] à parte das terapias [...] com terapias, psicólogos.‖ 
―[...] mais terapias para eles.‖ 
―[...] acompanhamento psicológico [...]‖ 

40,0 
Psicológico (4) 
―[...] o tratamento psiquiátrico e o psicológico, os dois são fundamentais [...]‖  
―[...] tratamento com psicólogo [...]‖ 

17,0 

Hospitalização (11) 
―[...] internar o paciente [...]‖ 
―[...] o tratamento hospitalar eu acredito que seja bastante válido [...]‖ 
―[...] 1º seria o internamento com o mínimo de dias e por necessidade, 
isto seria o básico [...]‖ 

36,0 
Hospitalização (32) 
―[...]  deve ser tratado no hospital, porque em casa ele não deixa ser tratado [...]‖ 
―[...] o doente mental deve ser tratado dentro do hospital  [...]‖ 

63,0 

Oficinas ocupacionais (12) 
―[...] oficinas de trabalhos manuais, oficinas ocupacionais.‖ 
―[...] terapias ocupacionais. [...]‖ 

28,0 
Oficinas terapêuticas/ocupacionais (2) 
...eu acho que é fundamental a ocupação, ele tem que ocupar a mente dele... 

4,0 

Tratamento extra-hospitalar (4) 
―[...] tratamento ambulatorial.‖ 
―[...] o tratamento extra-hospitalar, agente precisa evitar a cronificação da doença 
por muitas internações‖ 

12,0 -------- ------- 

* Esta subcategoria engloba ocarinho/ a atenção / o amor da família, da sociedade e dos profissionais. 
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Gráfico 13. Representações acerca do tratamento da doença mental (Pesquisa 3). 
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No que se refere ao tratamento do doente mental, os profissionais apontam 

o ―apoio familiar‖ (72%), ―carinho/atenção/amor‖ (68%) e ―medicação (52%). O 

tratamento psicológico também foi bem representado pelos profissionais (40%). 

Também se pode observar no gráfico o baixo percentual para as subcategorias oficinas 

ocupacionais (28% profissionais), demonstrando que os serviços substitutivos foram 

poucos mencionados pelos profissionais ao se referirem ao tratamento dos doentes 

mentais.  

Já os familiares trazem destaque às subcategorias medicação/médico 

(67%), hospitalização (63%) e carinho/atenção/amor (58%). Os familiares enfocam a 

medicação e a hospitalização como uma crença muito forte no saber médico/hospitalar 

e com não ênfase no apoio familiar. Os familiares não se referem ao tratamento extra-

hospitalar e têm um baixo percentual nas oficinas ocupacionais. A maior ênfase dos 

familiares é no tratamento tradicional da patologia com medicação e hospitlização. 
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Tabela 11. Pocisionamentos sobre os hospitais psiquiátricos (Pesquisa 3). 
 

PROFISSIONAIS FAMILIARES 

Subcategorias/n. de evocações % (Sujeitos) Subcategorias/n. de evocações % (Sujeitos) 

Visão Positiva (23) 
―[...] o papel do hospital psiquiátrico ele nunca vai deixar de ser preponderante, 
porque estes pacientes agressivos eles são hospitalizáveis [...]‖ 
‗[...] o hospital psiquiátrico em si está prestando uma boa assistência ao doente 
mental [...]‖ 

68,0 

Visão Positiva (15) 
―[...] agente sente um alívio, fica mais despreocupada porque ele está aqui e 
está sendo bem tratado [...]‖ 
―[...] o hospital é muito bom porque tira ele da sociedade para não causar 
tanto mal, não cometer crime algum [...]‖  

63,0 

Visão Negativa (5) 
―[...] o modelo asilar é um modelo em extinção no mundo todo porque já cumpriu 
o seu papel [...]‖ 
―[...] acho que o hospital não é o modelo ideal [...]‖ 

16,0 
Visão Negativa (3) 
―[...] precisa melhorar o tratamento [...]‖ 
―[...] precisava ter mais médicos [...]‖ 

4,0 

Não Opinou 16,0 Não Opinou 33,0 
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Gráfico 14. Posicionamentos sobre os hospitais psiquiátricos (Pesquisa 3) 

 

Ressalta-se uma visão positiva acerca dos Hospitais Psiquiátricos para 

ambos os grupos (68% profissionais e 63% familiares), com respostas do tipo:  

―[...] dá boa assistência; são bons, têm a função de tratar, acolher, cuidar e 

proteger o doente mental [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3)  

― [...] ah, hospital é muito importante, vale muito tudo o que faz com o paciente 

[...] é bom porque protege ele, porque se fosse solto ele não era mais vivo.‖ 

(Família – Pesquisa 3)  

Destaque para o baixo percentual da visão negativa do hospital, sendo que 

os familiares ao enfocarem esta questão referem-se a necessidade de melhoria do 

tratamento e não de crítica ao modelo asilar. Esta visão positiva do hospital 

psiquiátrico para os profissionais provavelmente se justifica pela defesa de seu campo 

de trabalho, posto que o fechamento do mesmo acarretará desemprego. 

―Vai ser uma queda muito grande prá os profissionais, porque com esse sistema 

vai ficar muita gente parada.‖ (Profissional – Pesquisa 3) 

Jà os familiares ao defenderem o hospital psiquiátrico se justificam na 

sobrecarga familiar. 

―O hospital se torna uma válvula de escape da família, eles utilizam o hospital 

psiquiátrico para se livrarem do problema.‖ (Família – Pesquisa 3) 
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Tabela 12. Posicionamentos sobre a Reforma Psiquiátrica (Pesquisa 3). 

  

PROFISSIONAIS FAMILARES 

Subcategorias/n. de evocações % (Sujeitos) Subcategorias/n. de evocações %(Sujeitos) 

Visão negativa (30) 
―[...] eu acho muito precipitado este negócio de fechar os hospitais, tem que ser  
―[...] trabalhado mais, como é que se vai fazer?‖ 
―[...] seria um desastre para o paciente [...]‖ 

72,0 
Visão negativa (6) 
―[...] eu acho que é errado, é melhor ele ser tratado dentro dos hospitais do 
que em casa.‖ 

17,0 

Visão positiva (19) 

―[...] a reforma seria ótima para o paciente para ter mais convivência com a família, 
mas tem paciente que não sabe nem onde mora a família [...]‖ 
―[...] infelizmente ainda está muito lenta a reforma no Brasil e aqui [...]‖ 

28,0 

Visão positiva (3) 

―[...] Já ouvi falar em Reforma Psiquiátrica, eu acho que é bom, não é mal 
para ninguém, é para o bem do doente [...]‖ 

8,0 

Não conhece ---- 
Não conhece (18) 
―[...] não ouvi falar em reforma [...]‖ 
―[...] e tem reforma na psiquiatria? Eu não sei o que é [...]‖ 

75,0 
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Gráfico 15. Posicionamentos sobre a Reforma Psiquiátrica (Pesquisa 3). 

 

Para os profissionais destaque para a visão negativa da Reforma 

Psiquiátrica (72%), se posicionando contrários à Reforma Psiquiátrica quer de modo 

mais claro ou mais sutil.  

―Reforma psiquiátrica, isto aí para mim é um conceito despreparado, eu acho que 

é uma coisa totalmente fora de propósito [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

Este posicionamento acerca da Reforma Psiquiátrica por parte dos 

profissionais está vinculado à visão da reforma psiquiátrica como fechamento dos 

hospitais psiquiátricos/diminuição leitos.  

― [...] o projeto que eles estão querendo é fechar; é de tirar o paciente dos 

hospitais psiquiátricos e levar para casa [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

Para os familiares, destaque para o desconhecimento acerca da Reforma 

(75%) e os que sabem o que significa Reforma Psiquiátrica, têm uma visão mais 

negativa do que positiva da mesma, também associada ao fechamento dos hospitais 

psiquiátricos.  

― [...] o governo quer acabar os hospitais psiquiátricos, eu não acho bom, não, 

eles vão ficar na rua, sujeitos a morrer [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 
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b) ALCESTE – Resultados 

b.1.) Família – CLASSES CONSTRUÍDAS 

No que se refere à FAMÍLIA, só foram encontrada duas classes que não 

tem correspondência entre si, ou seja, duas classes totalmente distintas sendo uma 

OBJETIVA e descritiva do tratamento, dos hospitais, dos direitos, dos preconceitos da 

sociedade, da Reforma Psiquiátrica e, uma outra classe SUBJETIVA onde a família 

fala sobre o sofrimento em ter um parente portador de transtorno mental, esta classe é 

constituída basicamente por um relato do vivenciado e da sintomatologia da doença 

mental. 

 

 
 
Quadro 15. Dendograma. Classificação hierárquica descendente – Família. 
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Quadro 16. Distribuição de classes – Família. 

 

 

CLASSE 1 (objetiva/descritiva) – com 34,29% das respostas. 

É formada por discursos de familiares com 1–10 anos de convivência 

(63%) e do sexo masculino (54%), idade 1–2 (entre 25 e 45 anos, perfazendo um total 

de 46%), prof–7 (escolaridade 2º grau incompleto). Destaque nesta classe para os 

familiares mais jovens, idade 1 (25-35 anos 2 29) com pouco tempo de convivência e 

do sexo masculino. As palavras que mais se destacaram nesta classe foram: 

TRATAMENTO (90,91% e 2 51,87, com freqüência na classe de 30 e no 

corpus de 33); 

―[...] o tratamento é necessário, o tratamento tanto de medicação como a maneira 

de tratar, de falar, de agir [...]‖ 

REFORMA PSIQUIÁTRICA (100% e 2 45, com freqüência na classe de 

22 e no corpus de 22); 

―[...] não ouvi falar em reforma psiquiátrica, e eu estou de acordo que permaneça 

mais no hospital psiquiátrico porque acho que é o canto apropriado [...]‖. 
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DIREITO (93,94% e 2 57,58, com freqüência na classe de 31 e no corpus 

de 33).  

―[...] eles têm que ser respeitados. O direito que eles deviam ter e ter atenção, não 

desprezar.‖ 

Nesta classe o discurso dos familiares centra-se no tratamento, defendendo 

o tratamento hospitalar. No que se refere a Reforma Psiquiátrica, demonstram não 

haver um conhecimento sobre esta e quando há, não havendo uma concordância com a 

mesma, mas destacam os direitos dos doentes mentais, sobretudo o de ser aceito na 

sociedade. 

 

CLASSE 2 (subjetiva/vivencial) – responsável por 65,71% das respostas.  

Esta classe é a mais subjetiva e traz questões referentes ao sofrimento da 

família em ter um individuo portador de transtorno mental. Nesta classe os familiares 

falam sobre os sintomas, comportamentos apresentados, com ênfase em sua 

incapacidade de cuidar deles sem o saber médico. 

A predominância do discurso, nesta classe, é basicamente do sexo 

feminino (sex 2 com 61%), de pessoas mais idosas com percentual de 74% (ida 4, 

entre 56–65 anos, com 28% e idade 5, acima de 66 anos com 36%), de tempo de 

convivência 2 (tempo entre 11 e 20 anos de convivência), Analfabetos (prof–6) e 1º 

Grau Incompleto (prof–7). As palavras mais freqüentes nesta classe foram: 

CRISE (93,33% e 2 5,31, com freqüência na classe de 14 e no corpus de 

15); SOFRIMENTO (100% e 2 3,19, com freqüência na classe de 6 e no 

corpus de 6); AGITADO (100% e 2 3,19, com freqüência na classe de 6 

e no corpus de 6). 

―[...] ele me amava e hoje em dia ele deixou de me chamar de mãe, não chama 

mais o pai de pai, chama de ‗s‘ e eu de ‗z‘, quando ele está em crise me  

odeia [...]‖ 
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―[...] sofrimento, desgosto e muita tristeza, porque eu acho que o doente mental é 

uma coisa muito triste pra todo mundo, porque é uma pessoa que não sabe o que 

quer, o que ele faz não é por culpa dele [...]‖ 

―[...] agitado [...] às vezes ele é um pouco agressivo... são cinco camisas que ele 

veste, um calor daqueles, ele veste cinco camisas, calça jeans, caminhando no sol 

do meio-dia, coisas assim [...]‖ 

Percebe-se nos familiares um discurso mais pautado pelas vivências e 

emoções, com destaque para a sintomatologia do doente mental e para o sofrimento 

familiar. A família deixa extravazar toda a sua tristeza e angústia durante a entrevista 

e muitas expressam este sofrimento não apenas com palavras mas também com choro. 

Para muitas a entrevista serviu como um desabafo o que demonstra a necessidade 

desses familiares de serem ouvidos, compreendidos e ajudados. 

 

b.2.) Profissionais – CLASSES CONSTRUÍDAS 

Para o grupo dos profissionais, o ALCESTE construiu 5 classes, as quais 

serão apresentadas não de acordo com a numeração, mas, levando em consideração a 

relação entre elas. Observa-se claramente na distribuição das classes abaixo e no 

dendograma a existência de 3 eixos formados pelas 5 classes. 

A classe 1, mais isolada, forma o Eixo 1 que articula-se às classes 4 e 5 

(Eixo 2) e às classes 2 e 3 (Eixo 3). 
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Quadro 17. Dendograma distribuição hierárquica descendente – Profissionais. 

 

  

 
 
 
Quadro 18. Distribuição das classes – Profissionais.  
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Quadro 19. Plano fatorial – Profissionais. 

 

 

Nos Eixos 1 e 2 encontramos a articulação entre as classes que trazem o 

discurso do que é politicamente correto no atendimento à Saúde Mental. Podemos 

observar um certo isolamento da Classe 1 (sócio-política), onde encontramos um 

discurso mais voltado para a questão política e social, falando acerca de como deve 

ser realizada a política social de atendimento ao doente mental, envolvendo o direito, 

as políticas públicas e a pesquisa. As Classes 4 e 5 têm articulação mais estreita. Na 

Classe 4 (Causal) encontramos as causas da doença mental, tais como os traumas, os 

problemas na infância e a hereditariedade, envolvendo, também, a questão familiar, do 

preconceito e da discriminação. Na Classe 5 (Descritiva: doente mental e tratamento) 
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os discursos dos profissionais trazem a questão da humanização do tratamento, com 

ênfase no carinho na atenção, no amor e no cuidado, destacando a inclusão do doente 

mental na família e trazendo à tona a questão da exclusão do doente mental pela 

sociedade e pela própria família. Observa-se a relação estabelecida com as causas e o 

tratamento humanizado com ênfase na família. 

O Eixo 3 é formado pela Classe 2 (Sistema de Saúde) e pela 3 (Reforma 

Psiquiátrica), que trazem as reflexões acerca da Reforma Psiquiátrica, acreditando na 

necessidade da existência dela, mas, pontuando as suas dificuldades e os problemas da 

sua efetivação. Vejamos a seguir o detalhamento das classes dos profissionais 

EIXO 1 

CLASSE 1 – denominada SÓCIO-POLÍTICA 

Esta classe foi responsável por 24,4% das unidades de análise e engloba 

questões sobre direito dos doentes mentais e políticas públicas de saúde mental 

envolvendo as pesquisas. Os maiores representantes desta classe foram as Assistentes 

Sociais (Prof 5 com 48% das respostas desta classe); em segundo lugar teve destaque 

os Técnicos de Enfermagem (Prof 4, com 22% das respostas desta classe). Nesta 

classe estão presentes os discursos mais descritivos de como deveria ser a participação 

do governo na Saúde Mental propondo respeito ao Direito dos Doentes Mentais. Na 

classe 1 também encontramos uma preocupação com o social no que se refere ao 

preconceito frente ao Doente Mental. As palavras que mais se destacaram nesta classe 

foram: 

DIREITO (61,54%, 2 32,16, com freqüência na classe de 24 e freqüência 

no corpus de 39);  

―[...] Eu acho que devíamos refletir muito bem sobre o doente mental porque é 

uma figura altamente dependente e que este deveria ter os seus direitos e mais 

alguns direito preservados, o mais algum direito que me refiro é o lado 
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protecionista não só da família, mas também da sociedade, é desestigmatizar o 

paciente doente mental.‖ 

SAÚDE MENTAL (91,67%, 2 30,30 com freqüência na classe de 11 e 

no corpus de 12);  

―[...] Tem que haver o gerenciamento pelo sistema de saúde mental do município. 

A família entra também no tratamento. É um trabalho empolgante, agente ta 

vendo agora a sociedade agora despertando para uma classe que era de excluídos, 

o doente mental sempre foi um excluído. A maioria das pessoas enclausuram o 

doente mental e PT saudações [...]‖ 

―[...] Hoje em dia até com este acompanhamento mais incisivo do Ministério da 

Saúde, da Coordenação Nacional da Saúde Mental, a gente ESTA vendo que está 

havendo uma melhora até no tempo de permanência na assistência.‖ 

POLÍTICA (87,50% e 2 17,60, com freqüência na classe de 7 e no 

corpus de 8);  

―[...] as coisas têm que acontecer por esforço técnico e vontade política, e eu sei 

que a vontade política não está presente na reforma, mas aos poucos agente vai 

conseguindo [...]‖ 

―[...] as políticas direcionadas para a saúde mental que a gente sabe que são 

pouquíssimas [...]‖ 

PESQUISA (87,71% 2 14,51, com freqüência na classe de 6 e no corpus 

de 7);  

―[...] eu espero que cada vez mais se faça pesquisas, se faça estudos, pra melhorar 

a qualidade de vida deles, porque é disso que eles precisam, de uma melhora na 

qualidade de vida, em vez de ser tão discriminados, em vez de ser tão, sei lá... 

excluídos [...]‖ 

PRECONCEITO (48% e 2 8,03, com freqüência na classe de 12 e no 

corpus de 25). 

―Doença mental lembra logo é de preconceito, descuido, e saída do convívio 

social. Preconceito, muitas vezes a pessoa tem um pequeno surto, muitas vezes 

tem até um desajuste familiar, tem uma depressão e ás vezes tem que ser 

internado e quando ele passa pela uma casa de psiquiatria e retorna no meio dele 

diz fulano é doido, fulano é doido já teve internado na Juliano Moreira, já teve 

internado em outro canto, este é o preconceito, qualquer coisinha, não... não bota 

ele não que é doido. Este é um preconceito que existe até hoje, é um 

preconceito.‖ 



Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 5. Exclusão/inclusão social do doente mental/louco: representações e práticas no 
 contexto da Reforma Psiquiátrica: trajetória metodológica e resultados 

210 

 

 

2
1
0
 

2
1
0
 

2
1
0
 

EIXO 2 

CLASSE 4 CAUSAL – responsável por 14,11% das respostas do 

corpus.  

Nela encontramos discursos referentes às causas da doença mental. Os 

maiores representantes desta classe são os Psiquiatras (Prof 1 com 27 % das respostas 

da classe) seguidos pelas Enfermeiras-Chefe e os Técnicos de Enfermagem (prof 3 e 

4, respectivamente, ambos com 25%). As causas apontadas giram em torno das causas 

familiares (hereditário, trauma de infância) e as causas sociais envolvendo álcool e 

drogas. As palavras que mais se destacaram foram:  

INFÂNCIA (100% e 2 30,79, com freqüência na classe de 5 e no corpus 

de 5); TRAUMA (100% e 2 30,79, com freqüência na classe de 5 e no 

corpus de 5); HEREDITÁRIO (85,71% e 2 30,11, com freqüência na 

classe de 6 e no corpus de 7); ALCOOL (87,50% e 2 36,23, com 

freqüência na classe de 7 e no corpus de 8). 

―Causas? Isto é tão complexo, tão difícil, porque se você for vê as coisas 

direitinho vai ter que ...teoricamente os autores falam das causas ambientais, que 

inclui as causas familiares, o aspecto sócio-econômico, inclui também os 

processos biológicos, a questão da herança, inclui a questão dos traumas que a 

pessoa apresentou, ou tem , que passou durante a infância, como é difícil agente 

dizer as causas, porque elas são complexas, até a esquizofrenia eu vi um trabalho 

recentemente um estudo sobre uma possível etiologia virótica para a 

esquizofrenia, isto não tem nada provado, mas você sabe que o aspecto 

hereditário, o aspecto ambiental, sócio-econômico, e tem também as 

conseqüências do uso abusivo de álcool e o uso de drogas ilícitas que levam a 

deteriorização do cérebro.‖ 

―As causas em si, cada vez mais estão se vendo hoje que a questão não é externa, 

a questão é interna, a questão da bebida, agora tem coisas mínimas que 

desencadeia a pessoa que já tem a predisposição, a questão hereditária, à questão 

genética que desencadeia, agente não pode falar hoje em uma causa, existe uma 

série de causas.‖ 
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CLASSE 5 – DESCRITIVA (DOENTE MENTAL E TRATAMENTO) 

Responsável por 20,81% das respostas do corpus. Engloba respostas sobre 

as necessidades dos doentes mentais como amor, carinho, atenção, e sobre as suas 

características como limitações, excluído; destacando a família na reabilitação do 

doente mental e a inclusão familiar. Os profissionais que mais se destacaram nesta 

classe foram os Psicólogos (Prof 2 com 27%); os Psiquiatras e as Enfermeiras-Chefe 

(Prof 1 e 3, respectivamente, ambos com 26%). As palavras de maior destaque foram: 

AMOR (80% e 2 31,78, com freqüência na classe de 8 e no corpus de 

10); ATENÇÃO (83,33% e 2 29,30, com freqüência na classe de 10 e no 

corpus de 12); CARINHO (76,92% e 2 25,63, com freqüência na classe 

de 10 e no corpus de 13); EXCLUÍDO (72,73% e 2 18,47, com 

freqüência na classe de 8 e no corpus de 11).  

―[...] doente mental é uma pessoa que precisa de ajuda, é um ser humano, um ser 

humano que necessita de cuidado, de amor, de carinho, de cuidados especiais, de 

medicação. Porque o paciente cada vez se cronifica mais e como o afeto, o 

carinho da família, ajuda, o paciente consegue viver na sociedade. Sem a família, 

sem o carinho, sem o amor é muito difícil. Apesar da gente trabalhar com os 

doentes mentais no estudo, cuidado, remédio, carinho, mas sem o amor da 

família é muito difícil.‖ 

EIXO 3 

CLASSE 2 denominada SISTEMA DE SAÚDE (HOSPITAL x REFORMA 

PSIQUIÁTRICA)  

Responsável por 18,66% das respostas engloba questões sobre hospital 

psiquiátrico (função do hospital) e reforma psiquiática. Esta classe foi representada 

pelos Técnicos de Enfermagem (prof 4 com 37%), seguida pela Enfermeira-chefe 

(34%). As palavras mais características desta classe foram :  

PSIQUIÁTRICO (81,82% e 2 29,69, com freqüência na classe de 9 e no 

corpus de 11); ASSISTÊNCIA (61,54% e 2 16,25, com freqüência na 
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classe de 8 e no corpus de 13); HOSPITAL (56,86% e 2 55,85, com 

freqüência na classe de 29 e no corpus de 51); REFORMA 

PSIQUIÁTRICA (60% e 2 17,52, com freqüência na classe de 9 e no 

corpus de 15).  

―Já ouvi falar em reforma psiquiátrica, já até participei de um curso, um 

seminário. O projeto que eles tão querendo, o projeto é fechar e tirar os pacientes 

dos hospitais psiquiátricos e levar para cada, é ficar só ambulatório [...]‖ 

As três palavras (psiquiátrico, assistência e hospital) se articulam na 

proposta de prestação de tratamento ao doente mental, concebendo-o, basicamente de 

assistência hospitalar psiquiátrica.  

―[...] o propósito do hospital é esse, reabilitá-lo física e socialmente.‖ 

Esta classe 2 se caracteriza essencialmente pela visão contrária a Reforma 

Psiquiátrica, desacreditando no fechamento dos Hospitais Psiquiátricos, defendendo 

que estes têm a função de reabilitar, de dar assistência e de cuidar dos doentes mentais 

e que a Reforma Psiquiátrica é algo ruim que vai trazer enormes problemas para a 

sociedade, para o paciente e para a família que não sabe como lidar com o doente 

mental. Surgem também questões vinculadas a medicação, fechamento dos hospitais e 

diminuição dos leitos 

 

CLASSE 3 – denominada REFORMA PSIQUIÁTRICA  

Foi responsável por 22,01% das respostas do corpus; engloba questões 

sobre a Reforma Psiquiátrica com uma visão mais crítica da mesma no mundo, no 

Brasil, no Nordeste e mais especificamente na Paraíba. Os maiores representantes 

desta classe são os Psiquiatras (prof 1 com 43%) e os Psicólogos (prof 2 com 35%). 

As palavras mais características desta classe são: 
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CAPS (100% e 2 21,57, com freqüência na classe de 6 e no corpus de 6); 

REFORMA PSIQUIÁTRICA (66,67% e 2 21,85, com freqüência na 

classe de 12 e no corpus de 18); TRATAMENTO (51,61% e 2 17,09, 

com freqüência na classe de 16 e no corpus de 31).  

―A Paraíba você sabe está muito atrás da reforma psiquiátrica, é o estado mais 

atrasado. O Ceará é um estado que tem muitos CAPs e serviços substitutivos, 

mas não está tendo qualidade e a equipe precisa ser treinada. Para se montar um 

serviço deste tem que ter toda uma equipe e esta equipe tem que ser treinada, 

capacitada... 

A reforma psiquiátrica  já viveu momentos melhores em alguns países do norte 

onde foi implantada, a exemplo da Itália, em Trieste; na Inglaterra, nos Estados 

Unidos; mas o momento atual não é dos melhores para a Reforma  

psiquiátrica [...]‖ 

Pode-se observar que os argumentos contra a Reforma e o fechamento dos 

hospitais psiquiátricos ancora-se na rejeição familiar e na sintomatologia do doente 

mental, utilizando termos específicos da psiquiatria como ―transtorno severo‖, 

―surtado‖ e ―crise aguda‖. 

 

 



 

 CAPÍTULO 6 



 

6. Discussão dos resultados 

 

 

―[...] pode existir toda doença, menos a mental, acho que a mental é 

a mais difícil, que a gente não pode cuidar em casa [...]‖ (Família – 

Pesquisa 3). 

 

Neste capítulo, serão enfatizados os principais resultados obtidos nas três 

pesquisas realizadas, articulando-os com a Teoria das Representações Sociais e com 

outras pesquisas realizadas na área. 

 

Representações acerca do doente mental e do louco 

Estamos na era das sociedades industriais e, para que o sujeito seja visto 

como membro delas, faz-se necessário que seus comportamentos obedeçam a certos 

padrões específicos de normalidade e de produtividade. de modo que, na atual 

sociedade em desenvolvimento, sinônimo de consumismo, de tecnologia, de pressa, de 

mudanças contínuas, não há espaço para a doença ou para o fracasso nem para as 

pessoas cuidarem do doente, sobretudo do doente mental, como afirma Whitaker 

(1992). 
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Há um padrão de normalidade orgânica e sintomatológica definida pelos 

especialistas e que caracteriza determinados comportamentos, condutas, atitudes, 

ações e relações sociais como sendo normais e outros como patológicos. O cidadão 

comum, ao se tornar doente, nos sentidos físico, orgânico e/ou mental, paulatinamente 

perde os traços fundamentais da cidadania plena. Exclui-se dele o exercício das 

responsabilidades normais que teria como cidadão, e este perde o direito de ir e vir 

voluntariamente.  

 

Ser doente significa a perda do domínio em relação aos próprios 

atos de decisão ou a perda do direito de manifestar desejos. Ao ser 

declarado doente grave, ele perde o poder de volição, fruição, 

deambulação, razão e decisão‖ (Hirano, 1992, p.295). 

 

Ao ser conceituado como doente, afirmam Birman e Serra (1988), o 

cidadão perde o domínio da responsabilidade, o poder de decisão e se torna servo do 

especialista e da família. É uma servidão produzida por uma sujeição total ao saber e 

ao poder que, num certo sentido, não só comanda quase totalmente a vida e o destino 

do homem, mas também acaba interferindo e exercendo controle nas rotinas dos 

familiares. Nesse sentido, só é cidadão quem é normal; a cidadania só é adquirida a 

partir da condição de normalidade social, orgânica e mental. 

A nossa sociedade não está preparada para o desafio de acolher e cuidar 

das pessoas que adoecem mentalmente com gravidade. Ainda predomina uma visão 

preconceituosa e estereotipada em relação ao fenômeno do doente mental, o que acaba 

resultando na marginalização afetiva e social de um grande número de pessoas que 

necessitam de atenção psiquiátrica, ou seja, resulta no processo de exclusão social que 

tem se tornado não só freqüente, mas também natural na atual sociedade. 

Sawaia (2002) chama a atenção para o processo de naturalização da 

exclusão social, representado pela aceitação tanto do próprio excluído como pela 
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aceitação da sociedade, gerando uma atmosfera social de conformismo e 

compreendendo a condição de exclusão como fatalidade. 

A naturalização do fenômeno de exclusão serviu para explicitar a natureza 

da incidência dos mecanismos que promovem o ciclo de reprodução da exclusão, 

representado pela aceitação, tanto no nível da sociedade como no do próprio excluído. 

O caráter natural do fenômeno vem contribuir como denominador no ciclo de 

exclusão, no sentido de reforçá-lo e reproduzi-lo através de representações, crenças e 

estigmas acerca do excluído, os quais também são naturalizados. 

O processo de exclusão deve ser entendido como uma impossibilidade de 

poder partilhar, o que leva à vivência da privação, da recusa, do abandono e da 

expulsão, inclusive com violência, de um conjunto significativo da população. O 

processo de exclusão, embora atingindo o sujeito e sua subjetividade, não pode ser 

visto como um processo individual, de culpabilização do sujeito. A exclusão deve ser 

vista de uma perspectiva mais ampla, envolvendo as várias formas de relações 

econômicas, sociais, culturais e políticas da sociedade. Por isso, uma exclusão é 

social, e não pessoal. Para Wanderley (2002), a exclusão inclui pobreza, 

discriminação, subalternidade, não eqüidade, não acessibilidade, não-

representatividade pública. O fenômeno da exclusão é amplo e multifacetado, de 

modo que os excluídos não são apenas os rejeitados física, geográfica ou 

materialmente do mercado de trabalho e de suas trocas, mas inclui, também, os 

excluídos das riquezas espirituais, em que seus valores não são reconhecidos, ou seja, 

há também a exclusão cultural. 

Daí a importância de, ao se estudarem as representações e o processo de 

exclusão, estudar, também, o contexto sócio-histórico-cultural, o grupo de excluídos e 

os agentes sociais, de modo a reconstruir com eles o sentido subjetivo e os processos 
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de significação da exclusão social. Camino, Silva, Machado e Pereira (2004) afirmam 

que as pessoas ou grupos utilizam diferentes perspectivas ou pontos de partida para 

analisar fatos sociais e que a análise dessas visões justificatórias permitirá entender 

melhor os aspectos subjetivos dos processos de inclusão/exclusão social. Os autores 

lembram, ainda, que as condições objetivas desses processos desenvolvem-se a partir 

de interesses econômicos e/ou culturais dos grupos dominantes. 

Esse despreparo no acolhimento das pessoas que apresentam alguma 

alteração mental e a exclusão social foram muito bem ilustrados no texto O Nariz, de 

Luis Fernando Veríssimo
37

, quando o seu personagem, até então um dentista 

respeitadíssimo, ao ser visto como possuidor de um suposto ―problema mental‖ — por 

usar um nariz postiço de borracha com aros pretos, sobrancelhas e bigode —, perde 

toda a sua identidade como pai, esposo, profissional e cidadão respeitado pela 

sociedade, onde as pessoas deixam de ver o indivíduo e todo o seu histórico e passam 

a ver apenas o agora, o negativo, desconsiderando tudo o mais. Ele passa, então, a ser 

tachado de louco, de doente mental. 

Todos e cada um dos termos utilizados para designar os portadores de 

transtornos mentais, como loucos, doentes mentais, alienados, pacientes psiquiátricos, 

psicóticos, portadores de sofrimento psíquico, implicam uma determinada concepção 

a respeito de quem são eles, mas ―[...]todos estão impregnados de preconceitos 

existentes no imaginário social, indicando um desvio em relação ao padrão de 

normalidade e aceitabilidade social, indicando que estão ―aquém‖ da constituição 

humana‖ (Rosa, 2003, p.211). O problema não reside em encontrar uma terminologia 

adequada, pois não está na palavra utilizada, mas naquilo que carrega em termos de 

 

                                                                 

37 O Analista de Bagé. 28. ed. Porto Alegre: L&M, 1981. p. 39–42. 
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concepções, entendimentos e convicções, as quais orientam as formas de intervir, de 

se relacionar e de estar com as pessoas.  

Independentemente da terminologia utilizada, para todos os desviantes da 

norma, sua maneira de apresentar-se e de viver deve ser escondida e reprimida. A 

infração da norma do ―viver cível‖, afirma Pirella (1985), deve ser punida com uma 

forma específica de reclusão: a hospitalização. 

Assim, no caso específico da loucura, o processo de exclusão foi efetivado 

pela hospitalização em sistema asilar e pelo surgimento da psiquiatria e dos 

psiquiatras, que passaram a ser os cuidadores e os tutores dos considerados insanos e 

incapazes de convívio social, isso num clima de necessidade de produção no sistema 

capitalista, com ênfase na normalidade e na produtividade. 

Acerca da questão terminológica, os defensores da Luta Antimanicomial 

pregam o uso do termo louco em oposição ao de doente mental, afirmando que o 

termo louco é menos pejorativo, representando, este termo, uma vivência do sujeito e 

não um sintoma, e que o termo doente mental é mais vinculado à psiquiatria, à 

hospitalização, à sintomatologia e, portanto, mais pejorativo. Este é um discurso mais 

apoiado nas idéias de Foucault e de seus seguidores. No entanto, nas pesquisas 1 e 2 

observou-se que, na nossa sociedade, o termo louco é tão pejorativo quanto doente 

mental, sendo que este último é até visto de forma mais amena por ser tido como 

doente, que necessita de cuidado e de tratamento. Na Pesquisa 1, o termo doente 

mental foi associado às palavras38 atenção (F=16), cuidado (F=28) e carinho (F=12), 

e também às palavras família (F=12), psicólogo (F=12), psiquiatra (F=18), remédio 

(F=22) e tratamento (F=13). Já o termo louco foi associado apenas às palavras 

 

                                                                 

38 Programa Ecapem (Anexo – Pesquisa 1). 
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cuidado (F=19), médico (F=11), psiquiatra (F=14), remédio (F=20) e tratamento 

(F=15), não surgindo as palavras atenção, carinho, família nem psicólogo. Na 

Pesquisa 1 (estudantes), também observamos que o termo doente mental foi associado 

às seguintes palavras de conotação negativa: agressivo (F=24), deficiente (F=12), 

desequilíbrio emocional (F=12), exclusão (F=24) e preconceito (F=17), perfazendo 

uma freqüência de 90 associações negativas. No que se refere à palavra louco, esta foi 

associada negativamente a abandono (F=12), desorientado (F=14), doido (F=12), 

desequilíbrio emocional (F=18), exclusão (F=20), insano (F=14), medo (F=35), perigo 

(F=12), preconceito (F=17), sofrimento (F=11), num total de 177 associações com 

enfoque negativo referente ao termo louco. Em se tratando ainda dessa questão 

terminológica, observou-se que os termos louco e doente mental são usados como 

sinônimos em alguns momentos, observando-se que o termo doente mental foi 

associado ao termo louco com freqüência de 15 e vice-versa. 

Ressalta-se, também, na Pesquisa 1, que os estudantes do curso técnico de 

Enfermagem enfocam a palavra medo ao referirem-se aos termos: doente mental, 

louco e hospital psiquiátrico. O medo referido pelos estudantes do curso técnico de 

Enfermagem foi observado pelas enfermeiras-chefe (Pesquisa 3), quando 

supervisionando o estágio dos respectivos estudantes em hospital psiquiátrico. 

―Quando eu acompanho um aluno, um aluno assim, que não conhece o paciente, 

não tem vivência em hospital psiquiátrico, então chega com aquele medo, aquele 

receio. Depois que começa a conhecer o paciente, vê que não existe nada demais 

[...]‖ (Profissional – Pesquisa 3).  

―[...] medo, as pessoas sentem muito medo, né? [...] quando não conhece [...] 

digo isso porque, como professora, os alunos vão para o estágio obrigatório de 

enfermagem, e os alunos vêm para cá com muito medo [...]‖ (Profissional – 

Pesquisa 3). 
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Em pesquisa realizada por Caldas e Sá (2004) em um NAPS
39

 (com trinta 

familiares) e em um hospital psiquiátrico (com trinta familiares) e utilizando a 

associação de palavras com o estímulo ao doente mental, observou-se que a variação 

entre os grupos pesquisados foi pequena, havendo uma superposição das 

representações que englobam os seguintes elementos: deficiente, louco, doença da 

mente e sofrimento; surgindo algumas diferenças como doença dos nervos e diferente, 

que surgem mais no grupo do hospital; e psicose e preconceito, mais no grupo do 

NAPS. 

A Pesquisa 2 também buscou associações para os termos louco e doente 

mental e foi realizada com familiares de pacientes de CAPS e de hospital psiquiátrico, 

encontrando diferença nas representações das duas instituições. Os familiares de 

CAPS, ao fazerem associações ao termo doente mental, vinculam-no aos termos bom 

e filho; já ao termo louco associam hospital, remédio, medo, família; e o termo 

hospital psiquiátrico associam a doido (termo utilizado em nossa cultura como 

sinônimo de louco), a enfermo, a angústia e a sofrimento. De forma que os familiares 

de CAPS fazem uma diferença entre o doente mental e o louco, sendo este visto como 

algo mais grave, que precisa de remédio e de internação, sendo o hospital psiquiátrico 

associado ao doido, mas não ao doente mental. Já os familiares de hospital 

psiquiátrico não fazem essa distinção entre doente mental e louco, associando o termo 

doente mental a alteração de comportamento, tristeza, compreensão, cura, depressão e 

atenção, e o termo louco a problema, Deus e incapaz.  

Na Pesquisa 3, ao descreverem o doente mental, as subcategorias mais 

destacadas foram sem juízo/sem razão e agressivo/sem controle. 

 

                                                                 

39 NAPS (Núcleo de Atenção Psicossocial) hoje transformado em CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial). 



Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 6. Discussão dos resultados 
 

222 

 

 

2
2
2
 

2
2
2
 

2
2
2
 

[...] pessoa fora do seu psíquico [...] (Profissional – Pesquisa 3). 

[...] muda de repente […] (Família – Pesquisa 3). 

Ao conceberem o doente mental como sem juízo/sem razão, eles também 

ancoram suas representações na imagem de uma criança: 

[...] Ao falar de doente mental surge-me à idéia de uma criança grande e carente 

[…] (Profissional – Pesquisa 3). 

[...] é igual criança, a gente conversa, conversa, conversa; quando termina, ele faz 

a mesma coisa, é mesmo uma criança […] (Família – Pesquisa 3).  

Essas representações do doente mental como igual à criança, mas também 

como agressivo e, portanto, perigoso para a sociedade, geram, nos profissionais e nos 

familiares, atitudes que passam, basicamente, a ser de proteger/cuidar. De um lado, 

leva a uma atitude de cuidar/proteger a ―criança‖, que, supostamente, não sabe se 

cuidar e precisa ser ajudada por outros (seja a família, seja o médico, seja o hospital); 

e, do outro lado, leva a uma atitude de medo/aversão da falta de controle e da 

agressividade do doente mental, o que conduz, agora, a sociedade/o outro a precisar de 

cuidado e proteção contra esse ―ser incontrolável e agressivo‖.  

Barros (1994) afirma que os ―insensatos‖ foram historicamente impedidos 

de participar da vida social e de exercer sua cidadania por vincular-se à periculosidade 

e à improdutividade. Vemos que, ainda hoje, esses pressupostos estão relacionados ao 

doente mental, impedindo sua inclusão social e a efetivação da Reforma Psiquiátrica. 

Essas representações se assemelham às representações acerca do louco/doente mental 

do século XVII, quando houve o grande enclausuramento, que libertou os demais e 

fez permanecer enclausurados os loucos e os criminosos. Os criminosos 

permaneceram presos por serem considerados merecedores de prisão/punição por 

terem transgredido as leis e por serem considerados racionais e responsáveis pelos 

seus atos. Os loucos permaneceram presos porque foram considerados desprovidos de 
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razão, isentos de responsabilidade (estatuto de menor), dignos de assistência e de 

tutela, passando o psiquiatra a ser o seu tutor. 

A propósito dessa representação do louco/doente mental, Oliveira (1990) 

realizou entrevista com 28 profissionais da Saúde Mental que trabalhavam em hospital 

psiquiátrico particular de João Pessoa (PB). Como resultado, concluiu que os 

profissionais entrevistados representavam os doentes mentais como desorientados, 

esquecidos, sem compreensão/consciência, como um ser estranho e como criança, 

justificando a hospitalização e ancorando suas representações na visão do louco como 

indivíduo difícil, agressivo, que perturba os demais. De modo que foi colocado como 

função do hospital controlar a imprevisibilidade do doente mental, visto que este foi 

representado como um perigo individual e social. Essas representações também se 

fizeram presente nas pesquisas realizadas.  

Na Pesquisa 1, o termo doente mental foi associado, entre outros termos, a 

perturbado, perigo, medo; o termo louco foi associado igualmente a medo, a 

perturbado e a perigo, mas também a agressão, insegurança, sem juízo e confuso.  

Na Pesquisa 2, o termo doente mental foi associado a agressão pelos 

familiares com nível de escolaridade entre analfabeto e Ensino Fundamental, e a 

palavra louco foi associada a medo pelos familiares de pacientes de CAPS. 

Na Pesquisa 3, os termos agressivo e sem controle surgem tanto no 

discurso dos profissionais como dos familiares (Tabela 7), como fica claro nos 

discursos abaixo: 

―[...] a gente vai observar que aqueles pacientes têm patologias que predispõem a 

agressividade, que incluem a agressividade como sintoma, esses pacientes, 

quando estão em crise, sabendo dos riscos para ele e para os familiares, então é 

um paciente hospitalizável [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] ele não pode, nem ele nem nenhum desses aqui, não vive no meio da 

sociedade porque eles são perigosos... eles são tão calmos, de repente se zanga 

[...]‖ (Família – Pesquisa 3). 
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Corroborando esses resultados, Barros (1994) afirma que a imagem do 

doente mental vem freqüentemente associada a comportamentos violentos e 

agressivos e que os estereótipos de periculosidade e de incompreensibilidade do 

doente mental encobrem ou impedem que a situação de sofrimento seja superada.  

Portanto, tais representações reforçam que o doente mental precisa ser 

afastado da sociedade e mantido sob o cuidado de quem sabe cuidar e de quem tem 

responsabilidade, ―os especialistas‖ e a família, retirando do doente a sua capacidade 

de se cuidar e de exercer sua cidadania. Essas representações criam uma lógica que 

seria cuidar/proteger/tratar/hospitalizar, o que termina por sustentar o sistema asilar e 

de tutela do doente mental. Ficam claras, aqui, duas das funções da Representação 

Social destacadas por Abric (1994): a função de orientação de condutas (que guia os 

comportamentos e as práticas) e a função justificatória (que justifica as tomadas de 

posição e de comportamentos), no caso específico de manutenção do doente mental no 

sistema asilar sob tutela da psiquiatria.  

Podemos afirmar que a qualidade dos conhecimentos sobre a doença 

mental melhoraram, mas a imagem do doente mental é cada vez mais associada à 

idéia de periculosidade e a uma tendência crescente de evitar o contato com ele. 

Jodelet (2005) afirma que as tentativas de reinserção social dos pacientes 

―desinstitucionalizados‖ revelam que as comunidades manifestam grande resistência 

quando estes são numerosos. 

 

Os autores que pregam o fato consumado de inserção social do 

doente mental na sociedade não negam a intolerância nem os 

preconceitos, mas acreditam que com o tempo haverá superação das 

crenças negativas e da intolerância. Teremos ocasião de mostrar que 

isto não é verdade (p.38). 
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Essa afirmação feita por Jodelet (2005) foi apoiada em sua pesquisa 

realizada nos anos 1970 na França em uma comunidade rural, Ainay-le-Château, a 

qual integrou mil doentes em quinhentas famílias, em sistema de colônia familiar que 

teve início na Europa no final do século XIX. Em sua pesquisa, observou que havia 

um duplo mecanismo de inclusão/exclusão; na realidade, havia um mal-estar diante 

dos doentes mentais e um interesse econômico na aceitação destes
40

. Mas esse 

constrangimento não podia ser manifesto, ele era velado, surgindo nas falas e nos atos: 

a exemplo do fato de o café servido aos pensionistas nos bares ser de pior qualidade; 

de os pensionistas nas lojas serem atendidos sempre por último, independentemente de 

terem chegado primeiro; do fato de os pensionistas ocuparem, na missa, os últimos 

bancos e sem encosto. Por existir uma dicotomia formal e estável fundando a 

separação entre ―civis‖ e ―não-civis‖ e por estarem ligados a um hospital psiquiátrico, 

eles não eram considerados como os demais, cidadãos de plenos direitos, implicando 

um status de ―não-civil‖; restrições e funções específicas, forjando o tipo ideal de sua 

participação e de sua imagem enquanto atores sociais.O que indica claramente que o 

fato de ser doente mental faz a diferença, uma vez que a doença mental é considerada 

diferente das demais e o indivíduo é tido como alguém que não está apenas doente, 

mas que é doente, sendo demarcado não pelo ―ter‖, mas pelo ―ser‖; a qualidade se faz 

estado, caracterizando uma incurabilidade e uma estruturação rígida da personalidade. 

Isso é fruto, analisa Melman (2001), do imaginário social, em que 

predomina uma visão de medo e de rechaço frente a qualquer experiência humana que 

se afaste dos padrões de racionalidade e de normalidade hegemônicos. A loucura, ou a 

doença mental, como passou a ser definida a partir do século XVIII, foi, ao longo dos 

 

                                                                 

40 Os hospedeiros recebiam renda, ou os pensionistas, como eram chamados os doentes mentais 

inseridos, ofereciam trabalho. 
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tempos, associada a uma dimensão negativa e estranha, que ameaça e desestabiliza. 

De modo que a exclusão do louco é o resultado de uma ―percepção social‖ difusa, 

diluída pelas diversas instituições que associam a loucura ao negativo da razão. Nesse 

caso, falaremos do estigma que pode ser definido como ―um sinal de vergonha, 

infortúnio ou reprovação que resulta em ser um indivíduo rejeitado, feito em objeto de 

discriminação e excluído da participação em diversas áreas diferentes da sociedade‖ 

(Relatório sobre a Saúde no Mundo, Opas/OMS, 2001, p.42). Assim, o estigma  

 

[...] destrói a convicção de que os transtornos mentais são condições 

patológicas válidas e tratáveis, levando a sociedade a evitar a 

socialização dos portadores de transtornos mentais, a não querer 

trabalhar ao seu lado nem lhes alugar moradias ou morar perto deles. 

 

Acerca do posicionamento da sociedade frente ao doente mental (Pesquisa 

3), tanto os profissionais como os familiares concebem que a sociedade tem atitudes 

negativas com relação ao doente mental como exclusão/discriminação, preconceito, 

medo e categorização negativa. 

―[...] a sociedade tem preconceito, sim; assim, em termos de estar perto, eu vi 

assim um doente mental na rua, e as pessoas se afastam [...]‖ (Profissional – 

Pesquisa 3) 

Observa-se, na Pesquisa 3, que tanto a família como os profissionais 

mostram que a sociedade é preconceituosa em relação ao doente mental, mas, ao 

serem questionados acerca do seu preconceito frente ao doente mental, negam que o 

possuem, numa dicotomia do discurso eu versus sociedade (eu não sou 

preconceituoso, mas a sociedade é), semelhante aos dados encontrados por Camino, 

Silva, Machado e Pereira (2004) nos estudos sobre racismo. 

―[...] não tenho preconceito, não... porque quem for contra quer dizer que estão 

pior que o mental [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 
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―[...] eu não acredito que os profissionais de Saúde Mental tenham preconceito... 

ele não pode... eu não tenho preconceito [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

Esse fato nos faz pensar na nova forma de preconceito existente na nossa 

sociedade, o preconceito encoberto/sutil, destacado por Camino, Silva, Machado e 

Pereira (2004), não dito, mas expresso veladamente de outras formas. 

De modo generalizado, os profissionais (Pesquisa 3) afirmam ter uma 

visão mais positiva e não preconceituosa frente ao doente mental, com crença na 

capacidade deste para a convivência em família e sociedade. Pudemos constatar que 

os profissionais percebem a condição de desenvolvimento da patologia em termos de 

sintomatologia e gravidade, ancorando as suas representações na formação médico-

psiquiátrica com enfoque no diagnóstico patológico. Mas, ao definir o paciente 

crônico, eles se pautam em um diagnóstico mais estruturado, fechado e incurável, 

carregado de preconceito, definindo-o como um protótipo da doença mental. 

― [...] o doente mental, quando é crônico, ele não tem condições de nada, não fixa 

em nada, não gosta de música nem de TV. É como um bebezinho que não fixa 

em nada‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] os pacientes crônicos não têm condição de serem aculturados, de serem 

destinados a conviver no meio familiar e social [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

No que se refere à crença na capacidade do doente mental para o trabalho 

(outra questão abordada na Pesquisa 3), observou-se também que a grande maioria 

dos profissionais (80%) e dos familiares (64%) admite que o doente mental tem 

condição para o trabalho — mas com restrições, dependendo da patologia — e que 

determinadas atividades não são possíveis ao doente mental, sobretudo as que 

necessitam de capacidades cognitivas mais elaboradas, sendo acessível apenas às 

atividades manuais e que não exigem responsabilidade, acreditando ser possível o 

doente mental exercer atividades de trabalho, sendo que as funções por eles apontadas 

referem-se àquelas sem grandes responsabilidades e que não exigem estudo nem 
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qualificação, como cuidar do jardim, cuidar da roça, juntar papelão, destacando a 

incapacidade do doente mental para trabalhos que exijam capacidade mental.  

―[...] a melhora dele não é considerável para colocar ele em qualquer tipo de 

trabalho, a não ser em atividades artesanais, dirigidas por uma equipe que seja 

responsável, porque dá trabalho mesmo. Eu acho que eles não têm condição [...]‖ 

(Profissional – Pesquisa 3) 

―[...] só se for uma coisinha dele mesmo, porque dos outros pode não dar conta 

[...] tomar conta de uma empresa dos outros e não assumir [...]‖ (Família – 

Pesquisa 3) 

―[...] eu acho que ele não tem possibilidade para o trabalho porque ele não vai 

saber o que fazer, ele tá doente [...]‖ (Família – Pesquisa 3) 

Essa crença na incapacidade do doente mental para o trabalho qualificado 

e para a independência sustenta o crescimento do número de internos aposentados em 

idade útil (42% dos 25 pacientes estudados, na Pesquisa 3, com idades entre 21 e 40 

anos, idade de mão-de-obra ativa) e as reinternações sucessivas, o que vem a agravar a 

exclusão, segundo uma sociedade capitalista, onde a produtividade é parâmetro para 

inclusão social. 

Referindo-se a isso, Hirano (1992) diz que, nas sociedades capitalistas, 

somente aqueles que trabalham e possuem fonte de recursos próprios e não são 

portadores de qualquer desordem física/orgânica, mental e social são aptos ao 

exercício da cidadania, que se inicia pelo trabalho. A doença é rejeitada como um 

valor que simboliza o não-trabalho, transformando o indivíduo em incapacitado e ipso 

facto num agente irresponsável, incapaz de assumir deveres e obrigações. 

 De modo geral, podemos afirmar que essa forma de representar o doente 

mental como sem juízo, incapaz para o trabalho, como criança, agressivo e excluído, e 

o fato de conceber que a atitude da sociedade frente ao doente mental são 

exclusivamente negativos, o que faz com que a Reforma Psiquiátrica e a 

desospitalização, com conseqüente inclusão sociofamiliar não ocorram, já que a 
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sociedade é representada como ameaçadora para esse ser ―indefeso‖, surgindo o 

hospital como elemento que protege o doente dele mesmo, da sociedade e da família, 

uma vez que a própria família também foi representada pelos profissionais como 

tendo uma atitude basicamente de exclusão e de preconceito para com o doente 

mental. 

Para Jodelet (2005), a gradação dos estados de doença, sobre um 

continuum que vai do biológico ao social, repousa sobre a dinâmica regulatória do 

cérebro. Embora essa dinâmica possa ser atribuída especificamente a um 

disfuncionamento do cérebro ou dos nervos, ela é encarada de um ângulo global que 

define uma natureza de homem doente radicalmente distinta do homem normal. O 

cérebro, zona de impacto da doença, toma uma caracterização básica (―nele, é o 

cérebro que não funciona‖; ―nele, são os nervos que estão atacados‖), tal doença pode 

ser proveniente de diferentes condições temporais e factuais: ―de nascença‖, ―de 

infância‖, ou ―por acidente‖; ―envolvendo representações biológicas, genéticas e 

sociais, que vão situar os diferentes tipos de afecção sobre um continuum cujos pólos 

são a inocência e a doença nos nervos‖ (p.259). 

Jodelet (2005), nos seus dados, encontrou termos relacionados à doença 

mental e ao cérebro, como subir, cair, talhar, que encerram uma dupla representação e 

dizem respeito simultaneamente ao órgão, ao seu processo de deteriorização e à 

doença mental. A alteração do cérebro provoca o desarranjo mental. O cérebro 

―talha‖, como o leite, ―coalha‖, ―coagula‖. Uma visão naturalista — inspirada pela 

experiência cotidiana — atribuindo, por analogia, o distúrbio mental a um processo 

químico e físico. Na representação naturalista, o choque afetivo ―sobe para o cérebro‖ 

e provoca uma alteração de matéria cerebral, o que se traduz por distúrbios funcionais 

irreversíveis. ―Ele, foi uma contrariedade que ele teve com o pai, isso talhou ele. Mas 
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não é curável, aquele que fica talhado, doente do cérebro, ele não se recupera [...]‖ 

(Jodelet, 2005, p.279). Essa representação naturalizada, localizada no cérebro e 

objetivada no pensamento que se fixa e que não tem mais solução, também foi 

observada na Pesquisa 3, com a amostra de familiares, como fica claro nas suas falas: 

―[...] a mente que arriou, e não tem o que fazer [...]‖ (Família – Pesquisa 3) 

―[...] uma pessoa com doença mental é uma pessoa que já não tem mais solução 

na vida, pra eles tudo é problema [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] olha, eu não sei não, acho que depois que uma pessoa bota uma coisa na 

cabeça é difícil de tirar, foi como aconteceu com meu filho e ficou difícil de tirar 

[...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] acontece um problema com a família dele, ou com a mulher... o que for, aí 

ele fica muito abatido dos nervos, aí ele fica só pensando naquilo o tempo todo, 

aí fica doente... aí afeta, vai comendo o cérebro tudo, vai comendo os nervos dele 

e fica doido [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] quando nasce do berço ou muito atacado dos nervos, não tem cura não [...]‖ 

(Família – Pesquisa 3). 

Observa-se que os familiares (Pesquisa 3) justificam o adoecer mental 

através de fatos objetivos do seu cotidiano, localizando a doença no espaço do corpo, 

em especial na cabeça. Isso nos remete ao processo de objetivação, já que os 

familiares materializam/concretizam/objetivam a doença mental para melhor 

compreendê-la. 

Para Jodelet (2005), tais construções lingüísticas refletem um fenômeno de 

―naturalização‖, próprio das Representações Sociais; uma tendência do pensamento 

natural para coisificar as noções, fazendo da patologia uma entidade concreta, 

materialmente presente no corpo e nos seus sintomas. 
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Representações acerca da família e da família do doente mental 

Melman (2001) destaca que, na sociedade moderna ocidental, os pais são 

exigidos e culpabilizados pela educação, pela formação e pelas anormalidades, 

devendo gerar filhos fortes, saudáveis e preparados para o mercado de trabalho, sendo, 

portanto culpabilizados direta ou indiretamente pelo adoecimento. Diz que os 

familiares de portadores de transtornos mentais têm uma sobrecarga maior, pois 

também são vítimas de exclusão, de preconceito, de sentimentos de dor e de 

sofrimento, de forma que os familiares associam os sintomas da enfermidade a algo 

ruim. Lembra, ainda, o fato de que o surto psicótico de um parente rompe e 

desorganiza a vida da família, representando o colapso dos esforços, o atestado de 

incapacidade de cuidar adequadamente do outro. O adoecimento mental do filho 

abala, de forma intensa, a auto-estima dos pais, uma vez que o filho doente parece 

representar denúncias de falhas no sistema familiar, que não conduziram com sucesso 

a missão de formar os filhos, sendo a família responsabilizada por qualquer 

anormalidade que possa romper com a expectativa social dos filhos fortes, saudáveis, 

preparados para viver na comunidade e exercer um papel no mercado de trabalho. 

Melman (2001) destaca que a nossa sociedade ocidental investiu e 

idealizou intensamente o núcleo familiar colocando a família no centro, definindo-a 

como tudo, sendo também responsável por tudo de bom ou de ruim. Assim, a família é 

vista como lugar obrigatório dos afetos, dos sentimentos e do amor, sendo 

responsabilizada quase que integralmente pela educação, pelo desenvolvimento e pela 

formação das crianças e pela felicidade e bem-estar das pessoas. 

Esse enfoque da família como responsável pela educação e pelo cuidado e 

da família do doente mental como associada a essas questões e a sofrimento, tristeza e 

sobrecarga também foi encontrado nas três pesquisas realizadas. Na Pesquisa 1, a 
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palavra família foi associada mais freqüentemente
41

 a amor (F=98), apoio (F=54), 

união (F=42), carinho (F=38), compreensão (F=29), não sendo associada a nenhuma 

palavra de conotação negativa. No gráfico, surgem palavras como segurança, 

proteção, conforto, ajuda, cuidado, tudo, respeito, importante, acompanhamento, base, 

acolhe, vida, lei, equilíbrio, casa e necessidade. Já a expressão família do doente 

mental foi associada a amor (F=38), cuidado (F=28), apoio (F=26), compreensão 

(F=26), mas também foi associada a palavras de cunho negativo como sofrimento, 

angustiada, exclusão, preconceito e tristeza. Surgem, no gráfico, palavras como pena, 

sem compreensão, abandono, insegurança, dúvida, problema, difícil, sofrimento, 

preocupação, cansada, perturbada, tristeza, culpa, rejeição. 

Na Pesquisa 2, com familiares de CAPS versus Hospital Psiquiátrico, 

observou-se que a palavra família também foi mais associada a palavras de conotação 

positiva
42

 como importante, força, harmonia, respeito, compreensão, união, 

companhia, base, tudo, casamento, parente, filho, irmão, cuidado, educação. Já a 

expressão família de doente mental foi mais associada a palavras de conotação 

negativa como impaciente, solidão, doença, preconceito, doente, tristeza, 

preocupação; de conotação positiva, foi apenas associada a cuidado, amor e carinho, 

sendo estas palavras tidas como representativas de todas as famílias, como se fossem 

características básicas das famílias, como afirma Melman (2001). 

Na Pesquisa 3, ao falarem acerca da atitude da família frente ao doente 

mental, percebe-se claramente a divergência entre a representação dos profissionais, 

de um lado — de que os familiares têm atitude de exclusão — e, de outro lado, a dos 

própios familiares — de que eles têm atitude de aceitação e de acolhimento. 

 

                                                                 

41 Programa Ecapem (Anexo – Pesquisa 1). 

42 Gráfico 6. 
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―Porque nem fora da crise eles conseguem acolher o paciente adequadamente... 

Como é que eles vão ter como lidar com o paciente? Colocando-o em quartinhos, 

como num tempo desses tava anunciando na televisão? Isso é um absurdo, isso é 

desumano [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] a gente faz de tudo para que ele não venha se internar […] é muito 

dependente. Se não fosse a família, morreria de fome [...]‖ (Família – Pesquisa3). 

Observa-se, portanto, que os profissionais possuem uma visão 

basicamente negativa acerca dos familiares. Equiparando as representações que têm 

da sociedade com as que têm da família, 100% dos profissionais conceberam que a 

família exclui/abandona o portador de doença mental e que tem atitudes negativas, 

como preconceito, ficar com o dinheiro. 

―[...] o que a gente vê mesmo, na prática, é que a família se livra do doente 

mental, ninguém quer o doente mental em casa [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] a maioria enclausura o doente mental e PT saudações [...]‖ (Profissional – 

Pesquisa 3). 

Ao representarem a família, os profissionais o fazem de maneira negativa 

e estereotipada, omitindo os sentimentos da família e as conseqüências do impacto da 

doença mental nos seus membros (a sobrecarga familiar). Essa visão prejudica a 

interação profissional–família e uma tomada de decisão mais coerente, referente à 

desospitalização e à inclusão social do doente mental, principalmente no que diz 

respeito à inclusão familiar, dificultando a implantação dos novos modelos de 

atendimento ao doente mental. Isso vem respaldar o pensamento de Vala (1993) 

acerca das representações que têm a função de orientar a conduta; uma vez que, 

constituída uma representação, os indivíduos procuram criar uma realidade que valide 

suas explicações. 

A respeito dessa representação da família do doente mental e da 

orientação de condutas, Souza e Scatena (2005) encontraram, nos resultados de sua 

pesquisa com integrantes da equipe de PSF (Programa de Saúde da Família – 

Ilhéus/BA), a atribuição — pelos profissionais da Saúde — de desequilíbrio aos 
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membros da família que convivem com o doente mental não só como causadora da 

doença mental, mas acreditando que o desajuste familiar desfavorece o cuidado com o 

doente. Os autores afirmam que essa visão gera dificuldades na relação entre 

profissionais e familiares. Essa mesma forma de representar a família também foi 

encontrada na Pesquisa 3, quando os profissionais, ao falarem acerca das causas da 

doença mental, destacam a causa familiar (44%), enquanto a família não se coloca 

como causadora da doença mental, mas, sim, como sofredora devido à sintomatologia, 

destacando o medo e a sobrecarga. 

―[...] tem muito desajuste familiar [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] acho que vem a partir da infância, talvez a convivência com os familiares, 

problemas de casa [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

Dentre as causas da doença mental (Pesquisa 3), as mais destacadas para 

os profissionais foram as orgânico-hereditárias (80%), as sociais (52%) e as psíquicas 

(48%); ressaltando que as causas orgânico-hereditárias vêm respaldar uma visão da 

loucura como doença e, como tal, deve estar atrelada ao saber médico-hospitalar. 

Destaque também para a ênfase dada pelos profissionais para a causa familiar (44% 

culpabilização da família), o que reforça o afastamento do doente mental dos seus 

familiares, que são vistos como causadores ou como mantenedores da patologia; 

dificultando, assim, a adesão da inclusão familiar e a efetivação da Reforma 

Psiquiátrica. Já os familiares enfocam as causas psíquicas (67%), as orgânico-

hereditárias (58%) e as sociais (29%). Não apontando a causa familiar na 

determinação da doença mental. 

Os autores afirmam que essa representação da família é fruto de uma 

cultura manicomial, enraizada na comunidade e reproduzida nas instâncias formadoras 

desses profissionais, que consideram o desequilíbrio como causa ou como 

conseqüência da enfermidade mental, implicando um certo olhar que muito contribui 
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para acentuar os sentimentos de culpa, impotência e frustração experimentados pela 

família do doente mental. 

―[...] a família, geralmente, não quer nem aproximação. Por exemplo, o paciente , 

quando coloca aqui, todos aceitam, mas a família em si rejeita‖ (Profissional – 

Pesquisa 3). 

―[...] só que a família, sempre a família que atrapalha a situação do doente 

mental...a família fica muito a desejar [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

No discurso dos profissionais, fica clara a desqualificação dos familiares, 

o que implica uma prática de hospitalização do doente mental, como verifica-se na 

fala de um profissional:  

―[...] é melhor ele estar no hospital do que na família, o hospital cuida melhor 

[...]‖ (Profissional – Pesquisa 3).  

Ficando patente, nesse discurso, a justificativa da permanência do paciente 

no sistema asilar, ancorada na rejeição familliar. 

Os dados acima descritos confirmam os resultados da pesquisa realizada 

por Macedo e Jorge (2000) no Hospita-dia (Fortaleza/CE), onde a loucura foi 

representada pelos profissionais como falta de compreensão da família para com os 

doentes, relacionada com falta de afeto, de carinho e maus-tratos. 

Inversamente ocorre com os familiares (Pesquisa 3), que afirmam que a 

família do doente mental tem uma atitude de acolhimento e de aceitação (83%):  

―[...] a família acolhe, faço de tudo para ele ficar em casa [...]‖ (Família – 

Pesquisa 3). 

―[...] a família acolhe porque a gente só quer o melhor para ele [...]‖ (Família – 

Pesquisa 3). 

De fato, não podemos falar que os familiares possuem preconceitos, mas, 

sim, vivências que ditam um comportamento relacional; de modo que surge, no 

discurso dos familiares, como segunda subcategoria medo/falta de confiança (63%), 
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que está relacionado/a às alterações comportamentais, especificamente à agressividade 

e à falta de controle já vivenciada pelos familiares. 

―[...] medo só dele ficar agressivo e não tenho confiança, a pessoa que tem 

criança principalmente [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] pra mim, é uma pessoa sem juízo que não pode ter confiança em nada. Eu 

não tenho confiança, porque ele fica agressivo [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] a gente não confia, não é fácil [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

De acordo com o relatório da OPAS e da OMS (2001), os transtornos 

mentais e comportamentais exercem considerável impacto sobre os indivíduos, as 

famílias e as comunidades. Segundo estimativa, uma em cada quatro famílias tem, 

pelo menos, um membro que sofre, atualmente, de um transtorno mental ou 

comportamental. Essas famílias vêem-se obrigadas a não só proporcionar apoios físico 

e emocional, como também a arcar com o impacto negativo da estigmatização e da 

discriminação presentes. Os encargos que recaem sobre a família vão das dificuldades 

econômicas às reações emocionais, às doenças, ao estresse em face de um 

comportamento perturbado, da disrupção da rotina doméstica e da restrição das 

atividades sociais. Além da carga direta, é preciso levar em conta as oportunidades 

perdidas. As famílias que têm um membro que sofre de distúrbio mental fazem 

diversos reajustes e compromissos que impedem outros familiares de atingirem o seu 

pleno potencial no trabalho, nas relações sociais e no lazer. As famílias assumem o 

papel de dedicar considerável parcela do seu tempo para cuidar de um parente 

mentalmente enfermo e sofrem privações econômicas e sociais por não ser essa pessoa 

inteiramente produtiva. Há também o constante temor de que a recorrência da doença 

possa causar perturbação repentina e inesperada na vida dos membros da família. 

Acerca dessa sobrecarga familiar, esta foi uma outra subcategoria 

expressiva, para os familiares da Pesquisa 3, não surgida no discurso dos 
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profissionais, foi a sobrecarga/preocupação
43

 (46%) que se relaciona com a 

dificuldade de lidar com o doente mental no dia-a-dia, em função dos seus 

comportamentos, como o negativismo para o banho, para o remédio, para a 

alimentação, dentre outras alterações comportamentais. 

―[...] doente mental pra mim é uma coisa muito horrível, difícil de conviver, 

porque tanto perturba os pacientes como perturba os familiares, não tenho nem 

palavras para falar; tanto sofre ele como bota os familiares para sofrer [...]‖ 

(Família – Pesquisa 3). 

―[...] fica difícil da gente cuidar de uma pessoa dessas, fico preocupada [...]‖ 

(Família – Pesquisa 3). 

Esses dados sobre a sobrecarga familiar também foram encontrados em 

outras pesquisas, como a de Souza e Scatena (2005), realizada em Ilhéus/BA, na área 

urbana, com duas equipes do PSF. Observando-se também um outro agravante para a 

sobrecarga familiar: o fato de que, na família, o cuidador inscreve-se quase que 

exclusivamente no universo feminino. O que significa que a mulher (dona-de-casa, 

mãe, irmã, esposa) tem se ocupado da responsabilidade de cuidar do doente, tarefa 

tida como ―árdua‖ para muitas delas, como pode ser percebido na fala abaixo. Esses 

dados também foram encontrados nas pesquisas realizadas: na Pesquisa 2, 77% dos 

familiares de hospital psiquiátrico e 80% dos familiares de CAPS eram do sexo 

feminino; na Pesquisa 3, 63% dos familiares eram do sexo feminino, cabendo destacar 

que as pesquisas foram realizadas nas instituições nos horários de visitas.  

―[...] só quem aceita de verdade, de coração, é a mãe, e à força, aperreada, 

sofrendo, mas não despreza porque ele é doente [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

 

                                                                 

43 Souza e Scatena (2005) definem sobrecarga como ―encargos econômicos, físicos e emocionais a 

que os familiares estão submetidos e o quanto a convivência com um paciente representa em peso 

material, subjetivo, organizativo e social‖ (p.7). 
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Souza e Scatena (2005) ainda destacam que, como cuidadores da casa e 

dos seus membros e, particularmente, do membro que adoece mentalmente, a mulher 

se vê muitas vezes impossibilitada de participar do mercado de trabalho, com uma 

sobrecarga que afeta a qualidade de vida. 

―[...] eu queria dizer que, nesses anos todinhos, eu não sei como eu não 

enlouqueci de cuidar de papai [...] é muito difícil [...] Quando papai  

teve a primeira crise, eu tinha 14 anos, pra cuidar de casa e cuidar dele [...]‖ 

(Família – Pesquisa 3). 

Gonçalves e Sena (2001) chamam a atenção para a sobrecarga que a 

família enfrenta na convivência com o doente mental, principalmente por ocasião da 

alta hospitalar; desencadeando atitudes de incompreensão familiar e até de rejeição, 

motivadoras de reinternações sucessivas ou de internações prolongadas e até 

permanentes. Fato este também encontrado na Pesquisa 3, com a resistência da família 

em levar o paciente para casa, o que aparece no discurso dos familiares e no discurso 

dos profissionais, só que com enfoques diferentes. A família, afirmando que não quer 

levar o paciente para casa porque ―não sabe cuidar‖, ―é muito trabalho‖, ancora suas 

representações na sobrecarga; já os profissionais afirmam que a família não quer levar 

o paciente porque o rejeita. 

―[...] é muito sofrimento para uma mãe velha, no final da vida, ter que levar o 

filho para casa porque chegou o dia... o hospital deu alta [...]‖ (Família – 

Pesquisa 3). 

―[...] a grande maioria, a própria família deixa o paciente aqui, não faz uma 

visita, não dá sua devida atenção. Às vezes, o paciente tá numa fase até boa, já 

num período de alta, mas, como a família demora a vir buscá-lo, entra em surto 

novamente, tem uma outra crise por falta da família [...]‖ (Profissional – 

Pesquisa3).  

Surge também, na Pesquisa 3, a subcategoria tristeza/sofrimento (29%) 

nas representações dos familiares acerca do doente mental, denotando toda uma 

sobrecarga emocional vinculada à doença mental. 
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―[...] eu tenho desgosto e muita tristeza, porque eu acho que a doença mental é 

muito triste [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] Para mim, a doença mental é uma tristeza, é uma doença que mata o 

coração da gente, da família [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Observa-se, pois, que os familiares têm um discurso mais emotivo, 

destacando o impacto da doença mental sobre eles (fato este negado/não dito pelos 

profissionais). Estas subcategorias — medo, sobrecarga, tristeza —, destacadas pelos 

familiares, corroboram o fato afirmado por Sawaia (2002), quando fala da dimensão 

subjetiva da exclusão do sofrer, afirmando que a exclusão atinge o sujeito e sua 

subjetividade, e isso fica claro na fala dos parentes, que sofrem o processo de exclusão 

por serem familiares de doentes mentais: 

―[...] não querem amizade com ele, não querem contato com ele. O vizinho 

levantou até o muro do lado dele‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] se um doente mental está numa festa, todo mundo fica apartando, olhando 

ele [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Os profissionais, encontrados por Souza e Scatena (2005), nas suas 

representações acerca da família, afirmam que esta não só sofre preconceito da 

sociedade por ter um familiar portador de doença mental, como ela própria tem 

preconceito em relação ao doente mental. Os sujeitos falaram acerca da família 

enquanto produtora de maus-tratos com atitude de abandono, desinteresse, rejeição, 

uso indevido da renda do doente e exclusão doméstica.  

 Esses dados também se assemelham aos encontrados na Pesquisa 3, 

quando os profissionais afirmam que a família exclui o doente mental. 

―[...] a família vai pegar o paciente, encarcerar no quintal e usufruir desse 

dinheiro [...]‖ (Profissional – referindo-se ao dinheiro da bolsa de volta para 

casa). 

―[...] só falta a família cair na real e aceitar que tem um paciente, que tem um 

familiar que é doente mental e aprender a conviver com ele, e não procurar 

excluir ele do convívio familiar [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 
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Não podemos concordar com o posicionamento dos profissionais de que 

os familiares excluem e têm preconceitos, essa é uma visão limitada e preconceituosa, 

não permitindo que se veja a verdadeira questão e o sofrimento dos familiares por 

serem cuidadores, seja por questões sociais, seja financeiras, seja pela própria 

sintomatologia. 

No que se refere aos recursos disponíveis da família para conviverem com 

o doente mental, Souza e Scatena (2005) observaram que os sujeitos da sua pesquisa 

(Profissionais – PSF) descrevem que a família é carente de recursos financeiros, 

sociais e emocionais e de conhecimento, e, como conseqüência, a família não tem 

controle da situação e acaba internando o doente mental e/ou vivendo intenso 

sofrimento, de modo que, na maioria das vezes, a internação é desejada, para 

momentos de crise ou casos crônicos, como um recurso do qual as famílias não podem 

prescindir. Fato esse também explicitado pelos entrevistados da Pesquisa 3. 

―[...] o hospital tem que cuidar bem, tem que dar todas as assistências que ele 

precisar, e aqui eu estou achando bom. A gente sente um alívio, fica mais 

despreocupada porque ele está aqui e está sendo tratado. É tirar ele de casa, 

porque em casa é um aperreio [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Para Gonçalves e Sena (2001), é com essa idéia de família idealizada que 

os serviços de saúde muitas vezes trabalham, pressupondo que a família tem 

condições de cuidar do seu doente mental. 

De modo que as concepções que os profissionais possuem acerca da 

família e a forma como fazem uso delas em muito definirão suas intervenções e 

práticas, contribuindo ou não para a melhoria da interação família–doente mental e da 

qualidade de vida destes, já que, ao conceber a família como culpada pelo surgimento 

da doença, corre-se o risco de estabelecer com ela uma relação de imposição, em vez 

de tê-la como participante do cuidado e como um grupo social que precisa de ajuda. 

Parte-se da idéia de família idealizada, portanto responsável pelo cuidado dos seus 



Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 6. Discussão dos resultados 
 

241 

 

 

2
4
1
 

2
4
1
 

2
4
1
 

integrantes. Só que essa forma de relação, de culpabilização da família, de imposição 

e de negação do sofrimento familiar é o que vem se repetindo nas relações entre 

profissionais e familiares que convivem com a enfermidade mental, servindo apenas 

para o agravamento da situação.  

Na realidade, a família necessita de ajuda de profissionais da Saúde 

Mental, mas, na prática, não há efetivação desse trabalho, sendo comum que os 

profissionais de Saúde Mental culpabilizem a família e exijam que aceitem a doença 

sem oferecer-lhes suporte nem orientação, interferindo, assim, na desospitalização e 

na inclusão familiar do doente mental, o que foi demonstrado na Pesquisa 3. 

 

 

Representações acerca do hospital psiquiátrico, da Reforma 
Psiquiátrica e da inclusão social 

De acordo com Basaglia (1985), a finalidade da instituição psiquiátrica é 

proteger os sãos dos assaltos da loucura, afirmando que o mandato social, a função 

delegada pela sociedade ao hospital manicomial, não é a de acabar com este, mas de 

mantê-lo; não é de renunciar ao poder do médico, mas de utilizá-lo. Basaglia afirma, 

ainda, que a sociedade e a família envia para o hospital psiquiátrico a clientela 

considerada problemática para que seja curada, sejam retirados efetivamente todos os 

seus sintomas e só então devolvida à sociedade e à família, esquecendo-se de que a 

doença mental não é algo que pode ser retirado com procedimentos medicamentosos 

ou com o isolamento, de que ela faz parte do sujeito que a possui, não se podendo 

mudar a estrutura de uma pessoa, pois não se pode normatizar a todos.  

―[...] dentro dessa história toda, eu ainda acho que o sistema asilar é a melhor 

opção,... ele tem os mesmos direitos de um cidadão normal. Pra arredondar o 

assunto, ele tem o direito de ir e vir, desde que ele esteja dentro da norma. Por 

exemplo, quando ele não está em crise, ele é uma pessoa normal‖ (Profissional – 

Pesquisa 3). 
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―[...] tem que tomar remédio pra ficar bom, medicação, a orientação das pessoas 

para conversar com ele, para ver se tira esse negócio da cabeça dele [...]‖ 

(Família – Pesquisa 3). 

―[...] ele vive bem quando tá tomando remédio, nem parece que tem problema, 

ele convive com todo mundo, ele é calmo [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Hoje há primazia da exclusão, do controle dos sintomas, da normatização 

do sujeito e da medicalização. Na nossa sociedade, o hospital psiquiátrico assume a 

função de ―controlador‖ de comportamentos não aceitos pela sociedade; os pacientes 

são levados para serem hospitalizados por estarem ―andando muito‖, por ―estarem 

agressivos, quebrando tudo, batendo nas pessoas‖. 

―[...] ele fazia movimentos com as mãos, depois piorou e ficou abestalhado, dá 

murros nas portas que só falta arrebentar tudo, a televisão novinha que quebrou 

ficou só o bagaço... Quando ataca a doença, fica bravo dentro de casa... a mente 

que arriou, e não tem o que fazer, tem que internar mesmo [...]‖ (Família – 

Pesquisa 3). 

No que se refere ao tratamento dos doentes mentais, Gonçalves e Sena 

(2001) afirmam que ocorre uma maior vinculação dos familiares com o tratamento 

medicamentoso por este ter o poder de conter o comportamento e tornar o doente mais 

adaptado ao seu contexto social; de modo que os familiares exigem, para agüentar os 

doentes em casa, que o comportamento deles seja controlado através da medicação. 

Os familiares (Pesquisa 3), ao representarem o tratamento, também o 

fazem com enfoque na medicação e na hospitalização, e não representam a inclusão 

familiar como essencial, o que favorece a permanência do tratamento tradicional, 

hospitalocêntrico/medicamentoso, sem incentivo à inclusão familiar.  

―[...] eu penso que ele, tomando o medicamento, passa a ser uma pessoa normal 

como qualquer outra [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] deve ser tratado no hospital porque em casa ele não deixa ser tratado, isso é 

comigo, é com qualquer mãe. Você pode entrevistar outras que ela vai dizer a 

mesma coisa. Ele não deixa cortar as unhas, não deixa sequer dar um conselho, 

não toma banho [...]‖  (Família – Pesquisa 3). 

―[...] não é só ele que é doido não, o mais velho também, e ele é o caçula. O 

outro, como toma o remédio, não se interna, não. Porque ele já se aviciou-se 
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mesmo com o remédio. Ele, quando está faltando, vai logo avisando, por isso ele 

só foi interno duas vezes. Mas o outro, quando dá 8 dias, entra logo em crise [...]‖  

(Família – Pesquisa 3). 

No que diz respeito ao tratamento do doente mental, Mastazo e 

Kirschbaum (2003) realizaram entrevistas em um CAPS com 11 usuários e 

examinaram os dados utilizando a análise de conteúdo temática, obtendo os seguintes 

resultados: os entrevistados relatam que ―tratar é ser medicado‖, demonstrando 

também que os usuários de um serviço substitutivo têm a crença absoluta no poder 

curativo da medicação, sendo esta a base do tratamento psiquiátrico; 

conseqüentemente, o médico é tido como o profissional central do tratamento, 

representando-se a enfermagem como a responsável pelo cuidado (administração da 

medicação, banho, alimentação), não apontando diferença entre o auxiliar de 

enfermagem e a enfermeira-chefe. Esses dados também foram encontrados na 

Pesquisa 1, em que os estudantes destacam o médico e a medicação ao se referirem ao 

doente mental, colocando os demais profissionais em posição secundária. E os 

estudantes do curso técnico de Enfermagem e as enfermeiras relacionam o tratar ao 

cuidar, sem diferenciar os seus papéis. 

Birman e Serra (1988) destacam que essa questão apóia-se no fato, 

ocorrido no século XIX, de que a psiquiatria passou a assumir o tratamento e a tutela 

do doente mental, estabelecendo que o paciente deveria ser retirado do contexto 

familiar; hospitalizando-o e tratando-o. Foi quando o psiquiatra passou a ter o ―poder‖ 

de cura. Foi o processo de enaltecimento do hospital enquanto espaço de saber e de 

ação dos profissionais de Saúde em detrimento da família. Esse processo está 

ancorado na questão destacada por Silva Filho (1994) quando analisa que a psiquiatria 

foi um saber medicamente institucionalizado e constituído a partir do momento em 

que a loucura ganhou o estatuto de doença mental, no século XIX. Assim, a doença 

então adjetivada, específica, requeria um saber médico, específico e técnico, com 
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métodos peculiares. Esse discurso remete ao Discurso Manicomial de meados do 

século XIX a meados do século XX (Portocarrero, 1990, e Amarante, 1996), quando o 

louco foi transformado em doente mental e, para avalizar a hospitalização e a tutela 

psiquiátrica, foi postulado que a família era uma das maiores responsáveis pelo 

transtorno do paciente, precisando, pois, o louco ser afastado da família e mantido em 

instituição psiquiátrica sob a tutela dos médicos, do saber médico-psiquiátrico. Esse 

discurso foi assimilado pelos familiares que o utilizam para justificar a permanência 

dos hospitais psiquiátricos. 

―[...] quando eu vejo ele interno aqui, eu vejo que aqui ele está melhor do que em 

casa, por causa de tudo que ele passa [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] em casa, era difícil de tratar, porque a opinião geral de um psiquiatra é 

melhor. Procurar o possível para amenizar a doença, né? [...]‖ (Família – 

Pesquisa 3). 

―[...] tem que ser tratado sério, né? Com medicamento e sempre com a 

internação, porque em casa não tem jeito, né? Em casa, com a gente, não tem 

jeito, porque ele rejeita o medicamento e não dá para a gente ficar e tomar conta 

dele. Eu não posso dar o remédio a ele à força, que eu não sei o que passa na 

cabeça dele [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Os profissionais (Pesquisa 3) também afirmam que os pacientes são 

tratados melhor no hospital do que em casa. Essas representações estão apoiadas na 

visão que possuem da atitude da sociedade e da família frente ao doente mental como 

sendo basicamente negativa. Para os profissionais, os familiares abandonam e 

excluem o doente mental e não cuidam dele. 

―[...] ele é muito excluído, principalmente o que a gente vê no hospital, que a 

família, às vezes, abandona o paciente no hospital. De preferência, tira o paciente 

de alta hoje e quando for na outra semana já quer retornar. Então o paciente não 

tem escolha, né? Ele é como se fosse um boneco nas mãos dos familiares, e a 

família faz o que realmente quer [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] muitos familiares não têm paciência com o doente mental, como se eles não 

quisessem o doente mental em casa [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] a família exige do profissional e esquece de dar assistência a eles [...]‖ 

(Profissional – Pesquisa 3). 
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Importante destacar que a ênfase dada pelos profissionais (Pesquisa 3), na 

participação da família (72%) em detrimento da hospitalização (36%), atende ao 

discurso das atuais políticas públicas que defendem o retorno dos pacientes para a 

família e para a sociedade e a diminuição das hospitalizações. Birman e Serra (1988) 

destacam que, na modernidade, com a Reforma Psiquiátrica, o núcleo do tratamento 

passa a ser a família, com o discurso de desospitalização e de reinserção familiar. 

Discurso este presente nas falas dos profissionais da Pesquisa 3. 

―[...] É muito importante a convivência deles com a família, sem a família o 

doente mental não consegue ter uma boa elaboração de sua doença, não consegue 

viver bem, porque o paciente cada vez se cronifica mais, e, com o afeto, o 

carinho da família, ajuda, o paciente consegue viver na sociedade [...]‖ 

(Profissional – Pesquisa 3). 

Esse é o discurso do politicamente correto no atual contexto da Reforma 

Psiquiátrica. Entretanto, vale ressaltar que há um discurso ambíguo, pois defendem a 

participação da família no tratamento (secundária ao medicamento e à assistência 

médica), mas, por outro lado, afirmam que os familiares excluem, têm preconceito e 

que não sabem cuidar. Existe também uma ambivalência e uma dissociação entre o 

discurso e a prática, visto que esta é basicamente medicamentosa e hospitalocêntrica, 

não acreditando efetivamente na capacidade da família de permanecer com o paciente 

em casa nem na reinserção familiar. 

―[...] muito importante a convivência do doente mental na família e na sociedade, 

pena que isto não aconteça [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

Pode-se observar que os profissionais (Pesquisa 3), ao representarem o 

tratamento, enfatizam em primeiro lugar a participação da família como parte 

principal. 

―[...] deveria a família dar mais assistência [...]; [...] aproximar mais a família e o 

paciente [...]; [...] precisa de respeito e de atenção da família [...]; [...] a atenção 

da família eu acho que cobre tudo [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 



Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 6. Discussão dos resultados 
 

246 

 

 

2
4
6
 

2
4
6
 

2
4
6
 

Os profissionais escamoteam a representação positiva acerca do hospital 

psiquiátrico e da sua manutenção, defendendo que este deve atender os pacientes 

crônicos e agressivos. 

―[...] o modelo asilar está praticamente extinto, então vai ficar restrito aos 

pacientes em estado de agudização, que represente algum grau de perigo para ele 

e para a sociedade e que tenha a necessidade de contenção pior [...]‖ (Profissional 

– Pesquisa 3). 

Esses discursos nos lembram uma citação de Colvera e Machado (2000), 

quando dizem que o discurso profissional muitas vezes é dissociado da prática. 

 

Chama-nos a atenção a dissociação entre discurso e prática. 

Discursos cativantes que recorrem abundantemente a chavões como 

liberdade do doente mental, humanização do tratamento, combate à 

repressão [...] convivem com uma prática assistencial rotineira e 

mecânica, fechada dentro de consultórios, em entrevistas rápidas e 

superficiais (p.126). 

 

Isso pode ser claramente observado na Pesquisa 3, realizada em instituição 

psiquiátrica asilar, onde os profissionais têm um discurso supostamente progressista 

admitindo a necessidade da Reforma Psiquiátrica, tendo-a até mesmo como essencial, 

mas, por outro lado, usando argumentos racionais que impedem a pronta execução da 

mesma, mantendo a prática asilar. O que temos como resultado é um discurso 

ambíguo permeado por uma prática da reclusão da loucura. 

―[...] A Reforma Psiquiátrica está num curso que já se esperava. Hoje em dia, 

tudo no mundo globalizado leva a dar melhor condição de vida para o paciente, 

só que a gente já está vendo aí o que aconteceu com a Itália, com a França, com 

os Estados Unidos: eles abriram demais, não houve seqüência, não houve um 

preparo no aparelho do Estado para direcionar esses pacientes. Então, você vê o 

louco aí, com uma arma na mão, matando dez, quinze pessoas, ou então se 

imolando em uma praça pública, tocando fogo em si próprio. É uma coisa que a 

gente não pode dar ainda opinião com certeza porque ainda está acontecendo... 

Eu acho muito precipitado este negócio de fechar os hospitais [...]‖ (Profissional 

– Pesquisa 3). 
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Scarcelli (1998) afirma que o discurso dos profissionais da Saúde Mental 

está articulado com a prática custodial, dificultando o verdadeiro processo de Reforma 

Psiquiátrica, não apenas com a desospitalização, mas, sobretudo, com a 

desinstitucionalização e desconstrução da doença mental. 

De acordo com Carvalho e Amarante (2000), ao discursar sobre a loucura 

e ao investir sobre o louco, a psiquiatria produz seu objeto na superfície do saber 

médico-psiquiátrico, constituindo-se com base na experiência clínica e tendo como 

categoria central de análise a ―doença‖, o rótulo. O normal e o patológico são 

referenciais ―produzidos‖ no registro de um saber específico e por meio de 

dispositivos prático-discursivos ―produtores‖ de regras (normas) que impõem ao ser 

vivo padrões de comportamento e de compreensão. São categorias que ―não 

apreendem epistemologicamente uma realidade objetiva‖, mas constroem e impõem 

certas formas de olhar, de perceber, de enunciar e de diagnosticar.  

Perrussi (1995) afirma que o discurso da medicina realiza-se enquanto um 

saber profissional e possui diversas características que o distinguem de outros saberes. 

Afirma ainda que, quando um grupo social se especializa na apropriação de um 

determinado objeto social, ele se distancia de outros grupos e da experiência social, 

comum a todos. Isso remete à focalização das representações, destacada por Moscivici 

(1978) ao enfatizar os determinantes da produção das representações sociais. Na 

Pesquisa 3, observamos que os familiares mantêm sua focalização nos 

comportamentos que alteram a relação familiar e que causam sobrecarga, como os 

comportamentos de andar excessivamente, verbalização, não dormir, não tomar 

remédio (este é mais enfocado pelos familiares por ser visto como a possibilidade de 

cura ou única forma de controle dos comportamentos indesejáveis). 
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Na Pesquisa 1, os estudantes de medicina foram os únicos a associar os 

termos delírio e esquizofrenia às palavras doente mental e louco; já os estudantes de 

psicologia utilizam o termo angústia, demonstrando o uso de termos científicos para 

representar esses objetos sociais. 

No que se refere à pressão pela inferência, um dos determinantes 

principais para a produção das Representações Sociais segundo Moscocivi (1978), 

observamos, nos dados coletados, que a tomada de posição acerca do doente mental e 

da Reforma Psiquiátrica servem a objetivos individuais e grupais, fazendo com que a 

emissão de opinião acerca desses objetos reflitam um posicionamento social dos 

indivíduos na sua relação com um grupo e de um grupo na sua relação com outros 

grupos. Isso pode ser observado no que se refere ao grupo de profissionais que têm um 

posicionamento de negatividade, ―aversão‖, em relação aos familiares de doentes 

mentais afirmando haver atitude de rejeição. De modo que essas representações 

compartilhadas entre os profissionais reforçam o poder da instituição e dos 

profissionais no cuidado do doente mental e na manutenção da instituição. Já os 

familiares não se apoderam de tal representação (familiares como rejeitadores), mas se 

apoderam da representação dos profissionais e das instituições como adequadas para o 

tratamento do doente mental. 

―[...] o doente mental quanto mais tem tratamento mais tá construindo viver mais 

dias, mas se fizer o tratamento sério ele termina voltando ao contrário. O 

tratamento com os médicos, porque eles já estudaram muito para essa situação 

[...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Para Basaglia (1985), o psiquiatra, em seu diagnóstico, prevalece-se de um 

poder e de uma terminologia técnica para sancionar aquilo que a sociedade já 

executou, excluindo de si aquele que não se integrou ao jogo do sistema. De modo que 

o hospital se apresenta como lugar de tratamento da loucura e como lugar de 
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legitimação de sua exclusão da vida social. A família termina assimilando esse poder e 

também legitimando o hospital e o poder médico. 

―[...] eu acho que o hospital tem uma importância muito especial, com os 

psicólogos, o médico, que dá o diagnóstico da doença e passa o remédio [...]‖ 

(Família – Pesquisa 3). 

Os psiquiatras tornaram-se detentores de um saber legítimo, com o poder 

de examinar a história dos indivíduos, julgar suas condutas e impor um tratamento, 

afirma Silva Filho (1987). Assim, a internação do doente mental justifica-se pelo 

isolamento entendido como necessário para a segurança do enfermo e da família, bem 

como para a tranqüilidade pública. De modo que a psiquiatria instaura uma relação de 

tutela da sociedade sobre o louco que, além do estatuto de doente, ganha o de menor, 

tendo o psiquiatra como seu tutor.  

―[...] Ele não sabe o que tá fazendo, como tá agindo, considerado uma criança 

que nunca cresceu e continua com juízo de criança, não sabe o que está fazendo 

nem assume o que está fazendo. São pessoas que precisam de cuidados especiais, 

que entenda cada momento que o doente mental tá passando, uma equipe que 

conheça bem como tratar [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] sempre tenho o doente mental como criança grande, é um paciente que tudo 

o que ele faz por mais agravante, agressivo, mais bizarro que seja, a gente sempre 

vai tê-lo como uma criança, uma criança que praticou uma arte, uma coisa assim, 

este deve ser visto dessa forma, isto é uma maneira de você dar um amparo em 

termos afetivos a este paciente que necessita tremendamente [...]‖ (Profissional – 

Pesquisa 3). 

Essa visão, da parte dos profissionais, termina por prejudicar a efetivação 

de atitudes mais inclusivas e de aceitação da Reforma Psiquiátrica. Hoje, observamos 

que os profissionais querem a permanência dos pacientes na instituição, não só 

culpabilizando a família pela causa da doença mental, representando o hospital como 

cuidador/protetor e a família como a que exclui, a que não sabe cuidar do doente 

mental. Esse discurso contribui para a manutenção do doente nas instituições asilares 

como forma de ―protegê-lo‖. Além disso, os profissionais também justificam seus 

discursos sobre a manutenção do tratamento em hospitais psiquiátricos e por 
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profissionais, ancorando suas representações no fato de os familiares não terem 

condições de cuidar dos doentes mentais por medo, dificuldades financeiras ou 

despreparo. 

―[...] tem pessoas que tinham condições de fazer o tratamento em casa, mas a 

família não quer ter este trabalho, essa preocupação, então joga a 

responsabilidade para o hospital [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] o hospital tá ali para tratar realmente. No caso, a família é a que entra como 

auxiliar no tratamento [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] eu vejo que o tratamento deva ser realmente em hospital psiquiátrico, 

porque não adianta você fazer esse acompanhamento médico, esse tratamento a 

nível medicamentoso em um consultório ambulatorial, se você, em casa, não tem 

esse acompanhamento [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

Observamos, nos discursos dos profissionais, que eles não estão na 

terceira fase de discurso proposto por Portocarrero (1990) e Amarante (1996), que é o 

discurso da desinstitucionalização, pois ainda não se verifica a desconstrução do asilo 

nem da doença mental, como pressupõe esse terceiro discurso, mas o que vemos ainda 

é um discurso pautado na doença mental e na reclusão, conseguindo chegar apenas à 

humanização do tratamento. 

―[...] primeiro, é assim como um acolhedor (hospital psiquiátrico). Acolhe esse 

doente, é como se fosse uma casa para aquele doente. Acolhe, a partir daí, 

começa todo aquele trabalho, desde o atendimento até a parte medicamentosa, do 

cuidar mesmo... Porque, às vezes, chega um paciente maltratado, que não tem 

cuidados mínimos, que é higiene e vai dar alimentação e por aí vai. Então, é uma 

forma de acolher e cuidar do ser humano [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] hoje a situação já está bem melhor, já está bem diferente, já tá bem 

humanizada. Existiu realmente uma humanização dentro dos hospitais 

psiquiátricos. Então, o hospital tá ali para tratar mesmo [...]‖ (Profissional – 

Pesquisa 3). 

A representação da tutela psiquiátrica e da hospitalização como algo bom 

e necessário para o doente mental também foi apreendida pela família (Pesquisa 3), 

como pode ser percebido quando há verbalizações acerca dos tratamentos propostos 
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para o doente mental, descrevendo o hospital como um lugar que o acolhe, cuida dele 

e o protege de si mesmo e da própria sociedade. 

―[...] o hospital é muito bom porque tira ele [doente mental] da sociedade para 

não causar tanto mal, não cometer erro algum [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] o que acontece é que tem que ter tratamento. Uma pessoa doente mental não 

pode ficar dentro de casa, tem que ter tratamento adequado, tem que ter 

medicação, não é isso? Tem que ter um tratamento médico, porque senão não vai 

adiantar de nada, eu acho isto [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Já na Pesquisa 2, surge uma diferenciação entre os familiares de pacientes 

de CAPS e os de hospital psiquiátrico no que se refere a este. Os primeiros associam 

hospital psiquiátrico a sofrimento, angústia, enfermo e doido; e os últimos associam 

esse termo a equipe profissional e acolhimento, com uma representação mais positiva. 

Cabe, então, uma reflexão acerca dessa diferenciação na representação dos familiares 

em relação ao hospital e aos termos doente mental e louco. Será que esta se deve à 

sintomatologia dos pacientes atendidos no CAPS ser mais leve, sem atender quadros 

crônicos nem agudos, que são encaminhados para os hospitais? Ou será que essa 

diferenciação ocorre em função da diferenciação de inserção do familiar, estando os 

familiares de pacientes de CAPS já absorvendo o novo discurso da Saúde Mental? 

Fica claro o discurso ambíguo dos profissionais que se insere no segundo 

discurso proposto por Portocarrero (1990) e Amarante (1996), que é o discurso dos 

profissionais da Saúde Mental de meados do século XX até a década de 1980, quando 

a noção de doente mental ainda permanece, mas os procedimentos de tratamento 

abarcam a dimensão biopsicossocial dos sujeitos; e a família, culpabilizada pela 

doença e afastada do tratamento, é agora parte central deste. 

―[...] A família entra também no tratamento. É um trabalho empolgante, a gente 

tá vendo agora a sociedade despertando para uma classe que era de excluídos, o 

doente mental sempre foi um excluído [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] O que pode ser feito, então... existe as dificuldades com a família, então... o 

trabalho tem de ser muito intenso com a família, uma coisa que realmente não é 

fácil de conviver, dependendo da patologia, dependendo do quadro que se 
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apresenta, não é fácil, agora, cada vez que se exclui e se coloca dentro de 

hospitais por tempo cada vez mais indefinido, a dificuldade fica maior de voltar 

para a família e haver o espaço, o espaço dele dentro da família fica ocupado e aí 

as dificuldades são maiores [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

A nova política de Saúde Mental e seus programas envolvem uma 

mudança nas práticas familiares, no sentido de, em vez de os familiares colocarem o 

doente no hospital ―para obter sossego‖, passarem a ―cuidar deles como membros 

plenos da família‖. Mas Villar (2000) e Tsu (1993) destacam que os familiares não 

estão aceitando o fechamento das instituições psiquiátricas nem recebendo com 

tranqüilidade a transferência de função porque a família não se encontra em condições 

de cuidar do paciente por questões financeiras e emocionais. Tsu (1993) revela, com 

base numa experiência em hospital psiquiátrico em Ribeirão Preto (SP), que o 

acompanhante mais freqüente do usuário do serviço de urgência é a mãe (sozinha ou 

acompanhada) e a esposa, portanto, a figura feminina. Acrescentando que as classes 

mais populares necessitam estar inseridas no mercado de trabalho para sobreviver e 

que é a essa família concreta que o novo projeto institucional de assistência à Saúde 

Mental quer impor a aceitação de um parente (em geral improdutivo), cujo 

aprendizado social lhe ensinou que ele deveria ser removido do convívio familiar. 

Acerca da hospitalização e estudando o impacto da doença mental na 

família e os problemas ocasionados com a alta do paciente, Mastazo e Kirschbaum 

(2003) apontaram as seguintes questões para ancorar suas representações: dificuldades 

pessoais, dificuldades socioeconômicas e relacionamento familiar. No que se refere às 

alternativas apontadas para solução das dificuldades de lidar com o doente mental, 

citaram: ―a permanência ou o retorno do paciente para o hospital‖ e ―afastar o paciente 

do meio familiar‖. 

Nessa mesma perspectiva, foram observados, na Pesquisa 3, relatos acerca 

das dificuldades de relacionamento, das alterações comportamentais e a visão do 
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hospital como algo bom, sendo este visto como solução para cuidar do paciente, 

aliviar a família e protegê-lo. Os sujeitos da Pesquisa 3 (familiares) trazem um 

discurso de defesa dos hospitais psiquiátricos que são vistos como bons para os 

pacientes (protegem/cuidam) e para os familiares (ajudam com a sobrecarga). 

―[...] ele começou a ouvir vozes achando que tinha pessoas arrodeando o prédio, 

perseguindo ele. Quando ele está melhor, toma a medicação; quando não, ele 

joga na minha cara, fica sem dormir, fica sem comer. Porque ele nunca melhora 

não, a melhora dele é só quando está aqui (hospital). Porque ele não tem 

condição de permanecer em casa [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] muito difícil o doente mental, ninguém tem condições de tomar conta do 

doente mental... pode existir toda doença, menos a mental, acho que a mental é a 

mais difícil, que a gente não pode cuidar em casa [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

 ―o modo que tratam ele, eu não tenho nada o que falar dos hospitais 

psiquiátricos, é bom porque protege ele, porque se ele fosse solto, ele não era 

mais vivo [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] os hospitais, eles funcionam bem [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] a gente sente um alívio porque eles estão aqui e estão sendo bem  

tratados [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] o hospital é bom porque protege ele [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

―[...] dar descanso à família [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Ficando claro que os familiares ainda não assimilaram o novo discurso da 

Saúde Mental com ênfase na família e na sociedade; isso demonstra claramente a 

dificuldade dos familiares em aceitar a Reforma Psiquiátrica. Isso se justifica por algo 

que surge no discurso dos familiares e não surge no discurso dos profissionais, que é o 

impacto da doença mental na família como sobrecarga, tristeza e sofrimento (ver 

Gráfico 12). Na realidade, concordamos com Gonçalves e Sena (2001) quando 

afirmam que a desospitalização é duplamente perversa porque atinge, sobretudo, o 

doente mental e a família, principalmente as mulheres que são as cuidadoras, todos 

fragilizados pela condição de não aceitos socialmente e pelos revezes que a realidade 

lhes impõe. 
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No que se refere à Reforma Psiquiátrica, em pesquisa realizada com 

entrevista a cuidadores de pessoas com doença mental (família, 11 cuidadoras
44

) em 

um hospital, um ambulatório da rede privada, um serviço de urgência de um hospital 

público e um centro de referência em Saúde Mental do município de Belo Horizonte 

(MG), Gonçalves e Sena (2001) observaram que a Reforma Psiquiátrica reflete nos 

familiares dificuldades de ordem emocional, social, relacional, econômica e material. 

Ao relatarem sobre o comportamento agressivo e violento, elas o fazem demonstrando 

sofrimento, e não rejeição. Percebeu-se que também está sendo transferida para os 

cuidadores a tarefa nem sempre fácil de cuidar dos pacientes desospitalizados, 

revelando que os momentos de maior tensão e sobrecarga ocorrem nas chamadas 

crises ou surtos. Apontam, também que outra questão que dificulta a manutenção do 

paciente na família é a questão da improdutividade, sobrecarregando financeiramente 

e acarretando dificuldades nas rotinas familiares. 

Devido a essas questões, Gonçalves e Sena (2001) afirmam que não é 

mais aceitável reduzir a Reforma Psiquiátrica ao fechamento dos hospitais e à 

devolução dos doentes às famílias, como se estas fossem, indistintamente, capazes de 

resolver a problemática de vida cotidiana sem levar em conta as dificuldades geradas 

pela convivência, pela manutenção e pelo cuidado com o doente mental. 

Um outro fator agravante nas famílias é a condição socioeconômica das 

mesmas. Vilela (1984) realizou uma pesquisa em instituição particular de João Pessoa 

com 52 pacientes e 52 familiares, observando nos resultados que a população 

estudada, na sua maioria, era de renda econômica baixa, com graves problemas 

sociais. Esses dados se assemelham aos dados coletados nas presentes pesquisas (2 e 

 

                                                                 

44 O cuidado não-institucionalizado é uma prática assumida basicamente por mulheres; quanto ao 

cuidado do doente mental, esta tarefa continua atribuída às mulheres (Gonçalves e Sena, 2001). 
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3), demonstrando que a população assistida em instituição psiquiátrica que atende pelo 

SUS é composta, em sua maioria, de pessoas socialmente desfavorecidas, com baixa 

escolaridade e baixa condição financeira, o que vem a dificultar a compreensão da 

Reforma Psiquiátrica e sua aceitação em função das dificuldades financeiras sofridas 

pela família. 

―[...] com a reforma, fica mais difícil para a gente, né? Trazer e, no final do dia, 

vir buscar [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Mas não são só os familiares que resistem à Reforma Psiquiátrica e à 

desinstitucionalização, os profissionais e a sociedade em geral também resistem, 

mesmo que não de forma tão clara. Moura Fé (1998) fala sobre a resistência à 

mudança e à implantação da Reforma Psiquiátrica, afirmando que há uma ―cultura 

manicomial‖ que ultrapassa os muros dos asilos e encontra-se na linguagem comum, 

nas resistências a mudanças de condutas, na resistência à modificação das fórmulas 

assistenciais e, principalmente, na resistência à mudança nos processos de implantação 

de serviços substitutivos à assistência asilar. 

Esse fato foi observado na Pesquisa 3, na qual os serviços substitutivos 

não foram mencionados pelos familiares e pouco mencionados pelos profissionais. De 

fato, os serviços substitutivos estão pouco presentes na nossa sociedade, pois a cidade 

de João Pessoa, até a presente data, possui apenas dois CAPS, nenhuma residência 

terapêutica, e o Programa de Volta Pra Casa ainda não foi implantado. Tais fatos 

explicitam a necessidade de se repensar essa situação em termos de política de Saúde 

Mental, pois não há como privilegiar apenas um lado do processo na 

desospitalização/Reforma Psiquiátrica — a família — sem que se enfatizem os 

demais. Isso também se justifica pelo fato de a Reforma Psiquiátrica na Paraíba ser 

uma das mais atrasadas no Brasil, como afirma Delgado (2003): [...] a situação do 



Exclusão/inclusão social do doente mental /louco  
Representações e práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica 
Capítulo 6. Discussão dos resultados 
 

256 

 

 

2
5
6
 

2
5
6
 

2
5
6
 

Estado da Paraíba é bastante desfavorável no cenário brasileiro. É um Estado que está 

andando a passos muito lentos em relação à implantação desses serviços‖ (p.120). 

Podemos citar diversos fatores, entre eles o fato de que não existe mais o 

curso de Psiquiatria no Estado, de forma que a reciclagem de profissionais fica quase 

que impossibilitada, e os que estão no mercado de trabalho (hospitais e serviços 

substitutivos) são profissionais formados até a década de 1990, época esta quando a 

reforma nem existia ou era apenas uma idéia que não tinha nem tomado corpo na 

Paraíba. De modo que são profissionais que não têm currículo atualizado sobre a 

Saúde Mental, sobre políticas públicas, sobre serviços substitutivos nem sobre a 

Reforma Psiquiátrica. São profissionais com crença absoluta no poder do diagnóstico, 

da medicação e da hospitalização. Com a criação dos serviços substitutivos, os 

profissionais migraram dos hospitais para esses serviços, levando suas crenças, 

representações e práticas.  

Referindo-se a essa questão, a pesquisa realizada por Soares (2002) — em 

hospitais, ambulatórios e clínicas psiquiátricas públicas e privadas de João Pessoa, 

com 101 sujeitos distribuídos entre profissionais, familiares e portadores de doença 

mental (utilizando associação de palavras) e 30 sujeitos (uso de entrevista) encontrou, 

entre os seus resultados, que o tratamento substitutivo foi indicado por apenas 23% 

dos profissionais, seguido pelos usuários (19%) e pelos familiares (apenas 6,2%); já o 

tratamento asilar/convencional foi apontado pelos usuários (16%), pelos profissionais 

(13%) e pelos familiares (12%). No que se refere aos obstáculos para a consecução da 

Reforma Psiquiátrica, os profissionais (53%) e os familiares (14%) alegaram como 

causa principal as questões socioculturais, afirmando que nem a sociedade nem a 

família estão preparadas para a execução da reforma. No que se refere à visão que têm 

acerca da Reforma Psiquiátrica, os profissionais (29,6%) e os usuários (20,11%) têm 
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uma visão positiva da mesma, o que é pouco para a sua efetivação. Já os familiares 

(29,6%) têm visão negativa acerca da Reforma Psiquiátrica. 

Analisando a dificuldade de implantação da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil, Vasconcelos (1992) afirma que, se compararmos as condições históricas 

brasileiras e globais — relacionadas à emergência de programas de 

desinstitucionalização e aos pontos necessários para o sucesso desses programas —, 

ver-se-á que o quadro não é muito animador, e cita os seguintes motivos: elevada taxa 

de desemprego com poucas chances de atividades produtivas e socialmente 

valorizadas estarem disponíveis para a clientela de serviços de Saúde Mental (esse 

fato foi apontado pelos profissionais e pelos familiares na Pesquisa 3, os quais 

apresentam baixa crença na capacidade do doente mental para o trabalho, afirmando 

que a sociedade não dá oportunidades para o doente mental); crise fiscal e 

organizativa do Estado e das políticas sociais; e o fato de ainda não vivermos os 

efeitos de uma transição radical da estrutura familiar, de modo que o cuidado informal 

é basicamente prestado pela família e de caráter matrifocal (este também foi um dado 

encontrado nas pesquisas 2 e 3 com os familiares). 

Questões como a necessidade de implantação da Reforma Psiquiátrica e da 

inclusão social, mas associada às dificuldades destas, sobretudo com relação à 

sobrecarga familiar e à aceitação social dos doentes mentais na nossa sociedade, 

também surgiram nas pesquisas realizadas. 

Na Pesquisa 1, no que se refere à expressão inclusão social do doente 

mental, esta foi associada a necessário (F=32), difícil (F=31), preconceito (F=28) e 

importante (F=21). Observamos que, apesar de concordarem com a inclusão em 

termos de necessidade e de importância, os estudantes apontam questões de ressalvas 

como o medo, a dificuldade e o preconceito. Na Pesquisa 2, observou-se, no que se 
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refere ao termo inclusão, uma diferenciação em relação aos familiares de CAPS que 

têm uma visão mais positiva, associada a amigos, educação, lazer, adaptação. Já os 

familiares, com nível de escolaridade de Ensino Médio, com idade entre 20 e 40 anos, 

e os analfabetos/de Ensino Fundamental associam a medo, rejeição, discriminação, 

trabalho, impossível, necessidade de ajuda e questão social. 

Na Pesquisa 3, tanto os familiares como os profissionais acreditam que 

não é o momento de se efetivar a Reforma Psiquiátrica. Observou-se também, nessa 

pesquisa, que há uma diferenciação no nível informativo acerca da Reforma 

Psiquiátrica no que se refere aos profissionais e aos familiares. Isso remete à dispersão 

da informação enfocada pela teoria da Representação Social, a qual remete a um 

defasamento quantitativo e qualitativo entre a informação disponível e a necessária 

para a compreensão de um problema ou de um objeto, em que a informação é 

desigualmente distribuída e ambígua, circulando de forma imprecisa e de modo 

diferenciado nos grupos sociais, de acordo com as clivagens sociais. No caso da 

Pesquisa 3, observamos que os profissionais citam exemplos de reforma psiquiátrica 

em outros países, como a Itália e os Estados Unidos, enquanto os familiares 

desconhecem o assunto. Por outro lado, houve 100% de profissionais que 

verbalizaram sobre a Reforma Psiquiátrica demonstrando conhecimento do tema. No 

que se refere aos familiares, observa-se um total desconhecimento da Reforma 

Psiquiátrica, com 75% de respostas que não sabem o que é reforma psiquiátrica e 

apenas 25% responderam que conhecem, demonstrando um defasamento da 

informação em relação ao grupo social. 

―[...] a Reforma Psiquiátrica já viveu melhores momentos em alguns países do 

norte onde foi implantada, a exemplo da Itália, em Trieste, na Inglaterra, nos 

Estados Unidos, mas o momento atual não é dos melhores para a implantação da 

Reforma Psiquiátrica. Tem o exemplo dos Estados Unidos, que produziram os 

homeless, que são os doentes que vagam na rua [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

―[...] não sei o que é reforma psiquiátrica [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 
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―[...] e tem reforma na psiquiatria [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Em função dos dados analisados, podemos afirmar que a Reforma 

Psiquiátrica, apesar de ter tido início nos anos 1970, ainda está iniciando sua 

caminhada, e esta não acontece de forma consensual. Isso ocorre em razão da 

complexidade temática que envolve condições econômicas, históricas, políticas e 

culturais. Além disso, a Reforma, entendida como um movimento social, é articulada 

a um conjunto de iniciativas operadas nos campos legislativo, jurídico, administrativo 

e cultural, que visa transformar a relação entre a sociedade e a loucura, e esta ainda 

não foi transformada. 

 

 



 

7. Considerações finais 

 

 

[...] transtornos mentais requerem intervenções não somente da 

saúde pública, como também da ciência e da política. O que se pode 

fazer com uma boa política oficial de saúde pública e uma boa ciência 

pode ser destruído pela política (OPAS/OMS, 2001, p.106). 

 

 

A tarefa de proteger e melhorar a saúde mental da população é complexa e 

envolve múltiplas decisões, exigindo a fixação de prioridades e devendo ser 

coordenada com outros serviços de ordem social, tais como previdência social, 

educação, emprego e habitação.  

De acordo com o relatório da OPAS/OMS (2001), a função gestora para a 

Saúde Mental está muito pouco desenvolvida em muitos países (como o Brasil) e o 

orçamento para essa área, na maioria das vezes, é inexistente ou limitado, constituindo 

um obstáculo significativo à provisão de tratamento e atenção e indicando a falta de 

empenho expresso para enfrentar problemas de Saúde Mental e a ausência de 
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requisitos para planejar, coordenar e avaliar estratégias, serviços e capacidades na 

área. 

No Brasil, vivemos um momento singular na história da Saúde Mental. 

Por um lado, o paradigma asilar como forma de assistência é ainda hegemônico; por 

outro, a utopia da sociedade sem manicômios é debatida em setores diferenciados da 

população, ancorada em uma nova ética para as relações entre a sociedade e a loucura, 

surgindo novos eixos norteadores da assistência à Saúde Mental, como os serviços 

substitutivos. Apesar de muitos países terem realizado reformas ou ainda se acharem 

no processo de reforma de seus sistemas de Saúde Mental (como é o caso do Brasil), o 

alcance e os tipos de reforma variam muito; contudo ―[…] nenhum país logrou 

efetivar todo o espectro de reformas necessárias para superar todas as barreiras‖ 

(Opas/OMS, 2001, p.120). Embora, na atualidade, não sejam mais recomendadas 

instituições psiquiátricas com grande número de leitos para atenção à Saúde Mental, o 

fato é que, em muitos países, grandes instituições psiquiátricas de longa permanência 

continuam sendo o meio predominante de provisão de atenção e tratamento, mesmo 

estando associado com resultados negativos na recuperação (iatrogenia) e violação dos 

Direitos Humanos.  

Na verdade, nosso país avançou muito nos últimos anos na aprovação de 

leis garantidoras de direitos inspiradas pelo movimento em favor da humanização das 

instituições de atenção à Saúde Mental. Do ponto de vista institucional, temos razão 

de sobra para comemorarmos a emergência de novos instrumentos legais 

comprometidos com os direitos civis dos pacientes psiquiátricos. Mudanças 

importantes ocorreram, sim, e não podem ser subestimadas, mas não foram 

suficientes. 
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Com base nesse estudo, podemos afirmar que ainda existe uma atmosfera 

notadamente insatisfatória em relação ao doente mental. As visões estereotipadas de 

cunho negativo, assim como os sentimentos desfavoráveis em relação a ele, 

encontram-se presentes, ainda hoje, em representações como sem juízo, sem razão e 

agressivos, gerando atitudes de medo e exclusão. A família, por estar inserida na 

sociedade, acaba pactuando com os seus valores, crenças e representações, 

reproduzindo o discurso da sociedade, acrescido de suas vivências. No caso da doença 

mental, essas representações são adornadas pelo desgaste emocional e pelo sofrimento 

familiar. Mesmo entre os profissionais de Saúde Mental, permanecem as noções de 

periculosidade, pouco valor e ineficiência, a despeito de seus conhecimentos e suas 

experiências com a doença mental, mantendo uma representação basicamente negativa 

em relação à Reforma Psiquiátrica e à família, não nos deixando esquecer que as 

práticas e as representações que ora se encontram na nossa sociedade foram ancoradas 

em anos de exclusão social. 

Nas três pesquisas realizadas, a família foi representada como: tudo, base, 

responsável pelo cuidado, pela educação e pela lei. À família do doente mental 

também foi atribuída a responsabilidade pelo cuidado, pelo apoio, pelo carinho, pela 

atenção, ainda lhe sendo atribuída a culpa, as rejeições sociais e as dificuldades em 

lidar com a sintomatologia, sobretudo a agressividade e as alterações comportamentais 

mais graves, como andar muito, não dormir, falar demais, não se alimentar, entre 

outras. Além dessas questões, surgiu uma outra que foi o fato de a figura feminina ser 

a mais representativa da amostra dos familiares, pelo fato de ser a mulher a 

responsável maior, na nossa sociedade, pelo cuidado do ―lar‖ e dos ―filhos‖. Esses 

dados vêm corroborar a estrutura social onde a família é centralizada na figura 

feminina (família matrifocal). 
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Todas essas questões levam a uma sobrecarga, o que faz com que os 

familiares recorram à medicação (para controle dos sintomas) e à hospitalização (para 

alívio da sobrecarga).  

―[...] a gente sente um alívio, fica mais despreocupada porque ele está aqui [...]‖ 

(Família – Pesquisa 3). 

Assim, a família (Pesquisa 3) representa o hospital como bom, justificando 

a permanência do paciente nele, ancorando suas representações no hospital como 

cuidador e protetor do doente mental, defendendo a família, a sociedade e o próprio 

paciente contra o comportamento agressivo deste. 

―[...] o hospital deve deixar o paciente mais calmo e proteger ele [...]‖ (Família – 

Pesquisa 3). 

―[...] acho que o hospital não devia fechar não, tem que ficar aberto para receber 

o doente mental, porque o doente mental é uma pessoa perigosa [...]‖ (Família – 

Pesquisa 3). 

―[...] nunca fechar o hospital pra gente ficar com o nosso doente na rua, pra ele 

não matar as pessoas [...]‖ (Família – Pesquisa 3). 

Para que ocorra uma reforma efetiva, faz-se necessário melhorar o 

tratamento e a atenção com base na comunidade; fechar os grandes hospitais 

psiquiátricos, com ênfase nos serviços comunitários de Saúde Mental que 

proporcionem tratamento e atenção de caráter geral e base local, que estejam 

realmente ao alcance dos pacientes e dos seus familiares. É necessário, também, que 

existam elos de referência efetivos entre os níveis de atenção primário, secundário e 

terciário, com redistribuição dos recursos financeiros que hoje se concentram, em 

maior parte, no sistema terciário; tudo isso associado a um sistema de registro, para 

avaliação e monitoração contínua, e atualização das atividades integradoras. É 

necessário, ainda, empreender empenho maior e mais efetivo na busca de melhores 

condições de vida e de uma assistência mais digna que considere o indivíduo no seu 

contexto histórico, psicossocial e cultural, possibilitando o reencontro dos caminhos 
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que se fizeram confusos ou perdidos ao longo da existência dessas pessoas. Sabemos, 

pois, que apenas a desospitalização não é a solução. 

Barros (2003) destaca que a desospitalização como uma política instituída 

pelos serviços de Saúde Mental deve considerar tanto os aspectos subjetivos dos 

pacientes quanto o universo social e cultural no qual se encontram, defendendo a idéia 

de que pretender a transformação da instituição psiquiátrica sem considerar as portas 

de sustentação que a própria sociedade lhe oferece é recair na ilusão de que pela 

técnica seria possível modificar a realidade. 

Infelizmente, é isto o que está ocorrendo no Brasil: a desospitalização sem 

consideração da família, da sociedade e das portas de sustentação da exclusão. 

Ocorreu no Brasil um desmonte dos hospitais psiquiátricos para economizar recursos 

financeiros, sem que houvesse a instalação de uma rede alternativa suficiente e de 

qualidade para atender a toda a demanda da Saúde Mental. Satanizaram o hospital 

como centro de maus-tratos e torturas, desativaram muitos ambulatórios dos 

programas de Saúde Pública, capilarizaram os CAPS e desvirtuaram sua função, 

transformando-os num híbrido que ninguém sabe se é equipamento de atenção 

primária, secundária ou terciária, existindo atualmente CAPS que funcionam 24 horas, 

com serviço de internação assemelhando-se a mini-hospitais psiquiátricos. 

De acordo com Spinola (2006), a política de Saúde Mental descuidou-se 

na formulação de um sistema integrado, deixando de lado a necessária interação entre 

os cuidados primários, secundários e terciários. Afirma ele que há uma necessidade de 

um serviço equilibrado entre os hospitalares e os comunitários em todas as áreas, e por 

que seria diferente com a psiquiatra? Contudo, diz, o sistema de Saúde Mental oficial 

relegou o hospital de psiquiatria e sua equipe multiprofissional conveniada com o SUS 

a um estado crônico de colapso, provocando uma redução nos leitos e o fechamento 
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de inúmeros estabelecimentos pelo País, existindo atualmente um déficit de 

aproximadamente 30 mil leitos, conforme parâmetros técnicos do próprio Ministério 

da Saúde.  

Atualmente
45

, no Brasil, existem 546 CAPS — o que ainda é pouco para 

antender à demanda —, dos quais 64 são Capsad (álcool e drogas), 41 Capsi (criança e 

adolescente) e 441 CAPS (adulto). O site mostra também o salto quantitativo no 

número de atendimentos, que passou de 389 mil, em 2002, para 3,7 milhões, em 2003, 

sem que houvesse crescimento no número de CAPS. Havia no Brasil, em 1989, 120 

mil leitos psiquiátricos; em 2004, período em que a população cresceu, passando de 

80 milhões para 180 milhões, esse número caiu para 48 mil. Além disso, os serviços 

substitutivos não estão acompanhando nem o crescimento populacional nem o 

desmonte dos leitos psiquiátricos. 

No Brasil, a ênfase atual da Reforma Psiquiátrica é nos serviços 

substitutivos comunitários, centralizados nos CAPS. Contudo, o País nunca investiu 

prioritariamente na Saúde Mental, e o investimento permanece escasso. O governo 

estabeleceu uma política de ―sufocar‖ as instituições psiquiátricas para desospitalizar, 

não concebendo reajustes nas diárias repassadas, ficando as instituições sucateadas, 

sem poder de melhoria das suas instalações, o que acarretou o fechamento delas 

através do descredenciamento do SUS e de processo de intervenção do Governo 

Federal. Além dessa questão, com o fechamento das instituições ou de leitos 

hospitalares, o governo não investiu satisfatoriamente nos serviços substitutivos, de 

modo que o dinheiro repassado para essas instituições provém, basicamente, dos leitos 

diminuídos dos hospitais psiquiátricos (verba esta já defasada), levando consigo os 

 

                                                                 

45 Dados do site do Ministério da Saúde, 2007. 
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problemas dos hospitais, havendo, nos serviços substitutivos, o sucateamento com 

falta de medicação, de profissionais qualificados, de transporte para os usuários, de 

verba para estruturação dos serviços; ou seja, os serviços substitutivos no Brasil já 

nascem sucateados por falta de vontade política de realizar investimentos 

empreendedores na área da Saúde Mental, como se faz necessário. 

O trabalho na comunidade e a ênfase na prevenção primária exige, entre 

outras coisas: uma equipe grande e qualificada, que a comunidade esteja preparada 

para receber e prestar assistência e a criação de espaços de assistência extra-

hospitalares em número suficiente para atender toda a população. Infelizmente, vemos 

o oposto ocorrer, havendo também uma centralização nos CAPS como eixo da 

reforma, esquecendo-se dos demais serviços comunitários de acolhida aos doentes 

mentais, como o resgate da cultura, da medicina popular, e de colocar não só a 

família, mas toda a população como parte integrante do tratamento. 

Acreditamos ser importante o final do sistema de tratamento asilar, 

pautado unicamente na contenção química (uso abusivo de medicamentos para 

retirada dos sintomas e normatização do sujeito) e na exclusão do indivíduo da família 

e da sociedade. Defendemos que os hospitais psiquiátricos deveriam ter um outro 

perfil de atendimento com tempo de hospitalização mais reduzido e inserção efetiva 

da família no contexto hospitalar, com acompanhamento do seu familiar para que não 

ocorra rompimento da convivência nem a passagem da tutela para os profissionais. 

Não defendemos o internamento dos doentes mentais em hospitais gerais, como prevê 

a lei da Reforma Psiquiátrica, por concebermos que o hospital geral não tem nem 

equipe nem estrutura adequada para atendê-los. Lá certamente serão vítimas de 

maiores preconceitos e de contenção não apenas química, mas também física, uma vez 

que a equipe do hospital geral não está preparada para lidar com a sintomatologia da 
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doença mental, estando acostumada com enfermos que não deambulam, que são 

quietos e passam a maior parte do tempo no leito. 

Acreditamos que a Reforma Psiquiátrica é importante e necessária, mas 

que a forma como ela está sendo conduzida no Brasil é desastrosa, ficando 

desacreditada pela família, pela sociedade e pelos profissionais. Os hospitais devem 

fazer parte da rede de assistência, abertos à comunidade, sendo mais um recurso da 

Saúde Mental, atuando não apenas na prevenção terciária, mas também na primária e 

na secundária. 

A extinção dos hospitais virá paulatinamente, à medida que não houver 

mais demanda para eles, no momento em que a família e a própria comunidade derem 

o suporte necessário para a manutenção do indivíduo na comunidade, perfeitamente 

incluído na sociedade, como sujeito ativo e cidadão de direito, e não como um louco, 

um doente mental, um excluído. 

Mas para que isso de fato ocorra tem de haver um investimento maciço na 

Saúde Mental; nos serviços comunitários; na prevenção; na melhoria da condição 

social (alimentação, moradia, educação, lazer, trabalho); e na validação dos princípios 

do SUS: a universalidade do acesso, a integralidade da assistência, a eqüidade, a 

regionalização, a resolutividade, a descentralização e a participação social. Tem que 

fazer valer o que diz a Constituição Federal do Brasil de 1988 (ainda em vigor): 

―Saúde, direito de todos e dever do Estado‖. Contribuição que afirma ser a saúde um 

direito universal resultante de condições de vida e de trabalho ―[…] garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação‖ (Constituição Federal Brasileira, Brasil, Senado, 
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1988, art. 196). A saúde também é vista como um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. 

Será que isso está sendo praticado no Brasil? Será que a Reforma 

Psiquiátrica como está ocorrendo no País não está unicamente vinculada à 

desospitalização, esquecendo-se da transformação maior? Uma vez que o ―carro-

chefe‖ da Reforma Psiquiátrica no Brasil são os CAPS, e estes não deixam de ser uma 

nova instituição a serviço da sociedade para excluir o doente mental, servindo como 

uma nova forma de institucionalização, com suas conseqüências de iatrogenia. 

A criação de ―novos‖ serviços de atenção não significa, necessariamente, a 

transformação da lógica manicomial e da forma de compreender e praticar a 

psiquiatria. Corre-se o risco de se desenvolver práticas antigas com nova roupagem. 

Para que um serviço substitutivo desenvolva práticas ancoradas na Reforma 

Psiquiátrica, é preciso que essas novas instituições se configurem enquanto produção 

de saberes respaldados em um novo paradigma. O manicômio pode vir a ser esvaziado 

sem que isso signifique uma mudança no trato com a loucura ou nos tratamentos 

oferecidos. Afirma, Silva (2003), que o asilo se perpetua para além do concreto dos 

seus muros, se perpetua, nos discursos que reduzem o sofrer humano a processos 

bioquímicos e nas práticas sociais de exclusão e de ordenar o louco, ou seja, de 

normatizá-lo, de forma que as transformações estruturais no modelo de atenção em 

Saúde Mental não dependem unicamente da interdisciplinaridade ou da criação de 

serviços abertos sem características arquitetônicas manicomiais. 

Observamos que a cultura manicomial ultrapassa seus muros e impregna a 

cultura geral, fazendo-se presente na linguagem comum, nas resistências a mudanças 

de condutas e até mesmo nas formas assistenciais e na aceitação da substituição do 

asilo pelos serviços substitutivos na comunidade, com o tratamento extra-hospitalar. 
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Destaca, Moura Fé (1998), que mesmo na era da Reforma Psiquiátrica, ainda se 

encontram em nossa cultura expressões arraigadas e originadas da cultura manicomial 

quando se diz: ―Lugar de doido é no hospício‖, reforçando-se a idéia de internação 

asilar como fórmula exclusiva de assistência aos doentes mentais. 

Será que estamos retrocedendo em relação à Saúde Mental, criando novas 

instituições segregacionistas, como os CAPS, que são verdadeiros mini-hospitais 

psiquiátricos? Criando nova iatrogenia e nova cronicidade nos serviços substitutivos? 

Por que não existe um investimento efetivo para a inclusão do doente mental na 

sociedade? Se o doente mental dever ser incluído na escola, no trabalho, na família, no 

lazer, por que então o doente precisa permanecer até oito horas ou mais nos serviços 

substitutivos? Estamos vivendo na época da inclusão social dos deficientes mentais 

nas escolas normais; e, com relação ao doente mental, onde estão sendo realizadas as 

inclusões? 

As mudanças ocorridas nas realidades social, política, econômica e 

cultural que hoje impulsionam a Reforma Psiquiátrica não se deram ao acaso, senão 

com um movimento de revolução e de transformação com repercussões na vida do 

doente mental, de sua família e da sociedade. Concordamos com Gonçalves e Sena 

(2001) quando afirmam que não há mais possibilidade de um recuo desse movimento, 

pois se trata de um processo social, histórico e dinâmico que já alcançou o sentido do 

novo. A negação do manicômio já convive com os serviços substitutivos, sendo esta 

uma nova realidade, exigindo a criação de novas formas de cuidar do doente mental. 

Contudo, está ocorrendo um choque importante entre as propostas da Reforma 

Psiquiátrica e a devolução ou manutenção do doente mental na família; o doente está 

sendo entregue à família sem o devido conhecimento de suas reais necessidades e 

condições em termos materiais, psicossociais, de saúde e de qualidade de vida. 
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Em muitos países em desenvolvimento, como o Brasil, de acordo com o 

relatório da Opas/OMS (2001), as famílias desempenham papel-chave na atenção aos 

mentalmente enfermos e são, em muitos aspectos, as provedoras primárias de atenção, 

como visto nas pesquisas ralizadas com familiares (Pesquisas 2 e 3). Com o gradual 

fechamento dos hospitais psiquiátricos, o impacto na família pode ser positivo ou 

negativo, dependendo da compreensão, do conhecimento, das aptidões e da 

capacidade de dar atenção ao familiar afetado por transtorno mental. Por essas razões, 

uma importante estratégia, baseada na comunidade, é ajudar as famílias a 

compreender as doenças, estimular a adesão ao tratamento, reconhecer os primeiros 

sinais de recorrência e assegurar a pronta resolução de crises. 

Devemos, pois repensar a forma como está sendo efetivada a Reforma 

Psiquiátrica e a desospitalização. A lei preconiza o fechamento de leitos psiquiátricos 

e o enfoque no tratamento extra-hospitalar, com a inclusão do doente na família com o 

Programa de Volta para Casa. Contudo, vemos que a família ainda não está preparada 

para arcar com a responsabilidade do tratamento e assumir esse novo papel. Durante 

séculos, o doente foi retirado da família, e falou-se que ele precisava ser cuidado por 

quem sabia cuidar e tinha o ―saber e a cura‖ — os médicos —, e em local adequado e 

isolado, separado da família e da sociedade. E agora, depois de sedimentadas essas 

representações, querem que o paciente retorne para o lar e para a sociedade, 

desconstruindo todas essas mesmas representações e práticas. 

O isolamento do paciente e a custódia psiquiátrica permaneceu por muito 

tempo, necessitando-se agora de uma reestruturação das crenças e das representações 

da família acerca do tratamento, pautado no novo modelo de Saúde Mental com a 

Reforma Psiquiátrica e a desinstitucionalização da loucura. A família apreendeu o 
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discurso do século XIX de que o tratamento da doença mental se faz pelos médicos e 

pela hospitalização, afirmando que  

―[...] quem sabe cuidar é o médico que estudou para isto [...]‖  (Família – 

Pesquisa 3). 

―[...] o tratamento no hospital é tudo na hora certa, né? É tudo mais favorável. 

Não é como o tratamento em casa, não; o tratamento em casa é diferente [...]‖ 

(Família – Pesquisa 3). 

Não só a família e a sociedade, mas também os profissionais da Saúde 

Mental fazem parte do processo de efetivação da Reforma Psiquiátrica. Garcia (1990) 

afirma que as modificações da prática sobre a doença mental ao longo dos anos não 

foram tão expressivas quanto os discursos dos profissionais que trabalham nessa área. 

O avanço do discurso começa com o nascimento da clínica, passa pela instituição de 

tratamento com medicamentos e eletroconvulsoterapia, até alcançar a discussão sobre 

a estigmatização do doente mental, culminando com a necessidade de efetivar uma 

mudança substancial. Os discursos são cada vez mais expressivos, os quais enfatizam 

a Reforma Psiquiátrica, a inclusão social e o fim dos preconceitos com resgate dos 

direitos dos doentes mentais. No entanto, vemos que a prática psiquiátrica, de uma 

forma geral, não tem acompanhado a evolução que marca o discurso atual dos 

profissionais das áreas. 

Observa-se, na Pesquisa 3, um discurso ambivalente dos profissionais que 

afirmam que querem a Reforma Psiquiátrica, mas ao mesmo tempo expõem que  

―[...] é uma coisa que a gente não pode dar opinião, com certeza, porque ainda 

está acontecendo. Eu acho muito precipitado esse negócio de fechar os 

hospitais... Trabalho num CAPS e surgiu uma dúvida: e se chegar um paciente 

agitado, o que vamos fazer?‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

Esse discurso demonstra claramente que os profissionais inseridos nos 

sistemas substitutivos ainda estão com suas práticas e representações enraizadas no 

modelo biomédico-curativo, de retirada da sintomatologia e de hospitalização dos 
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casos agudos. Demonstra, também, que os profissionais querem uma Reforma 

Psiquiátrica com serviços mais humanitários, com maior inclusão familiar, mas não 

querem o fechamento dos hospitais. 

―[...] a Reforma Psiquiátrica sempre se processou, isto é uma coisa dinâmica, 

porque desde que se processou o primeiro hospital psiquiátrico, que, se não me 

engano, foi na Espanha, isso já era uma reforma, porque a Reforma Psiquiátrica 

nada mais é do que reformar conceitos de psiquiatria. Eu vejo assim, o que é 

Reforma Psiquiátrica? É a reforma de conceitos em psiquiatria... Então, ela tem 

que ser basicamente ligada à humanização [...]‖ (Profissional – Pesquisa 3). 

Na realidade, existe um agravante com relação à equipe de técnicos e 

profissionais da Saúde Mental, que é a diretriz que estão usando para as suas práticas, 

pois aqueles foram ensinados dentro de um modelo biomédico calcado no orgânico, 

tornando difícil compreender a doença e o doente em outro modelo que não o do 

desvio e o da afecção, como bem salienta Luís (2000). 

Essa dicotomia do discurso evoluído versus prática conservadora está 

presente ainda hoje, quando a prática psiquiátrica se reduz a exclusão/segregação. É 

fundamental que os profissionais da saúde reflitam sobre o seu papel, neste momento 

de mudanças, para que não continuem a aceitar a antiga função de guardiões e 

controladores das pessoas rejeitadas pela sociedade.  

Falando acerca disso, Benevides (2005) afirma que as idéias e os valores 

oriundos do modelo médico hegemônico são predominantes na atual sociedade, 

orientando a formação dos profissionais de saúde que levam suas práticas e suas 

representações para os serviços substitutivos do Sistema Único de Saúde (SUS), de tal 

forma que interferem na possibilidade de consolidação desses.  

O paradigma vigente é curativo, biologicista e individualista, pautado no 

paradigma flexineriano da doença, do diagnóstico e da recuperação com a prevenção 

terciária. Mas o novo paradigma da saúde preconiza o deslocamento da ênfase 

curativa para a preventiva, com promoção social da saúde. Santos e Westiphal (1999) 
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destacam que o novo paradigma tem sua prática sanitária na vigilância à saúde, 

ampliando a atuação do paradigma anterior para dar conta da globalidade do processo 

saúde–doença e orientar a reformulação das práticas assistenciais e coletivas, sendo 

estas mais voltadas para a definição de políticas públicas
46

, com preservação e 

proteção do ambiente físico e social, com apoio e informação dirigidos aos 

profissionais, à família e à população em geral. 

Nos discursos dos profissionais (Pesquisa 3), pudemos observar um 

afastamento deles enquanto sujeitos da sociedade, enquanto atores sociais que a 

influenciam, mas que também são influenciados por ela. Observa-se um discurso de 

distanciamento como se a sociedade fosse responsável pelo preconceito, como se não 

respeitasse os direitos dos doentes mentais, mas os profissionais, não; estes, não: eles 

se colocam como não preconceituosos e reconhecedores dos direitos dos doentes 

mentais. Observa-se também que colocam grande ênfase no governo para o 

desenvolvimento de políticas públicas e de pesquisas que melhorem o atendimento, 

mas em nenhum momento se reconhecem como responsáveis pelo tratamento do 

louco. Podemos dizer também que os profissionais da Saúde Mental têm um discurso 

paradoxal, encoberto e técnico, com negação do preconceito de seu grupo e 

acentuação do preconceito do exogrupo (família e sociedade). 

Torna-se, pois, imprescindível uma modificação na prática profissional e 

nas representações dos profissionais e da família, para que se inicie o resgate da 

cidadania do paciente e para que a Reforma Psiquiátrica atue de modo a enfatizar a 

 

                                                                 

46 A nova saúde pública reconhece que tudo o que existe é produto da ação humana (exceto a 

natureza intocada) e que a saúde do indivíduo, do grupo ou de uma comunidade depende também 

de coisas que o homem criou e faz; das interações dos grupos sociais; das políticas adotadas pelo 

governo, inclusive dos mecanismos de atenção à doença, à educação e às intervenções sobre o 

meio ambiente (Santos e Westiphal, 1999, p. 35). 
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reabilitação ativa (participação do doente, da família e da sociedade) em detrimento da 

custódia e da segregação. 

A passagem da relação de tutela institucional ao contrato terapêutico em 

instituições com contornos éticos e parâmetros da Reforma Psiquiátrica implica 

compreender o doente como sujeito, com necessidades, capacidades, possibilidades, 

direitos; abandonando a relação com o doente ―perigoso e incapaz‖, com o ―sujeito 

fora de si‖, passando a relacionar-se com o cidadão. A relação não se refere ao ―louco 

inábil‖, ressalta Oliveira (1998), mas ao louco compreendido como sujeito de direito, 

representando-o além da anormalidade, dando-lhe cidadania e poder contratual. 

O trabalho proposto pela Reforma Psiquiátrica objetiva uma nova ética 

que pressupõe o respeito às diferenças, à preservação da identidade e da cidadania. 

Visa também a participação ativa da comunidade, dos familiares e dos profissionais 

no tratamento da doença mental. Propõe um significativo avanço no tratamento do 

doente, pois parte do pressuposto de que o indivíduo tem condições de conviver no 

seu meio social, apesar da patologia, se estiver sendo acolhido por meios eficazes de 

tratamento que excluem o enclausuramento. 

Mas, para tanto, a família e a sociedade precisam ser trabalhadas, para que 

não ocorra uma inclusão camaleônica, ou seja, uma inclusão que esconde uma 

exclusão. 

Para que exista a possibilidade de ―quebrar os muros‖ dos manicômios, é 

necessário que se eliminem todas as barreiras de incompreensão do preconceito e do 

manicômio que existe dentro de cada um de nós, além de se eliminarem também os 

meios de violência ocultados pela opinião pública, como afirma Peixoto (2003). 

Na verdade, quando lutamos pela inclusão do portador de sofrimento 

mental em nossa sociedade, estamos buscando construir uma outra sociedade, baseada 
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em novos valores e em novas relações sociais. Lutamos por mudanças nas relações 

entre as pessoas, por uma nova maneira de conviver que reestruture as relações 

familiares, as comunitárias e as de trabalho. Nessa perspectiva, afirma Godoy (2003), 

torna-se urgente a necessidade de se reconstruir conceitos, refazer imagens, repensar 

práticas, refletir e criar novas possibilidades para essas pessoas cujas vidas foram ou 

estão sendo lentamente anuladas. Não basta apenas a criação de novos espaços 

terapêuticos com novas roupagens: o que deve haver é a mudança das crenças e 

atitudes frente ao doente mental. O que devemos buscar é a verdadeira inserção social, 

um novo lugar social para a pessoa portadora de transtornos mentais, uma vez que a 

Reforma Psiquiátrica, como afirmam Oliveira, Jorge e Silva (2000), transcende as 

transformações na instituição e no saber psiquiátrico. 

Compartilhamos o pensamento de Amarante (1995) quando afirma que o 

processo de transformação do paradigma asilar rumo a um modelo de atenção 

psicossocial requer, além da substituição prática do serviço, a desconstrução do 

contágio cultural em termos de teorias e valores a ele vinculados, os quais a própria 

sociedade assimila e reproduz como verdade fundamentada no imaginário social 

acerca da loucura.  

Dessa forma, a maior barreira a ser superada na comunidade — e a mais 

importante — é a estigmatização e a discriminação para com as pessoas portadoras de 

transtornos mentais. O relatório Opas/OMS (2001) destaca que, para atacar o estigma 

e a discriminação, é necessária uma abordagem em diversos níveis, abrangendo a 

educação dos profissionais e trabalhadores em Saúde, o fechamento das instituições 

psiquiátricas asilares que servem para preservar e reforçar o estigma, a provisão de 

serviços de Saúde Mental na comunidade e a implementação de leis para proteger os 

direitos dos doentes. Ressalta ainda que o combate ao estigma requer também 
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campanhas de informação pública para educar e informar a comunidade sobre a 

natureza, o grau e o impacto dos transtornos mentais, a fim de dissipar mitos e 

incentivar atitudes e comportamentos mais positivos. Também propõe que os diversos 

meios de comunicação de massa podem ser usados para fomentar atitudes e 

comportamentos mais positivos da comunidade para com as pessoas com transtornos 

mentais; tomando medidas para monitorar, remover ou impedir o uso de imagens, 

mensagens ou notícias da mídia que poderiam ter conseqüências negativas para as 

pessoas que sofrem de transtornos mentais. Finalmente, sugere que os veículos da 

mídia podem ser usados também para informar o público, persuadir ou motivar a 

mudança individual de atitudes e condutas e advogar a mudança nos fatores sociais, 

estruturais e econômicos que afetam os transtornos mentais e comportamentais.  

Concordamos com o pensamento de Barros (2003) quando ressalta que 

hoje é necessário não apenas desconstruir as instituições manicomiais, mas também as 

idéias, as noções e os preconceitos que as acompanham e modelam e que são parte do 

imaginário, mesmo daqueles que conscientemente desejam destruí-la. 

Na realidade, a sociedade ainda não aprendeu a conviver com o diferente, 

com o inesperado e com aqueles indivíduos que, mesmo não oferecendo perigo para a 

sociedade, ameaçam o que é socialmente considerado normal e comum. 

Logo, ao ser conceituado como doente, afirmam Birman e Serra (1988), é 

que o cidadão perde o domínio da responsabilidade, o poder de decisão e se torna 

servo do especialista e da família. É uma servidão produzida por uma sujeição total ao 

saber e ao poder que, num certo sentido, não só comanda quase totalmente a vida e o 

destino do homem, mas também acaba interferindo e exercendo controle nas rotinas 

da família do doente mental. Nesse sentido, só é cidadão quem é normal; a cidadania 

só é adquirida a partir da condição de normalidade social, orgânica e mental. Mas, 
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uma vez despido o paciente das superestruturas e das incrustações institucionais, 

percebe-se que ele ainda é objeto de uma violência que a sociedade exerceu e ainda 

exerce sobre ele. 

Devemos, pois, aceitar o desafio de suscitar discussões no seio da 

sociedade acerca das representações sobre o doente mental, visando uma 

transformação positiva dessas representações presentes no imaginário social.  

Diante dessas questões e do fato observado de que os familiares — um dos 

eixos da inclusão social do doente mental — apresentam um discurso envolto em 

sentimentos, com dificuldades para aceitação do doente mental na família e na 

sociedade e não enfatizando a Reforma Psiquiátrica, agravando o quadro da doença 

mental e acentuando as reospitalizações, faz-se necessário um maior aprofundamento 

do trabalho com os familiares; além de uma pesquisa mais aprofundada acerca da 

diferenciação existente entre as representações de familiares de pacientes de CAPS e 

de hospital psiquiátrico, para procurar subsídios explicativos dessa diferenciação, 

buscando saber se ela se deve ao fato da sintomatologia do paciente (no CAPS, 

sintomas mais leves) ou ao fato dos familiares do serviço substitutivo já terem 

apreendido os preceitos da Reforma Psiquiátrica. 

 Necessária, também, a realização de trabalhos com o outro eixo da 

inclusão, a sociedade, com o intuito de investigar os fatores amenizadores do 

preconceito como elemento auxiliar na inserção sociofamiliar do doente mental, e com 

os centros formadores (cursos superiores e profissionalizantes), para que mudem as 

estruturas curriculares, atendendo ao novo paradigma da saúde pública. 

Esperamos, ainda, que as próximas pesquisas possam encontrar os 

reflexos dessas mudanças almejadas, com transformações efetivas nas representações 

acerca da loucura e de suas práticas vinculadas ao tratamento e à inclusão social, e que 
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não haja apenas uma ―reforma psiquiátrica‖, mas uma verdadeira transformação na 

psiquiatria, na sociedade e na forma de pensar sobre os mentalmente enfermos. 

Gostaríamos de concluir citando uma frase de Amarante (1996:46) ―Nada 

pode ser modificado se vidas não forem modificadas‖. Partindo dessa afirmação, 

poderíamos acrescentar que nada pode ser modificado se a nossa visão do outro, as 

nossas representações e as nossas práticas não forem modificadas. Devemos, pois, 

lutar para mudar as grades curriculares dos cursos de formação em Saúde Mental, 

preocupando-nos com a formação dos profissionais, atendendo às novas perspectivas 

sociais e ao novo modelo de assistência à saúde; devemos lutar para modificarmos as 

estruturas sociais, gerando uma sociedade mais acolhedora às diferenças, mais 

inclusiva, com melhora na qualidade de vida, com mais educação e condições 

favoráveis à Saúde Mental; devemos lutar para modificar a ênfase na doença para a 

ênfase no sujeito, na sua subjetividade e no seu bem-estar; e devemos lutar pela 

melhoria das políticas públicas e dos serviços substitutivos. Devemos, pois, buscar 

práticas e discursos mais inclusivos, mais positivos e menos segregacionistas frente ao 

portador de doença mental. 
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CAPS NA PARAÍBA 

MUNICÍPIOS TIPOS DE CAPS/Nº 

JOÃO PESSOA 
CAPS II 

CAPS ad 

CABEDELO CAPS I 

BAYEUX CAPS I 

STª RITA CAPS I 

CAJAZEIRAS CAPS I 

CAMPINA GRANDE* 
CAPS II 

CAPS ad 

BOQUEIRÃO CAPS I 

JUAZEIRINHO CAPS I 

ESPERANÇA CAPS I 

PIANCÓ Em implantação 

GRARABIRA Em implantação 

PATOS Em implantação 

SUMÉ Em implantação 

SAPÉ Em implantação 

MONTEIRO Em implantação 

 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde – Núcleo da Saúde Mental (março/2005) 

*Possui 2 residências terapêuticas (1 masculina e 1 feminina) 

CAPS I (Atende população de municípios entre 20.000 e 70.000 habitantes, atende até a 

sexta e não funciona feriados) 

CAPS II (Atende população de municípios entre 70.000 E 200.000 habitantes, atende até 

a sexta e não funciona feriados) 

CAPS III (Atende população de municípios entre +200.000 habitantes; atende 24 horas, 

diariamente e nos feriados) 

CAPS ad (Atende usuários de álcool e outras drogas) 

CAPSi (Atende crianças e adolescentes) 
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ANEXOS PESQUISA 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu______________________________________________, estou ciente de que: 

 

A pesquisa que irei participar intitula-se Inclusão Social dos Doentes Mentais 

O objetivo da referida pesquisa é o de fazer uma análise das representações acerca da 

doença mental e sobre a inclusão do doente mental na família e na sociedade . 

Minha participação é voluntária, portanto posso me abster em fornecer as informações 

requeridas, sem nenhum dano ou prejuízo para a minha pessoa; 

Por ocasião da publicação dos resultados da pesquisa será assegurado o meu anonimato, 

em respeito aos princípios éticos da autonomia, da não-maleficência, da beneficência e 

da justiça; 

Que este documento por mim assinado será guardado em poder da responsável pela 

pesquisa e, em nenhuma circunstância ele será fornecido a outra(s) pessoa(s) 

DOU O MEU CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAR DA REFERIDA PESQUISA, ESTANDO DE ACORDO COM OS 

ITENS ACIMA. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

 

______________________________________ 

Silvana Carneiro Maciel 

Pesquisadora Responsável 

 

End: R. Norberto de Castro Nogueira, 505-aptº 1001-Bessa/ Fone: 246-4781 

 

João Pesssoa_____de________________de 2004 
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PESQUISA 1. ESTUDANTES 

 

CURSO:____________________________________      PERÍODO:____________ 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS 

DOENTE 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

 

DOENTE MENTAL 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

LOUCO 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

HOSPITAL 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

FAMÍLIA 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

INCLUSÃO SOCIAL DO DOENTE MENTAL 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS 

 

 

TEMPO MÉDIO 3min. PARA CADA PALAVRA 

NÃO RISCAR 

NÃO APAGAR 

NÃO DEIXAR EM BRANCO
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PESQUISA 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu______________________________________________, estou ciente de que: 

A pesquisa que irei participar intitula-se Inclusão Social dos Doentes Mentais 

O objetivo da referida pesquisa é o de fazer uma análise das representações acerca da 

doença mental e sobre a inclusão do doente mental na família e na sociedade . 

Minha participação é voluntária, portanto posso me abster em fornecer as informações 

requeridas, sem nenhum dano ou prejuízo para a minha pessoa; 

Por ocasião da publicação dos resultados da pesquisa será assegurado o meu anonimato, 

em respeito aos princípios éticos da autonomia, da não-maleficência, da beneficência e 

da justiça; 

Que este documento por mim assinado será guardado em poder da responsável pela 

pesquisa e, em nenhuma circunstância ele será fornecido a outra(s) pessoa(s) 

DOU O MEU CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAR DA REFERIDA PESQUISA, ESTANDO DE ACORDO COM OS 

ITENS ACIMA. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

 

______________________________________ 

Silvana Carneiro Maciel 

Pesquisadora Responsável 

End: R. Norberto de Castro Nogueira, 505-aptº 1001-Bessa/ Fone: 246-4781 

 

 

João Pesssoa_____de________________de 2004 
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PESQUISA 2. FAMILIARES 

 

ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS 

DOENTE 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

 

DOENTE MENTAL 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

LOUCO 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

HOSPITAL 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

FAMÍLIA 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

FAMÍLIA DO DOENTE MENTAL 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

INCLUSÃO SOCIAL DO DOENTE MENTAL 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS 

 

TEMPO MÉDIO 3min. PARA CADA PALAVRA 

NÃO RISCAR 

NÃO APAGAR 

NÃO DEIXAR EM BRANCO 

 

 

DADOS ESPECÍFICOS PARA FAMILIARES: 

DADOS PESSOAIS: 

IDADE:          SEXO:          ESCOLARIDADE:                RENDA FAMILIAR 

GRAU DE PARENTESCO:               PROFISSÃO:
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Dados sócio-demográficos. (Pesquisa 2) 
Familiares 

CAPS (n=30) 

Familiares 

Hospital 

psiquiátrico (n=30) 

Sexo F % F % 

Masculino  6 20 7 33 

Feminino  24 80 23 77 

Escolaridade F % F % 

Ensino fundamenta/ Analfabeto  17 57 11 36 

Ensino médio completo e incompleto  13 43 12 41 

Ensino superior completo e incompleto  - - 07 23 

Idade F % F % 

20-40 anos  02 7 10 33 

40 > 50 anos  28 93 20 67 
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PESQUISA 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

Eu______________________________________________, estou ciente de que: 

A pesquisa que irei participar intitula-se Inclusão Social dos Doentes Mentais 

O objetivo da referida pesquisa é o de fazer uma análise das representações acerca da 

doença mental e sobre a inclusão do doente mental na família e na sociedade . 

Minha participação é voluntária, portanto posso me abster em fornecer as informações 

requeridas, sem nenhum dano ou prejuízo para a minha pessoa; 

Por ocasião da publicação dos resultados da pesquisa será assegurado o meu anonimato, 

em respeito aos princípios éticos da autonomia, da não-maleficência, da beneficência e 

da justiça; 

Que este documento por mim assinado será guardado em poder da responsável pela 

pesquisa e, em nenhuma circunstância ele será fornecido a outra(s) pessoa(s) 

DOU O MEU CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAR DA REFERIDA PESQUISA, ESTANDO DE ACORDO COM OS 

ITENS ACIMA. 

______________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

______________________________________ 

Silvana Carneiro Maciel 

Pesquisadora Responsável 

End: R. Norberto de Castro Nogueira, 505-aptº 1001-Bessa/ Fone: 246-4781 

João Pesssoa_____de________________de 2004 
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ENTREVISTA 

 

Quais as palavras que lhe vem a mente quando falamos em doença mental? 

O que você pensa sobre o doente mental? 

O que você acha sobre a convivência do doente mental na família e na sociedade? 

Na sua opinião quais as possibilidades que o doente mental tem para o trabalho? 

Você acredita ter algum preconceito sobre o doente mental?(qual?)/ e a sociedade tem 

algum preconceito sobre o doente mental?(qual) 

Na sua opinião quais as causas da doença mental? 

Na sua opinião como deveria ser o tratamento do doente mental? 

 na sua opinião qual o papel dos hospitais psiquiátricos no tratamento do doente 

mental? 

Você já ouviu falar em reforma psiquiátrica? O que você sabe sobre ela? Qual a sua 

opinião sobre a reforma psiquiátrica? 

Você acha que doente mental tem direitos na sociedade? Que tipo de direito eles têm? 

São respeitados estes direitos? 

O que mais você gostaria de falar sobre o doente mental? 

 

 

Dados específicos para familiares: 

Dados pessoais: 

Idade:          sexo:          escolaridade:                renda familiar 

Grau de parentesco:               profissão: 

 

Dados do paciente: 

Idade:         sexo        escolaridade     patologia      aposentado? 

Início da doença          1º internamento:    nº de hospitalizações: 

Estado civil 

Tempo médio de permanência no hospital: 

Sintomas mais freqüentes:        

Relacionamento com a família: 

Nível de dependência do paciente: 

Trabalha?     Atividades que realiza? 

 

Dados do profissional: 

Idade:         sexo:              profissão:                  

Tempo de trabalho com doente mental: 

Tem casos de doente mental na família?(grau de parentesco) 

 

Dados para a sociedade: 

Idade:         sexo:              profissão:                  

Já trabalha (ou) ou convive(ou) com doente mental?  

Tem casos de doente mental na família?(grau de parentesco) 
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PERFIL DOS PACIENTES – PESQUISA 3 

 

Suj. Idade Nº Hospitalização Trabalho Agressividade 

1 78 + 12 Não/Aposentado/Dependente Sim 

2 40 01 Não/Aposentado/Dependente Sim 

3 21 + 15 Não/Aposentado/Dependente Sim 

4 28 01 
Churrasco/Junta Papelão/ 

Independente 
Sim 

5 39 10 
Na Roça/Junta Metralha/ 

Independente 
Sim 

6 52 01 
Funcionário Público/ 

Independente. 
Não 

7 21 01 Estudante/ Independente Sim 

8 38 +30 Não/Aposentado/Dependente Sim 

9 46 07 Não/Aposentado/Dependente Sim 

10 19 01 Trabalha/Independente Sim 

11 22 02 Agricultura/Independente. Sim 

12 20 03 
Não/Tentando 

Aposentar/Dependente 
Sim 

13 53 01 Trabalha/Independente Não 

14 36 +10 Não/Aposentado/Dependente Não 

15 32 +13 
Não/Tentando 

Aposentar/Dependente 
Não 

16 27 08 Não/Aposentado/Independente Sim 

17 55 04 
Não/Aposentado/Independente 

(Trabalhou No DER) 
Não 

18 28 10 Não/Aposentado/Dependente Sim 

19 32 08 Não/Aposentado/Dependente Sim 

20 25 10 Não/Aposentado/Dependente Sim 

21 29 01 
Trabalha/Não Aposentado/ 

Independente 
Não 

22 29 08 
Não/Não Aposentado/ 

Independente 
Sim 

23 30 15 
Não/Não Aposentado/ 

Independente 
Sim 

24 52 01 
Trabalha/ Não 

Aposentado/Independente 
Não 

25 22 02 Sim/Não Aposentado/Independente Não 

 

 

RESUMO 

 

NÃO TRABALHA:15 

TRABALHA: 10 

APOSENTADOS: 11(09 Dependentes/02 Independentes e-01 Trabalhou No DER, ou seja 

aposentado por tempo de serviço.) 

DEPENDENTES:11 (estes dados de dependência foram fornecidos pelos familiares e refere-

se ao fato deles serem dependentes não só no financeiro mas também nas atividades da 

vida diária que incluem alimentação, banho, medicação etc) (09 Aposentados/ 02 não 

aposentados) 

INDEPENDENTES 14 (10 Trabalham/01 Trabalhou no DER/01 Aposentado/02 Não Aposentados) 

CONSIDERAÇÕES:  

maior nível de dependência entre os aposentados e os que não trabalham,  

alto índice do sintoma agressividade. 
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TABELA COM OS DADOS DE INSERÇÃO PARA AS VARIÁVEIS NO ALCESTE – PESQUISA 3 

 

  

IDADE (Ida) 

25-35 (1) 

36-45 (2) 

46-55 (3) 

56-65 (4) 

66+(5) 

TEMPO DE TRABALHO/CONVIVÊNCIA anos/ 

(temp) 

1-10 (1) 

11-20 (2) 

21-30 (3) 

31-40 (4) 

+ 40 (5) 

PROFISSÃO/ESCOLARIDADE (prof) 

Psiquiatra (1) 

Psicólogo (2) 

Enfermeira-chefe (3) 

Auxiliares de enfermagem (4) 

Assistente Social (5) 

1º Grau Incompleto (6) 

2º Grau completo (7) 

Analfabeto (8) 

Sexo (sex) 
Masculino (1) 

Feminino (2) 

Parentesco (par) 
Sim (1) 

Não (2) 

 

 

 

 

 

TABELA DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS FAMÍLIA (PESQUISA 3 

 

Variáveis Freqüência % 

SEXO:  

Feminino 

Masculino 

 

 

63,0 

38,0 

IDADE:  

25-35 

36-45 

46-55 

56-65 

+ 66 

 

20,O 

18,0 

20,0 

17,0 

25,0 

ESCOLARIDADE 

Analfabeto/1º grau 

2º grau 

 

74,0 

26,0 

 

RENDA 

1-2 salários-mínimos 

3 salários-mínimos 

4 ou + salários-mínimos 

 

70,0 

26,0 

4,0 

 

 


