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DA ANTIPSIQUIATRIA AO MOVIMENTO ANTIMANICOMIAL: 

TRAJETÓRIA HISTÓRICO-CULTURAL1

ÍVENA PÉROLA DO AMARAL SANTOS

Resumo: A psiquiatria tradicional tem sido questionada por seu fundamento biologista. A antipsiquiatria 
inglesa, a psiquiatria democrática italiana e a psicanálise francesa iniciam esse questionamento nas décadas 
de 1960 e 1970, e inspiram o movimento antimanicomial brasileiro nascido nos anos 80. O presente traba-
lho reflete sobre o ideal iluminista encontrado nessas propostas, buscando apontar suas conseqüências. E 
apresenta pontos da filosofia de Martin Heidegger que podem elucidar algumas questões teóricas, levando 
a práticas mais consistentes para o resgate da integridade do doente mental. 
Palavras-chave: Psicanálise, Antipsiquiatria, Movimento Antimanicomial, Heidegger.

A Psiquiatria Clássica e a Esquizofrenia

Desde que a psiquiatria se estabeleceu como a área científica especializada 
em doença mental, na virada do século XIX para o XX, a esquizofrenia – quadro psi-
cótico clássico – tem sido compreendida através de suas características observáveis, 
necessárias e constantes.

Tradicionalmente, a esquizofrenia é reconhecida a partir dos seguintes com-
portamentos e sentimentos expressos pelo indivíduo doente: distorção da realidade 
compartilhada, presença de alucinações e delírios, distúrbio do pensamento, expressão 
inadequada dos afetos. Ainda não há comprovação científica de que a doença seja 
hereditária; porém, estudos comprovam que a chance da doença manifestar-se em um 
indivíduo sobe de 1% – incidência sobre a população em geral – para 10% quando há 
um caso de esquizofrenia na família.

O tratamento convencional consiste, até hoje, em isolar o sujeito de seu círculo 
social e familiar através da internação em um hospital, onde terá seus sintomas con-
trolados por medicamentos e outros tipos de terapias. O objetivo último desse procedi-
mento é, na impossibilidade de reenquadrar o indivíduo aos padrões de normalidade, 
mantê-lo excluído da sociedade por caracterizar-se como sendo diferente.

Alienação e Isolamento como Formas de Normalização

Até aqui, nenhuma novidade. Aliás, Michel Foucault (1975, 2000) já nos alertou, 
em suas obras, que o lugar da loucura na história da razão humana está em acenar 

1 Trabalho apresentado no IV Encontro de Fenomenologia e Análise do Existir, São Bernardo do Campo-SP, 
2004.
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para a possibilidade da desrazão. Aceno esse que, por provocar medo e insegurança, 
leva à segregação da loucura. Enfim, enterra-se a subjetividade individualizada em 
nome de uma normalidade racionalizada, ditada pela maioria dominante que aliena o 
diferente, o irreal, o desorganizado. Isso em nome da manutenção de uma falsa crença 
em se possuir um eu estável e inabalável. 

A psiquiatria, do final do século XIX e início do século XX, se firma pela fun-
ção de classificar e ordenar os tipos de loucura, o que leva aos quadros nosográficos 
e nosológicos presentes na psicopatologia. Com isso, o doente mental passa a ser um 
objeto de investigação científica. Ao mesmo tempo, a positivação da doença mental 
define e delimita o “são” e o “não-são”. Nem é preciso dizer que essa prática passa ao 
largo da questão fundamental do ser existente, seja na experiência saudável ou doente. 
Além disso, torna-se evidente que a doença localiza-se exclusivamente no indivíduo 
desviante da normalidade que, por essa razão, deverá ser isolado da sociedade.

Esse processo de dominação social, somado à necessidade das ciências hu-
manas em afastar-se do modelo das ciências naturalistas, levou a um movimento de 
humanização em relação ao entendimento e tratamento da loucura. É claro que esse 
movimento não aconteceu da noite para o dia. O próprio Foucault assinala que Freud 
tem um papel preponderante nessa transformação, ao considerar que as doenças 
mentais possuem um sentido próprio, sentido esse que não se localiza no fisiológico, 
e sim, que se manifesta numa linguagem específica: a linguagem do inconsciente. As-
sim, Freud dá voz à desrazão individual, que é a loucura, através da desrazão humana 
universal, que é o inconsciente.

Da Psicanálise à Antipsiquiatria

Encontramos na história da psiquiatria – além de seu início neuro-fisiologista 
e da proposta psicanalítica de distinção, em termos psicológicos, entre neurose e psi-
cose – nomes importantes como Jaspers, Binswanger, Minkowski, entre outros (von 
Gebsattel e Erwin Straus, por ex.). Estes não podem ser esquecidos por seus estudos 
sobre o aspecto propriamente humano presente nas experiências psicóticas, eviden-
ciado pelo método fenomenológico. Por serem anteriores à década de 50, antecipam 
o severo questionamento que o status psiquiátrico viria a sofrer com o surgimento da 
antipsiquiatria e da psicanálise pós-freudiana. 

Ainda que reconheçam sua dívida com a psicanálise freudiana, os primeiros antip-
siquiatras – Roland Laing e David Cooper – apontam, nas décadas de 60/70, as limitações 
teórico-práticas das propostas psicanalíticas. Para esses autores, apesar de Freud ter tornado 
tênue a linha divisória entre o normal e o patológico ao declarar que todo indivíduo nor-
mal é neurótico e que todo neurótico pode transpor a barreira da psicose, mesmo assim 
Freud mantém a dicotomia normal/anormal, agora nos termos neurótico/psicótico. Além 
disso, Freud nega a possibilidade de cura dos psicóticos pela via psicanalítica alegando 
não serem estes capazes de realizar a transferência necessária para o tratamento. 
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Encontramos nos textos dos antipsiquiatras ingleses destaque quanto à ausência 
de uma ou mais causas determinantes da esquizofrenia, particularmente uma causa 
orgânica. Influenciados pela concepção de Foucault2, Laing e Cooper afirmam não 
haver, substancialmente, nada que diferencie o sadio do doente. Ou seja, não se trata 
mais de uma diferenciação qualitativa, mas sim, de uma extensão quantitativa das 
experiências cotidianas. 

Isso não significa que as psicopatologias não existam. Mas há algo anteriormente 
presente em relação a elas: é o status ontológico do homem como ser-em-relação. Nos 
parágrafos iniciais desse trabalho foi citado o fato de que não há, ainda, comprovação 
de que causas orgânicas levam ao desenvolvimento da esquizofrenia. Nem a herança 
genética é determinante na manifestação individual dessa doença. Pois bem: o enfo-
que dado pela antipsiquiatria defende justamente que uma possível explicação – de 
caráter compreensivo – para a eclosão da doença está nas relações que a pessoa esta-
belece consigo mesma (auto-imagem, autoconceito, auto-expectativa), com os outros 
(julgamento, acolhimento, comunicabilidade) e com o mundo que a cerca (grau de 
exigências, realidade concreta, realidade imaginada).

Se há um medicamento que iniba a depressão, por exemplo, e que levará o 
indivíduo a um estado de bem estar, ótimo! A questão não é condenar a indústria 
farmacêutica, assim, de maneira tão simplista. Sabemos que há outros motivos para 
criticá-la3, mas esses motivos não são o foco da presente reflexão. O que está em questão 
é a experiência desse indivíduo ante sua condição existencial de ser doente. Não raro 
encontramos verbalizações de pessoas que se dizem desprovidas de humanidade, pois 
se sentem mais como máquinas defeituosas, que só são capazes de viver por causa da 
medicação, mas que não se reconhecem como propriamente existentes. Quer dizer, 
sentem-se como coisas, e não como pessoas.

Isso porque se combate o diretamente observável, controlável, determinável: a 
manifestação da doença. Oferece-se uma falsa alegria, uma falsa autonomia, uma falsa 
centralidade do eu racional, e o remédio cumpre bem esse papel. Mas, a verdadeira 
“causa” dessa manifestação, que é a significação dada a todos os tipos de relação em-
preendidos pela pessoa ao longo de sua vida, essa sim, permanece obscura. 

A fenomenologia, teoria filosófica do conhecimento desenvolvida por Edmund 
Husserl, legou às ciências humanas – em particular à psicologia – o método fenomeno-
lógico. Este propõe o acesso às coisas mesmas, isto é, aos dados objetivos tal como se 
dão à experiência subjetiva do observador de modo a alcançar aquilo que essencializa 
o observado e que o faz ser o que é para uma consciência, intencionalmente. 

Para a psicologia, isso significa entrar em contato com a estrutura própria do 
existir humano a partir de uma descrição e de uma compreensão dos diferentes modos 
de interação cotidianos, com a necessidade da suspensão de toda e qualquer avalia-

2 Sobre a tese de Foucault a respeito da alienação da loucura pela razão dominante, referida mais acima 
no presente texto. O motivo da dominação seria porque a loucura abala os alicerces da razão. Essa idéia 
é significativa para a antipsiquiatria, que não vê ruptura entre razão e loucura.

3 Por exemplo, seu caráter mercantilista.
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ção a priori. Tal postura metodológica propicia o entendimento do ser-no-mundo do 
outro sem se desconsiderar o ser-em-relação-com do próprio observador. Mais do que 
a mera descrição dos dados sensíveis da realidade observada, trata-se de apreender 
a significação afetiva implicada nessa interação psicólogo-paciente e na deste último 
com o mundo circundante.

É justamente esse âmbito que a antipsiquiatria diz ser o campo específico de 
uma ciência das pessoas. E propõe o método fenomenológico como o meio de acesso 
condizente a essas significações, exercido como uma interpretação dialética que 
evidencia os modos de aproximação e afastamento – meios como afeta e é afetado 
– presentes entre o sujeito doente e aqueles que o cercam (família, sociedade, institui-
ções), compreendendo, dessa maneira, a configuração da esquizofrenia como a práxis
de um projeto pertencente à própria intersubjetivação.

Da Antipsiquiatria Européia à Reforma Psiquiátrica Brasileira: o Movimento 
Antimanicomial

A partir do trabalho realizado na Itália por Franco Basaglia, que se assemelha 
muito com as comunidades antipsiquiátricas de Laing e Cooper, uma parcela de pro-
fissionais da área de saúde mental no Brasil começou sua luta, na década de 80, para 
derrubar – em termos políticos e éticos – as práticas desumanas exercidas no interior 
dos muros dos manicômios, hospícios e sanatórios4. 

A psiquiatria democrática italiana defendia a negação às instituições manico-
miais, pois estas seriam os instrumentos de manutenção de um paradigma em que a 
doença mental traz uma etiologia biológica e racista, sendo, portanto, a própria expres-
são da periculosidade para a sociedade “normal”. Com isso, essa “nova” psiquiatria 
sustentava a bandeira da liberdade, da subjetividade e da cidadania como meios de 
desalienação do louco.

Se já encontrávamos na antipsiquiatria inglesa uma proposta revolucionária 
– no que diz respeito à influência na política e na sociedade em geral – na psiquiatria 
democrática essa questão torna-se mais evidente. Racismo, homossexualismo e exclu-
sões de toda ordem são postas em cheque. Ao ponto até de influenciar na legislação 
vigente na Itália que regia sobre a assistência em saúde, particularmente em saúde 
mental. Aliás, a reforma legislativa italiana serviu de modelo para um projeto de lei 
brasileiro: a lei Paulo Delgado5.

4 Não é mais novidade, para ninguém, que práticas eram essas: torturas, maus-tratos e descaso quanto à 
higiene e à alimentação, isolamento, excessivo uso de medicação, etc. Esse triste quadro está bem repre-
sentado no filme dirigido por Laís Bodanzky, Bicho de Sete Cabeças, inspirado no livro autobiográfico 
de Austregésilo Carrano, intitulado Canto dos Malditos (Ed. Rocco).

5 Projeto de Lei nº 3657/89, do Deputado Federal Paulo Delgado (PT-MG), sancionado pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso em 06/04/2001 na forma da Lei nº. 10.216/01.
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O mérito da crítica de Basaglia ao sistema psiquiátrico tradicional está no fato 
dele considerar a loucura complexa demais para ser uma exclusividade do psiquia-
tra. Com isso, ele retira o poder que o psiquiatra tinha sobre o louco e institui uma 
rede interdisciplinar de assistência mental não tutelar, com o objetivo de promover 
a conscientização do louco de seu lugar de excluído e, ao mesmo tempo, propiciar-
lhe novas perspectivas de inserção na própria comunidade em que o doente vive. 
Trata-se, portanto, de bem mais que uma modesta humanização da intervenção 
psiquiátrica.

Sua proposta concentra-se na negação e superação das instituições psiquiátricas, 
por não contribuírem para a constituição do sujeito, mas, ao contrário, promovem sua 
mortificação. A reclusão, o exílio, a marginalização ocorrem por meio da submissão 
do interno a regras impostas pelo sistema institucional, que mais parecem as de uma 
carceragem. Basaglia defendia a prática da inserção e da solidariedade, onde o louco 
teria voz e vez, a partir de sua própria subjetividade. Por inserção entende-se o retorno 
à possibilidade de convívio social e de produtividade, responsáveis pelo sentimento 
de autonomia.

No Brasil, além da influência da psiquiatria democrática italiana, temos o uso 
da psicologia analítica junguiana, particularmente no trabalho de Nise da Silveira, e 
atualmente faz-se bastante presente a abordagem teórica e prática da psicanálise de 
Jacques Lacan. Isso nos mostra que a compreensão teórica e sua conseqüente aplicação 
prática em relação à nova maneira de conceber o exercício da psiquiatria ainda estão 
num processo de reflexão. Do mesmo modo, os velhos conceitos acerca da saúde e da 
doença também estão sendo repensados.

A Clínica da Psicose: Outra Opção à Psiquiatria Clássica

Como mencionamos acima, também na psicanálise há um movimento de 
subversão à psiquiatria clássica do início do século XX. Nesse âmbito tem grande 
importância o trabalho de Lacan, conhecido como “clínica da psicose”. Inclusive, 
Bosseur (1976) nos dá a notícia de que, na década de 70, “aqueles que na França se 
proclamam vinculados à antipsiquiatria estão ligados à psicanálise e, mais exatamente, 
à escola freudiana agrupada em torno de Jacques Lacan” (p. 19).

Os lacanianos, por seu turno, também não estiveram totalmente alheios aos 
movimentos antipsiquiátrico e antimanicomial, como podemos comprovar pela se-
guinte declaração de Antonio Quinet (2000):

De fato, foi a leitura dos textos de Lacan que me reconciliou (até certo ponto) com a 
psiquiatria. Antes de embarcar para Paris, em 1979, a prática psiquiátrica que eu via 
à minha volta só me causava desprezo e indignação. De um lado, o confinamento e 
as drogas e, do outro, uma abordagem do psicótico que, ao abusar de interpretações 
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ready made, competia com o paciente nas construções delirantes. Os ventos italianos 
do movimento antimanicomial já começavam a soprar trazendo os direitos do dito 
‘alienado mental’. A mensagem lacaniana com seu retorno a Freud já também chegava, 
timidamente, é verdade, mas com enorme contundência para quem não fazia ouvidos 
moucos (p. VII).

O próprio Lacan interessou-se pelo método fenomenológico e o propôs como 
meio de compreender a psicose. Esse novo método permitiria considerar o desenvol-
vimento biográfico do sujeito em termos estruturais. O sujeito em sua relação com 
o tempo, com o espaço e com o meio − incluindo-se neste outros seres humanos − 
são aspectos que devem ser considerados na etiologia da psicose. Estes comporiam a 
estrutura propiciadora da história existencial do psicótico e permitiria compreender e 
explicar sua doença. Para fundamentar essa idéia, Lacan apoiou-se primeiramente nos 
trabalhos de Eugène Minkowski, e posteriormente nos de Karl Jaspers (Roudinesco, 
1994).

Todavia, em sua busca pela compreensão da forma como a existência psicótica 
se estrutura, Lacan deparou-se com a proposta freudiana de estruturação do sujeito 
através do complexo de Édipo. E, a partir dessa explicação psicanalítica, Lacan introduz 
o conceito de foraclusão como sendo responsável pela estruturação da personalidade 
psicótica.

Para Freud, a significação psíquica da ordem do mundo ocorre após a 
passagem pelo complexo de Édipo, quando o desejo inconsciente pela mãe é in-
terditado pela ameaça de castração imposta pelo pai. Lacan explicará a formação 
da psicose pela ausência da função paterna responsável pelo estabelecimento da 
falta no sujeito, decorrente do recalque do desejo impossível. O psicótico, à luz 
da explicação lacaniana, estaria impossibilitado de realizar a transferência neces-
sária à psicanálise freudiana porque não possuiria o registro simbólico, apenas o 
registro do real.

Isso é o que caracteriza o conceito de foraclusão, entendido por Lacan como 
sendo o mecanismo de defesa presente na psicose. Na tentativa de restituir a si 
a metáfora paterna inexistente, o psicótico alucina e delira. Suas alucinações e 
delírios são, portanto, expressões da linguagem, que é o que constitui o sujeito 
humano. As alucinações e os delírios deixam de ser, assim, entendidos como 
perturbações dos órgãos sensoriais, conforme são compreendidos pela psiquiatria 
tradicional. 

É por isso que Lacan vai dizer que a loucura é a expressão máxima da liberdade 
humana. Essa concepção significa que a loucura faz ver de forma concreta a verda-
deira estrutura do ser humano. Por carecer de uma falta, o psicótico não necessita do 
outro e nem traz uma rede de significantes simbólicos responsável pela ordenação do 
mundo. Ou seja, a psicose denuncia o absurdo da busca eterna, presente na neurose, 
pela completude.
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Porém, ao creditar à psicose o verdadeiro sentido da liberdade humana, Lacan 
não está fazendo referência à liberdade tal como proposta por Sartre6 e que encon-
tramos na antipsiquiatria. O psiquiatra e psicanalista Souza Leite (2000) nos alerta 
para essa questão:

O louco é o verdadeiro homem livre, pois não precisa de outro, não precisa do seme-
lhante para buscar a causa de seu desejo. Não confundir essa posição, no entanto, com 
uma certa posição libertária dos antipsiquiatras que colocavam a loucura como ideal 
do sujeito humano. Lacan, embora situando a loucura como limite da liberdade do 
homem, pergunta se esse limite não é baseado num engano, que é a própria condição 
humana (p. 148).

A importância da teoria lacaniana está em sua repercussão na clínica. Com 
Lacan é possível fazer uma análise com o sujeito psicótico, pois a explicação lacaniana 
da estrutura da psicose permite ao analista ver qual posição ele deve ocupar frente a 
esse tipo de paciente e, assim, conseguir estabelecer uma relação transferencial que 
permita trazer à tona os significantes que estruturam a particular história de vida 
desse paciente. 

Esse tipo de intervenção e de explicação da psicose contrapõe-se radicalmente 
à concepção medicamentosa da psiquiatria clássica. E mais: restitui ao psicótico o 
status de sujeito, já que, para a psicanálise lacaniana, sujeito não se iguala a homem. 
Sujeito é o produto do processo simbólico pelo qual todo homem passa, mas que se 
configurará particularmente.

Se o sujeito não é o homem, ele tampouco é a mente suscetível de estar doente ou 
saudável. Ele não é o objeto da saúde mental nem da doença mental. O sujeito é pa-
tológico por definição, sujeito ao pathos, afetado pela estrutura que obedece a uma 
lógica: os significantes que o determinam e o gozo do sexo que o divide (Quinet, 
2000, p. 155).

Nesse sentido, o sujeito participa ativamente na estruturação de sua personali-
dade – seja ela neurótica ou psicótica – mesmo que o faça inconscientemente. Ainda 

6 Em Sartre o homem está condenado a ser livre. Sua liberdade está em ter de escolher sempre. A liberdade 
existencial deve ser exercida com responsabilidade. É o exercício responsável da liberdade que irá definir 
os valores morais para a vida humana. Disso decorre a necessidade de um engajamento, que é a ação 
humana de escolher entre os possíveis que se apresentam ao homem, sendo esses possíveis o campo da 
realidade que o homem pode ativamente realizar. Engajar-se é assumir o seu projeto, responsabilizan-
do-se pelas conseqüências desse projeto para si e para os outros homens. É o comprometimento com a 
existência. A liberdade como condição essencial do homem é o que fundamenta a máxima a existência 
precede a essência: não há um Deus criador ou uma natureza humana universal, como por ex. a razão, que 
defina o homem. O homem, em princípio não é nada. A partir de sua existência no mundo, concebendo 
sua própria realidade, é que o homem vai se definindo. A liberdade é também o que explica a angústia 
inerente ao próprio existir humano.
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que determinado por uma lógica inconsciente, a clínica da psicose lacaniana chama 
o homem à sua responsabilidade enquanto sujeito, o que a torna democrática, visto 
tratar-se de uma clínica do particular.

Fatores histórico-culturais que sustentam o surgimento da antipsiquiatria e do 
movimento antimanicomial

Nesse momento é interessante analisarmos o contexto histórico que permeia o 
nascimento da antipsiquiatria inglesa, da psiquiatria democrática italiana e também 
de outros movimentos de contestação à psiquiatria tradicional biologista, como é o 
caso da psicanálise lacaniana.

As primeiras décadas do século XX são marcadas pelas duas grandes guerras 
mundiais, que exerceram uma profunda modificação na sociedade em geral comparável 
à Reforma e Contra-Reforma ocorridas na passagem da Idade Média para a Moderna. 
Noções tais como democracia, liberalismo, racionalismo e individualismo sofreram 
grandes abalos em seus alicerces.

O pessimismo presente no período do pós-guerra – particularmente após a 
Segunda Grande Guerra – fez-se notar em todas as produções humanas: artes, litera-
tura, sistemas filosóficos, políticos, econômicos, etc. Nas ciências, o movimento é o de 
retomada do controle racional, expresso pela concepção determinista e mecanicista, 
ainda que, ao mesmo tempo, surjam novos conceitos que abalam os velhos dogmas 
de domínio causalístico da natureza: a existência de um inconsciente no homem, 
a relatividade do tempo e do espaço, e o princípio de indeterminação presente no 
comportamento subatômico.

Mas, o que nos importa nessa ciência de meados do século XX é sua determi-
nação em tecnologizar-se para prever e controlar todo e qualquer tipo de manifestação 
natural. É daí que surgem as teorias hereditárias, além da sedimentação das teorias 
das causas orgânicas, que levam a uma psiquiatria cada vez mais biologicista e neuro-
fisiológica. Faz parte do progresso da ciência dessa época a descoberta, por exemplo, 
de que o uso de insulina e de choque elétrico surte algum efeito no tratamento das 
doenças mentais.

Associado a esse fato, encontramos a configuração de uma sociedade indus-
trializada, que prega a produtividade e a utilidade das massas, aniquilando a mínima 
possibilidade de manifestação subjetiva individualizada. Ou seja, não há mais lugar 
para o diferente. O louco – diferente e improdutivo – torna-se a matéria mantenedora 
da prática de uma medicina psiquiátrica excludente e extirpadora, em nome do pro-
gresso da sociedade capitalista.

A objetificação que se apresenta ao homem na primeira metade do século XX 
acaba por gerar reflexões filosóficas caracterizadas pelo pessimismo, pelo desespero e 
pela incerteza. Um exemplo disso é a filosofia de Sartre, ainda que ela definitivamente 
não se pretenda uma concepção niilista sobre a existência humana. Paralelamente, 
contudo, encontramos filosofias de caráter otimista, tal como a de John Dewey, que 
confia na capacidade racional e prega, através do pragmatismo, o direito humano 
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à liberdade, mas com igualdade de deveres. É o reacendimento do ideal iluminista 
oitocentista.

No século XVIII reinava o trinômio liberdade/igualdade/fraternidade, sus-
tentando a organização sócio-político-econômica dos países europeus que, a partir 
do pensamento liberal, visava manter a ordem pelo paradoxo você é livre, mas deve 
exercer um controle sobre essa liberdade para que a sociedade não redunde em caos. 
O exercício desse controle ocorre na sugestão de igualdade dos direitos e dos deveres 
fraternais. É, ainda, o entronamento máximo da razão em detrimento dos aspectos 
irracionais do homem (paixões, sentimentos, emoções, loucura), que só poderiam ser 
exercidos, quando muito, na clausura da vida privada.

No Brasil, os anos 80 – época em que a luta pela reforma psiquiátrica teve 
início – são identificados como sendo o início do período da abertura, quando se está 
caminhando para o fim da ditadura militar. As classes começam a organizar-se em 
sindicatos e associações. Começa um afrouxamento da censura. No campo político, 
a anistia e o nascimento de um governo democrático constituem os primeiros passos 
rumo ao voto direto. Essa situação justifica o espírito de liberdade, igualdade e fra-
ternidade reinante na sociedade brasileira em fins do século XX.

Considerações Finais: Há em Heidegger uma Possibilidade de Mudança?

O que pudemos notar a respeito do movimento antimanicomial para a reforma 
da psiquiatria é que ele não traz claramente em quais bases teóricas e metodológicas 
sustenta sua prática antipsiquiátrica. Apesar de nascer da psiquiatria democrática, isso 
é, de uma proposta teórica e prática específica, não permanece exclusivamente nela, 
tomando como herança, particularmente, a preocupação em instituir para o doente 
mental o direito à cidadania. Ainda que seja uma discussão ética válida, questões da 
ordem da lei e do direito não dão conta do sofrimento que é viver segundo o referen-
cial do estado psicótico ou qualquer outro transtorno mental, sejam esquizofrenias, 
neuroses graves, demência, alcoolismos, dependência de drogas, síndrome do pânico 
e depressão.

L. F. Barros, presidente do Projeto Fênix - Associação Nacional Pró-Saúde 
Mental, alerta para o fato de que a reforma psiquiátrica, mesmo sendo necessária, não 
pode ser realizada de modo indisciplinado e posta em prática de maneira errante. Se 
há conquistas políticas e legislativas alcançadas – no Brasil – pela reforma psiquiátrica, 
há também um prejuízo da população que vê instituições tradicionais serem fechadas 
sem a implantação de um outro recurso que dê conta da demanda da comunidade.

Além disso, a defesa daqueles que lutam no movimento antimanicomial para 
que haja um efetivo exercício de liberdade do psicótico para deliberar sobre qualquer 
assunto que diga respeito a si mesmo não se sustenta plenamente. Pois, as deliberações 
serão referidas à lógica da realidade dominante, isto é, da chamada “normalidade”, e 
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a deliberação do psicótico estará calcada na lógica da sua própria loucura. E, vamos 
e convenhamos, por mais que não queiramos segregá-los, o verdadeiro exercício do 
direito deles está em ser compreendido como seres diferentes, dotados de uma lógica 
própria.

Uma das propostas – talvez a principal – do movimento de reforma psiquiátrica 
no Brasil traz a preocupação em transformar os antigos asilos de doentes mentais num 
espaço de transição para que o psicótico possa adquirir autonomia e reconstituir sua 
subjetividade para, então, reinserir-se no convívio familiar e social.

Para alcançar esse intento, o novo modelo de saúde mental baseia-se numa 
gestão democrática, isto é, a efetiva participação de profissionais, doentes mentais, 
familiares e a comunidade em geral na luta pela transformação política e social, 
gerando o exercício autêntico da cidadania. Todavia, a tarefa acima exposta mos-
tra-se árdua, visto que a própria sociedade ainda segrega e exclui a loucura, prática 
realizada desde a Idade Média. Entretanto, o fundamento dessa noção de cidadania 
presente na psiquiatria democrática, como já foi assinalado, remonta ao século das 
luzes (séc. XVIII). 

Ainda permanece uma luta pela igualdade e pela democracia, característica 
da época iluminista, mas que agora visa resgatar os direitos e deveres do sujeito da 
loucura. Esse discurso apóia-se, porém, na crença em uma subjetividade singular e, 
portanto, passível de diferenças. Agora, uma pergunta: como preservar a diferença, 
como alcançar uma integridade pessoal – ou seja, a humanidade de cada um – pre-
gando a igualdade?

Algumas das atividades realizadas em hospitais-dia, por exemplo, pretendem a 
capacitação do louco para que este se torne útil à sociedade. Porém, essa atitude, por 
mais idônea e imbuída de boa vontade que o seja, coaduna com o espírito técnico de 
nossa época: aquele que não produz está desajustado no sistema e, portanto, é louco. 

Essas atividades caracterizam-se por oficinas e pela fabricação manual de todo 
tipo de objeto visando contribuir com outros projetos sociais (movimento dos sem-teto, 
dos meninos de rua, reciclagem de lixo, etc). Válidas para a promoção de saúde, não 
possibilitam, contudo, o autêntico exercício de uma práxis própria do modo de vida 
do sujeito caracterizado como louco. 

Um exemplo de produção própria da loucura pode ser encontrado nos pensa-
dores da filosofia, nos literatos, nos artistas em geral que, marginais ao funcionamento 
da sociedade industrializada, ao mesmo tempo estão em relacionamento íntimo com 
ela. E é justamente por evidenciarem as dissonâncias presentes nessa sociedade que 
são taxados de loucos ou, no mínimo, de sujeitos esquisitos.

Assim, o propriamente subjetivo que se apresenta na loucura perde-se na 
proposta de adequar o louco à sociedade. Na base, muito pouco mudou, em relação 
à psiquiatria fisiologista.

A improdutividade do louco não pode ser significada negativamente, de maneira 
pejorativa, como um defeito que se deva sanear. Há que se modificar a sociedade sim, 
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mas não simplesmente numa aceitação pacífica e condescendente da presença do 
louco. É preciso que a sociedade abarque um espaço em que o louco possa estar com 
todas as suas particularidades. E não apenas abrir um espaço onde o louco ocupará 
de acordo com as características e exigências dessa sociedade. Em outras palavras, 
é preciso arrebentar esse espírito tecnocrata, utilitarista e pragmático – e, é claro, 
capitalista – presente nessa nossa sociedade, que aniquila não somente o dito doente, 
mas também aquele considerado saudável. Tarefa essa praticamente impossível de 
se realizar.

Ainda assim, concordamos com a psicóloga Carmem Reverbel (1996), quando 
diz entender que:

[...] os movimentos da Reforma Sanitária Brasileira, apesar das dificuldades de se susten-
tarem, são processos de singularizações pois se encontram em ruptura com a produção 
de vida, de saúde e cidadania do capitalismo. Criaram novos conceitos, integraram novos 
saberes partindo da problematização da realidade e não de ‘essências’, de verdades 
eternas e leis universais fundadas numa concepção invariável da realidade (p. 11).

A proposta de uma nova prática é obviamente válida. Portanto, torna-se im-
prescindível que essa prática, para se tornar auto-sustentável, que tenha um corpo 
teórico como suporte. Se a teoria é psicanalítica, antipsiquiátrica ou qualquer outra 
é o que menos importa. Os conceitos, as formas de entendimento e interpretação das 
diferentes manifestações da subjetividade humana e as diversas práticas de intervenção 
para a promoção da chamada qualidade de vida estão aí postas. Resta aos pensadores 
da psicologia a tarefa de refletir, no sentido filosófico de voltar o pensamento para o 
próprio pensar, com o objetivo de melhor sistematizar sua ciência e sua atuação. 

Há quem cogite a possibilidade de aproximar “a perspectiva marcada pela 
psiquiatria ‘militante’ e a ‘clínica da psicose’” (Almeida & Santos, 2001, p. 26), e, a 
partir dessa aproximação, estabelecer “um movimento de crítica a uma psiquiatria 
caracterizada pelo determinismo biológico” (Almeida & Santos, 2001, p. 26). Segun-
do os autores, “esse diálogo possibilitaria a articulação entre a noção de luta política 
propriamente dita, e a concepção de luta ‘interior’, com objetivos comuns como a luta 
por liberdade de expressão, existência, escolhas, entre outras” (Almeida & Santos, 
2001, p. 26).

O que realmente tem importância, afinal, é que esse corpo teórico – fenome-
nológico ou psicanalítico – garanta uma sistematização suficiente para fortalecer 
essa prática e permitir avanços, sem deixar a impressão de que o trabalho está sendo 
feito um tanto às escuras. Além do mais, da própria prática suscitará novas questões 
teóricas. Porém, uma teoria pressuposta é fundamental para nortear a prática. Mas o 
principal é que, na sua base, o foco sobre o homem – quer dizer, sobre a humanidade 
que o estrutura e que o distingue enquanto homem – não escape do campo de atenção 
dos teóricos e práticos da área de saúde mental.
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Talvez encontremos em Martin Heidegger a sustentação ontológica necessária 
a essa nova prática clínico-psiquiátrica. Afinal, esse pensador está presente tanto na 
proposta antipsiquiátrica inglesa, que deu origem à democrática italiana, como nas 
reflexões iniciais de Lacan sobre a linguagem, conceito que é tão caro a Heidegger.

Segundo o filósofo, a psiquiatria lida com a doença em sua negatividade, no 
sentido de uma privação da saúde. Saúde e doença coexistem; sendo que a primeira 
ocupa um lugar de falta. Todavia, a saúde não está ausente, mas sim perturbada. O 
trabalho do psiquiatra, portanto, configura-se como a busca pela restituição dessa 
saúde que se encontra suprimida, mas não excluída (Heidegger, 2001, p. 73).

Mas, como Heidegger propõe lidar com a doença? Através de uma interpretação 
que permita ver os fatos fenomenologicamente, e não buscando explicá-los. Isso quer 
dizer: “não olhar para uma suposta ‘vivência interior’, mas perguntar como a relação das 
coisas é determinada, como a coisa verdadeira é uma indicação de mundo” (Heidegger, 
2001, p. 81-82). Ou seja, é preciso compreender como o doente constrói sua própria 
identidade nas relações que estabelece com o mundo circundante de uma maneira 
que lhe é particular. Pois mundo não é algo objetivo e externo, separado da pessoa, 
mas sim constituído por significações advindas da experiência subjetiva alcançada na 
relação imediata do sujeito-e-mundo. Mundo torna-se um mundo próprio.

Explica-nos Heidegger (1995) que “‘mundanidade’ é um conceito ontológico 
e significa a estrutura de um momento constitutivo do ser-no-mundo” (p. 104). En-
quanto existencial ontológico, a mundanidade presente na condição humana de 
ser-no-mundo permite desdobramentos de mundos constituídos como particulares 
e dotados de valor.

Mundo pode ser [...] entendido em sentido ôntico. Nesse caso, é o contexto ‘em que’ 
de fato uma pre-sença7 ‘vive’ como pre-sença, e não o ente que a pre-sença em sua es-
sência não é, mas que pode vir ao seu encontro dentro do mundo. Mundo possui aqui 
um significado pré-ontologicamente existenciário. Deste destino, resultam diversas 
possibilidades: mundo ora indica o mundo ‘público’ do nós, ora o mundo circundante 
mais próximo (doméstico) e ‘próprio’ (Heidegger, 1995, p. 105).

É na referência estabelecida com o mundo significado – mais pelas ações e 
menos pela contemplação – que a pessoa irá direcionar-se enquanto sujeito, isto é, 
conceber um sentido para sua existência (um projetar-se), sentido esse em íntima 
relação com o tempo e o espaço. Portanto, não é a partir de uma concepção de mun-
do da doença em termos categoriais e de caracteres específicos que a psiquiatria e 
a psicologia devem lidar, mas sim com o mundo próprio do doente que o identifica 
como um modo-particular-de-ser-humano. Seu modo-de-ser possui, igualmente, uma 
temporalidade e uma espacialidade que lhe são próprias.

7 Termo usado por Márcia de Sá Cavalcante na tradução de Ser e Tempo como designação para o conceito 
heideggeriano “Dasein”.
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Essa exposição sintética de algumas questões trazidas por Heidegger tem por 
objetivo alertar para a necessidade de retornar às origens de um questionamento e de 
uma reflexão sobre o que de fato constitui a subjetividade humana e sua relação com 
o mundo. Repensar os conceitos de mundo, de tempo, de espaço, de saúde, de doença 
e de sujeito pode ser o ponto de partida necessário para se alcançar uma modificação 
na estrutura social que permita a existência de um lugar para o ser diferente habitar 
do modo como lhe é de direito, pela própria condição de ser humano.
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Abstract: Traditional psychiatry has been questioned for its biologist bedding. English antipsychiatry, Italian 
democratic psychiatry and the French psychoanalysis initiate this questioning in the decades of 1960 and 
1970, and inspire the Brazilian anti-lunatic asylum movement in years 80. The present work reflects on 
the joined illuminist ideal in these proposals, searching to point its consequences. And it presents points 
of the Martin Heidegger’s philosophy that can elucidate some theoretical questions, taking practical the 
most consistent ones for the rescue of the integrity of the mental sick person. 
Key-words: Psychoanalysis, Anti-Psychiatry, Anti-Lunatic Asylum Movement, Heidegger.

Resumen: La psiquiatría tradicional ha sido cuestionada por su fundamento biologista. La antisiquiatria 
inglesa, la psiquiatría democratica italiana y la psicoanálisis francesa empiezan ese cuestionamiento en 
las décadas de 1960 y 1970, y inspiran el movimiento antimanicomial brasileño nacido en los años 80. 
El presente trabajo refleja sobre el ideal iluminista evidenciado en esas propuestas, buscando subrayar 
sus consecuencias. Apresenta puntos de la filosofia de Martin Heidegger que pueden elucidar algunas 
cuestiones teoricas, llevando a la práctica más consitente para el rescate da integralidad de la persona 
enferma mental.
Palavras clave: Psicoanálisis, Antisiquiatría, Movimiento Antimanicomial, Heidegger.
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