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O processo histórico da formação dos manicômios e a reforma no sistema de atendimento psiquiátrico brasileiro ganha 
suas formas diante dos movimentos sociais que resultaram nos atuais CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Hoje a 
reintegração dos pacientes à sociedade e a não-hospitalização mostram-se projetos criativos de tratamento. Este estudo 
buscou identificar o processo histórico de desmanicomização na cidade de São Paulo, desde a sistemática apresentada 
por Phillip Pinel até a implantação dos CAPS, através de uma análise documental e bibliográfica das mudanças no siste-
ma de tratamento manicomial decorrente dos movimentos sociais e políticos. Tendo perseguido o diálogo entre diferen-
tes autores sobre a história da loucura no contexto de segregação humana, apresenta-se uma análise - partindo de Pinel 
até o CAPS – que nos possibilitou uma visão geral das transformações sociais, médicas e estruturais da instituição que 
tem como o objetivo o tratamento da loucura. É certo, no entanto, que o foco se manteve no processo histórico, com o 
surgimento do “Pinel”, os tratamentos adotados, hoje modificados diante dos atuais CAPS.
Descritores: processo histórico, desmanicomização, atenção psicossocial.

The historical adoption of insane asylums and the reform in the Brazilian system of psychiatric attendance is being dictated 
by the social movements that resulted in the current CAPS (Center of Psychosocial Attention). Today the patients’ rein-
tegration to society and the non-hospitalization prove to be a creative treatment project. This study aimed to identify the 
historical process of the psychiatric reform in the city of São Paulo, Brazil, from the systematic presented by Phillip Pinel 
up to the deployment of CAPS, through a documentary and bibliographical analysis of the changes in the system of insane 
asylums treatment as a consequence of social and political movements. After pursuing the dialogue between different au-
thors on the history of madness under the context of the segregation of human beings, it is given an analysis –starting from 
Pinel up to CAPS - that offered us a general view of the social, medical and structural transformations of the institutions 
that aims to treat madness. It is certain, however, that the focus was kept in the historical process, with the emergence of 
“Pinel”, the adopted treatments, today modified towards the current CAPS.
Descriptors: historical process, psychiatric reform, psychosocial attention.

El proceso histórico de la formación de los manicomios y la reforma en el sistema de la atención psiquiátrica brasi-
leña define sus formas con los movimientos sociales que dieron lugar a los actuales CAPS (Centro de Atención Psi-
cosocial). Hoy la reintegración de los pacientes a la sociedad y la no-hospitalización revelan proyectos creativos de 
tratamiento. Este estudio buscó identificar el proceso histórico de la lucha anti-manicomio en la ciudad de São Paulo, 
Brasil, desde la sistemática presentada por Phillip Pinel hasta la implantación de los CAPS, con un análisis documen-
tal y bibliográfico de los cambios en el sistema del tratamiento anti-manicomio decurrentes de los movimientos socia-
les y políticos. Persiguiendo el diálogo entre diversos autores sobre la historia de la locura delante del contexto de la 
segregación del ser humano, se hace un análisis - de Pinel hasta los CAPS - que nos hice posible una visión general 
de las transformaciones sociales, médicas y estructurales de la institución que tiene como el objetivo el tratamiento 
de la locura. Es cierto, sin embargo, que el foco adoptado se mantuvo en el proceso histórico, como el surgimiento de 
“Pinel”, los tratamientos adoptados, hoy modificados delante de los actuales CAPS.
Descriptores: proceso histórico, lucha anti-manicomio, atención psicosocial.
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INTRODUÇÃO

Partindo do contexto histórico da formação dos manicômios, 
a reforma no sistema de atendimento psiquiátrico brasileiro, 

cogitado entre vários profissionais, ganha suas formas diante 
dos movimentos sociais que resultou nos atuais CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial). Parece consenso que essas mudan-
ças são extremamente necessárias. Rever as estruturas mani-
comiais com suas bases de tratamento tornou-se o meio de 
sobrepujar as dificuldades nos tratamentos questionados pela 
sociedade e principalmente dos profissionais da área. Nise da 
Silveira (1905-1999), psicóloga, fundadora do Museu do In-
consciente e criadora do Serviço de Terapia Ocupacional, se 
posicionou desde seus tempos de faculdade contra o eletrocho-

que, a lobotomia e outros tipos de tratamento, métodos hoje 
considerados desumanos pela opinião pública e pela maioria 
dos profissionais que trabalham com doentes mentais. Como 
um novo paradigma para os trabalhadores de saúde mental, 
em 1987, nasce o Movimento Nacional da Luta Antimanico-
mial, posicionando-se no sentido de negar o manicômio como 
forma de tratamento e de propor novas alternativas terapêu-
ticas ao indivíduo portador de transtornos psíquicos. Hoje a 
reintegração dos pacientes à sociedade e a não-hospitalização 
mostram-se projetos criativos de tratamento. Buscar compreen-
der e identificar esse processo histórico, objetivando uma ana-
logia do sistema de tratamento da loucura, nos encaminha a 
uma reflexão histórica e antropológica em suas mais diferentes 
vertentes sociais. Isso nos leva a reportar ao homem de “salu-
bridade”, como um agente ativo no processo de tratamento da 
loucura, efetivando um contexto de prós e contras, dispondo 
de um levantamento documental e literário deste movimento 
social. Assim, colocamos nas mãos da sociedade a discussão 
de políticas médicas adotadas nos tratamentos dos pacientes 
dos manicômios e suas ações adotadas hoje. 

Considerando as atuais ações sociais que resultaram na cria-
ção dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), o movimento 
antimanicomial  moldou suas vertentes através do movimento 
de profissionais da área e de uma sociedade que pouco co-
nhecia dos tratamentos adotados para a cura da loucura. O 
processo de desmanicomização trouxe para a nossa realidade 
uma discussão decorrente dos métodos adotado e das ações 
da política publica em prol da abertura de novas frentes de 
investimentos na área. A estagnação das entidades manico-
miais, que foram associados a grandes depósitos de pessoas, 
possibilitou a criação de novos meios de tratamento. Mas qual 
foi o processo histórico que se deu tais resultados? O que pro-
porcionou o repensar sobre essas instituições? Para responder a 
essas questões, devemos discorrer sobre o assunto num estudo 
acerca do conceito de loucura, procedendo a um estudo histo-
riográfico do surgimento da instituição (manicômios) e de sua 
atividade de segregação social. 

O fato é que os manicômios foram, no decorrer da sua histó-
ria, alvo de experiências científicas e meio de exclusão social, 
envolvendo várias discussões filosóficas sobre a prática médica 
e científica e as ações políticas manipuladoras. Sendo assim, a 
transformação das relações entre loucura e cultura exige, por 
sua vez, transformações igualmente profundas nas estruturas 
econômicas, sociais e políticas do mundo em que vivemos, 
visando torná-las compatíveis com os valores de justiça, soli-
dariedade, igualdade e liberdade, afirmados pela luta antima-
nicomial. 

Visando um tratamento digno, pautado pelo respeito à liber-
dade e busca do consentimento dos seus usuários, tal movi-
mento constitui-se numa rede de atendimento com diferentes 
níveis de complexidade, que possibilita a extinção progressiva 
e irreversível dos hospitais psiquiátricos. Realizar uma análi-
se partindo do Pinel ao CAPS possibilita uma visão geral das 
transformações sociais, médicas e estruturais da instituição 
que tem como o objetivo o tratamento da loucura. É certo, no 
entanto, que o foco será um processo histórico, como o surgi-
mento do “Pinel”, os tratamentos adotados, hoje modificados 
diante dos atuais CAPS. Desta forma, este estudo buscou iden-
tificar o processo histórico de desmanicomização na cidade de 
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São Paulo desde a sistemática apresentada por Phillip Pinel até 
a implantação dos CAPS. 

METODOLOGIA
Trata-se de análise documental e bibliográfica das mudanças 
no sistema de tratamento manicomial decorrente dos movi-
mentos sociais e políticos, com diálogo entre diferentes au-
tores sobre a história da loucura no contexto da segregação 
humana. 

O panorama da construção histórica do conceito de lou-
cura e seu corolário
A segregação social do homem diante da loucura na socieda-
de ocidental clássica - meados dos séculos XIX e XX - corres-
ponde a uma via de mão única na forma 
como deu-se início aos tratamentos, como 
resultado do domínio do exercício médi-
co. Percebe-se durante esse processo gran-
de dificuldade da sociedade em lidar com 
desvios e controles. Sobre esse aspecto, 
Michel Foucault1 em seus estudos sobre a 
loucura, trata profundamente dessas críti-
cas que hoje surgiram, após as mudanças 
nas formas de tratamento da loucura e dos 
“loucos”. 

Na primeira parte do livro ‘História 
da Loucura na idade Clássica’, Foucault 
aponta que o problema com a lepra de-
saparece e assim aparece um vazio nos 
espaços de confinamentos, mas ressalta 
que esse acontecimento não representa o 
efeito da cura exercido pelas praticas mé-
dicas, mas uma ruptura na forma de enten-
der a lepra e o confinamento. Essa ruptura 
foi fundamental para cessar com os valores 
atribuídos à imagem personificada do “le-
proso” e sua exclusão do seu grupo social. 
Esses pontos são relevantes para caracteri-
zar outro fenômeno, a loucura1. 

Para que reações de divisão, exclusão e 
purificação dominassem a loucura, foram 
necessários quase dois séculos, pois as 
experiências e as formas de se relacionar 
com a loucura, produzidas na Renascença, tinham um sen-
tido completamente diverso. Na paisagem imaginária da Re-
nascença, a ‘nau dos Loucos’ ocupava um espaço fundamen-
tal. Ela transportava tipos sociais que embarcavam em uma 
grande viagem simbólica em busca de fortuna e da revelação 
dos seus destinos e de suas verdades. Esses barcos faziam par-
te do cotidiano dos loucos, que eram expulsos das cidades e 
transportados para territórios distantes. 

Para Foucault, essa forma de tratar os loucos servia como 
simples utilidade social, para manter em segurança os cida-
dãos, simbolizando uma inquietude em relação à loucura no 
final da Idade Média. Mas duas experiências destacavam-se 
na Renascença na forma de tratamento dos loucos, uma liga-
da à cósmica “Nau dos Loucos” e outra atribuída a uma ex-
periência crítica: “o homem consigo mesmo”1.  É o confronto 
entre essas duas experiências que expressa a formulação que 

o começo da Renascença faz da loucura. Para uma concep-
ção de história genealógica utilizada por Foucault, trata-se de 
uma luta entre duas experiências que não param de brigar en-
tre si, pois “As forças que se encontram em jogo na história 
não obedecem nem a uma destinação, nem a uma mecânica, 
mas ao acaso da luta”2.  

Será no começo do século XVI que a experiência crítica, 
que fazia da loucura uma experiência na qual o homem era 
confrontado com sua verdade, vence essa luta, oculta o sen-
tido da experiência cósmica e ganha um privilégio cada vez 
mais acentuado. Para Foucault, duas questões são fundamen-
tais para entender a experiência da loucura no Classicismo. 
Primeiramente, a loucura passa a ser considerada e entendida 
somente em relação à razão, pois, num movimento de refe-

rência recíproca, se por um lado elas se 
recusam de outro uma fundamenta a ou-
tra. Em segundo lugar, a loucura só pas-
sa a ter sentido no próprio campo da ra-
zão, tornando-se uma de suas formas. A 
razão, dessa maneira, designa a loucura 
como um momento essencial de sua pró-
pria natureza, já que agora “a verdade da 
loucura é ser interior à razão, ser uma de 
suas figuras, uma força e como que uma 
necessidade momentânea a fim de melhor 
certificar-se de si mesma”1.  

A partir da metade do século XVII é 
que a ligação entre a loucura e o interna-
mento ocorre. O internamento é impor-
tante para Foucault por duas razões: pri-
meiramente, por ele ser a estrutura mais 
visível da experiência clássica da loucura 
e, em segundo lugar, porque provoca o 
escândalo quando essa experiência de-
saparecer da cultura europeia no século 
XIX, a ponto de, por exemplo, com Pinel 
ou Tuke aparecer a ideia de uma liberta-
ção dos loucos do internamento produ-
zido pelo século XVII. Para Foucault, o 
internamento do século XVII, não é um 
estabelecimento médico, mas uma estru-
tura semi-jurídica que, além dos tribunais, 
decide, julga e executa, não estando pre-

sente nenhuma ideia ou liderança médica2. “É preciso despe-
daçar o que permitia o jogo consolante dos reconhecimentos. 
Saber, mesmo na ordem histórica, não significa ‘reencontrar’ 
e, sobretudo não significa ‘reencontrar-nos”3. A história, nes-
se sentido, serve para diferenciar o passado do presente e, a 
partir dessa constatação, produzir novas possibilidades para 
mudar a nossa situação presente, ou seja, não é necessária a 
ligação que se estabeleceu entre internamento e medicina. 

Para Foucault, o Classicismo inventou o internamento, de 
forma semelhante como a Idade Média havia inventado a se-
gregação dos leprosos. Assim, aquele vazio deixado pelos le-
prosos foi ocupado pelos “internos”. O louco era, na Idade 
Média, considerado uma personagem sagrada porque, para a 
caridade medieval, ele participava dos obscuros poderes da 
miséria. A partir do século XVII, a miséria é encarada apenas 
em seu horizonte moral e, assim, se antes o louco era acolhi-

“PARA FOUCAULT, O 
CLASSICISMO INVENTOU O 

INTERNAMENTO, DE FORMA 
SEMELHANTE COMO A IDADE 

MÉDIA HAVIA INVENTADO 
A SEGREGAÇÃO DOS 

LEPROSOS. ASSIM, AQUELE 
VAZIO DEIXADO PELOS 

LEPROSOS FOI OCUPADO 
PELOS “INTERNOS”. O 
LOUCO ERA, NA IDADE 

MÉDIA, CONSIDERADO UMA 
PERSONAGEM SAGRADA 

PORQUE, PARA A CARIDADE 
MEDIEVAL, ELE PARTICIPAVA 
DOS OBSCUROS PODERES DA 

MISÉRIA”
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do pela sociedade, agora ele será excluído, pois ele perturba 
a ordem do espaço social. O internamento, então, antes de 
ter o sentido médico foi exigido por razões bem diversas da 
preocupação com a cura. Foucault percebe apenas uma preo-
cupação com o trabalho, ou melhor, a condenação da ociosida-
de. Cria-se assim o exercício forçado do trabalho para o exercí-
cio ético de uma punição moral. 

Por volta do começo do século XVIII é que nasce uma nova 
reflexão sobre a loucura que é animada por relações entre a do-
ença e a natureza. Foi a partir dessas novas normas médicas que 
a loucura se integra ao ambiente natural e o espaço dessa classi-
ficação se abre, sem problemas, para a análise da loucura. Mas, 
essa atividade classificadora chocou-se contra a resistência pro-
funda de uma interpretação que liga a loucura à imaginação e 
ao delírio por uma teoria geral da paixão. No entanto, esse pen-
samento médico produz uma mudança de extrema importância, 
pois pela primeira vez aparece um diálogo de cumplicidade en-
tre o médico e o doente. 

A partir do desenvolvimento, ao lon-
go do século XVIII, do conjunto médico-
doente, ele passará a apresentar-se como 
o elemento constituinte do mundo da lou-
cura. Será somente com o tratamento e o 
estudo da cura das doenças nervosas que 
a medicina se tornará em uma técnica pri-
vilegiada e que, enfim, estabelecerá uma 
ligação com a loucura, tão recusada pelo 
domínio do internamento. A partir des-
sa nova forma de ver o processo de cura 
nasce a possibilidade de uma psiquiatria 
da observação, de um internamento de 
aspecto hospitalar e do diálogo do louco 
com o médico. 

Com a emergência dessas novas práti-
cas médicas uma distinção completamente 
estranha à era clássica começa a se cons-
tituir: doenças físicas e doenças psicoló-
gicas ou morais. Nesse momento a psico-
logia nasce, não por um movimento que 
revela a verdade da loucura, mas por um 
movimento que dissocia a unidade tão característica ao Clas-
sicismo entre a loucura e o desatino. É, então, através de todo 
um saber fantástico, e não no rigor do pensamento médico, 
que o desatino enfrenta a doença. O médico, nesse contexto, 
não foi solicitado pelo internamento para fazer a divisão entre 
o mal e a doença, agindo como um árbitro, mas para proteger 
as pessoas, para ser o guardião desse perigo que os muros do 
internamento transpiravam. O interesse dos médicos pelo in-
ternamento não se deu devido a uma generosidade, mas sim 
por um local onde se castigavam indiferentemente as culpas. 

A origem da associação feita entre a medicina e o interna-
mento não expressa uma neutralidade benevolente. Foi pela 
concepção do impuro e não por um aperfeiçoamento do co-
nhecimento, que o desatino foi confrontado com o pensa-
mento médico e isolado da loucura. Se o número de loucos 
dentro dos antigos asilos diminui, foi exatamente porque fo-
ram criadas, em meados do século XVIII, casas destinadas a 
receber exclusivamente os insensatos. Esse fenômeno é im-
portante porque comporta novas significações. 

Se os novos hospitais não são muito diferentes dos antigos, 
em sua estrutura, e as condições jurídicas do internamento 
não mudaram, bem como tais hospitais novos não dão um 
lugar melhor para a medicina, o fundamental é que esse mo-
vimento isola asilos especialmente destinados aos loucos. A 
loucura ganha um sentido próprio e específico, tornando-se 
autônoma do desatino, com o qual ela estava confusamente 
misturada. 

O século XIX, então, conseguiu unir os conceitos da teoria 
médica e o espaço do internamento e foi aí que nasceu essa 
relação, posteriormente dada como natural, mas que era total-
mente estranha ao Classicismo, entre medicina e internamento 
e que possibilitou, assim, o nascimento da psiquiatria positiva e 
do asilo do século XIX. Foi a exclusão dos pobres desses meios 
de isolamento que o definiu como espaço específico da loucura. 

A psicologia, com o seu nascimento, produz uma nova re-
lação que, a partir de então, passa a constituir o ser huma-

no: o homem detém em seu interior a sua 
própria verdade. Mas, o regime de estru-
tura asilar feita pela psiquiatria leva uma 
separação entre aquele que tem o poder e 
aquele que não o tem - o doente mental 
nesse caso era tratado como um cidadão 
sem direitos. Na prática e no pensamen-
to psiquiátrico clássico há uma relação 
de poder que é mascarada e invisível. A 
anti-psiquiatria vem contrapor todos es-
tes fatores existentes na psiquiatria, e tem 
como intenção mudar este tratamento 
do louco; mudar como ele é caracteri-
zado; como ele é visto; mudar a relação 
paciente-médico e a visão do poder que é 
dado ao médico. Este jogo da relação de 
poder que dá origem a um conhecimento 
- que, por sua vez, funda os direitos deste 
poder - caracteriza a psiquiatria “clássi-
ca”. “A anti-psiquiatria pretende desfazer 
este jogo de relação de poder existente na 
psiquiatria clássica, dando ao indivíduo a 
tarefa e o direito de realizar sua loucura 

levando-a até o fim numa experiência em que os outros po-
dem contribuir, porém jamais em nome de um poder que lhe 
seria conferido por sua razão ou normalidade, mas sim des-
tacando as condutas, os sofrimentos, os desejos de estatutos 
médicos que lhe tinham sido conferidos, libertando-os de um 
diagnóstico e de uma sintomatologia que não tinham apenas 
valor classificatório, mas de decisão e de decreto invalidando 
enfim a grande retranscrição da loucura em doença mental”2. 

Foucault afirma que a desmedicalização da loucura é cor-
relata desse questionamento primordial do poder na prática 
anti-psiquiátrica. As relações de poder constituíam a priori da 
prática psiquiátrica. Elas condicionavam o funcionamento da 
instituição asilar, aí distribuindo as relações entre os indiví-
duos, e regiam as formas de intervenção médica. A inversão 
característica da anti-psiquiatria consiste, ao contrário, em 
colocá-las no centro do campo problemático e questioná-las 
de maneira primordial. Ora, aquilo que estava logo de início 
implicado nestas relações de poder, era o direito absoluto da 
não-loucura sobre a loucura. Direito esse transcrito em ter-

"A ANTI-PSIQUIATRIA VEM 
CONTRAPOR TODOS ESTES 
FATORES EXISTENTES NA 

PSIQUIATRIA, E TEM COMO 
INTENÇÃO MUDAR ESTE 
TRATAMENTO DO LOUCO; 

MUDAR COMO ELE É 
CARACTERIZADO; COMO ELE 
É VISTO; MUDAR A RELAÇÃO 
PACIENTE-MÉDICO E A VISÃO 

DO PODER QUE É DADO AO 
MÉDICO"
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mos de competência exercendo-se sobre uma ignorância, de 
bom senso no acesso à realidade corrigindo erros (ilusões, 
alucinações, fantasmas), de normalidade impondo-se à desor-
dem e ao desvio. Era este tipo poder, que constituía a loucura 
como objeto de conhecimento possível para uma ciência mé-
dica, que a constituía como doença no exato momento em 
que o “sujeito” que dela sofre se encontrava desqualificado 
como louco, ou seja, despojado de todo poder e todo saber 
quanto à sua doença. 

Apesar das mudanças presentes na historiografia do trata-
mento da loucura, constata-se que o conceito básico de lou-
cura varia pouco da Antiguidade até o presente e que “ao lado 

dessa permanência da noção fundamental de loucura, o número 
das espécies ou subespécies (...) varia muito de um período a ou-
tro”4. Pessotti demonstra que, apesar das variações, os conceitos 
de “mania” e “melancolia”, de Hipócrates, permanecem centrais 
nas tentativas de classificação da loucura. A segregação apenas 
possibilitou à psiquiatria e à medicina as incursões de ordem 
epistemológica, metodológica e ontológica a respeito da loucura 
e dos modos de produção de seu conhecimento. Analisando o 
trabalho de Jules Baillarger, “Tratado Clínico Sobre a Loucura 
de Dupla Forma” (Loucura Circular, Delírio de Formas Alter-
nas), de 1880, Pessotti parece concordar com o autor quando 
afirma que ‘a ideia de que os nomes da loucura mudam tam-
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bém porque as sociedades produzem tipos novos de alienação 
mental parece enganosa, já que o que muda ‘é a maneira de 
interpretar os fenômenos’4. 

O livro de Pinel, Traité sur Ia manie, pode ser considerado 
a publicação número um da psiquiatria. Nesse trabalho, to-
das as coisas que têm relação com a loucura são chamadas 
de mania. A melancolia é uma mania de um objeto único, 
mostrando que ele percebeu a monoideação do melancólico, 
tendo exagerado nessa formulação. Oito anos depois, quando 
escreve o seu segundo livro, Traité médico-philosophique de 
I’aliénation mental, abandona o conceito global de que mania 
era a loucura e começa a pensar na classificação e ordenação 
das loucuras. Isso vem a ser feito em 1838, pelo seu discípulo 
Esquirol, no Traité des maladies mentales. Mas ainda perma-
nece a ideia fundamental da loucura como uma manifestação 
global e muito especial, que tem uma relação certamente com 
o sistema nervoso. O primeiro dos psiquiatras alemães, Grien-
singer, é quem formula a célebre expressão: “doenças mentais 
são doenças cerebrais”. E Griensinger deixa também outro ca-
minho, que em psicanálise será seguido: a desordem mental, 
a perturbação mental, a doença mental são uma coisa única; 
não existem variedades, nem modalidades. 

Desde que a questão dos “loucos” passa a ser um assunto 
médico-científico, surgem duas correntes diferentes de pensa-
mento com relação ao tratamento dos pacientes - origem de 
seus males. Uma crê no tratamento “moral”, nas práticas psi-
copedagógicas, nas terapias afetivas como mais importantes. 
Outra focaliza o tratamento físico, crendo ser a loucura um 
mal orgânico, fruto de uma lesão ou de um mau funcionamen-
to encefálico. Para esta última, o ambiente dos manicômios, 
suas instalações, não são tão relevantes para o tratamento. 

Philippe Pinel, diretor dos hospitais de Bicêtre e da Sal-
pêtrière, foi um dos primeiros a libertar os pacientes dos ma-
nicômios das correntes, propiciando-lhes uma liberdade de 

movimentos por si só terapêutica. Mesmo após as reformas 
instituídas no século XIX por Pinel, um dos primeiros a aplicar 
uma “medicina manicomial”, o tratamento dado ao interno do 
manicômio ainda era mais uma prática de tortura do que uma 
prática médico-científica. Tanto a corrente organicista quanto 
aquela que acreditava no tratamento “moral”, não dispensa-
vam os tratamentos físicos. Nestes tratamentos buscava-se dar 
um “choque” no paciente, fazer com que passasse por uma 
sensação intensa, que o tirasse de seu estado de alienação. 
Eram comuns as práticas de sangria, de isolamento em quar-
tos escuros, de banhos de água fria, além dos aparelhos que 
faziam com que o paciente rodopiasse em macas ou cadeiras 
durante horas para que perdesse a consciência. 

O processo histórico-social da construção do movimento 
antimanicomial no Brasil e na cidade de São Paulo 
A melancolia se transformou em verdadeiro clima de época na 
passagem da Idade Média para o Renascimento: época da Pes-
te Negra e da caça às bruxas. O sentimento melancólico nas-
cia dessa conjuntura sombria, mas também - paradoxalmente - 
de novos horizontes abertos nas ciências e na arte. Ao mesmo 
tempo, uma euforia de especulação comercial tomava conta 
da Europa. É então que, cruzando o Atlântico, as naus euro-
peias chegam ao Brasil trazendo as sementes da melancolia. A 
“melancólica psique portuguesa”5 contamina a recente cultura 
brasileira desde seus primórdios. Scliar, propõe uma reflexão 
sobre “a melancolia chegando aos trópicos com a alusão às 
“doenças viajando em navios”5, focalizando obras como as 
de Paulo Prado (1869-1943) - Retrato de Brasil: ensaio sobre 
a tristeza brasileira, Gilberto Freyre - Casa-Grande & senzala, 
Sérgio Buarque de Holanda - Raízes do Brasil - e Caio Prado 
Junior - História econômica do Brasil. Esses livros são ilumina-
dos pelo desnudamento a que submetem o país, abordando a 
tristeza portuguesa, indígena e negra, bem como “mais triste-
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Nau dos Loucos Asilo Pedro II
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zas”5 com os imigrantes.  
A partir de meados do século XIX, a tristeza toma corpo nas 

mudanças do sistema agrícola para o industrial, nas contradi-
ções do crescimento urbano refletidas na ideologia do pessi-
mismo e no ufanismo. Os antídotos para a tristeza brasileira 
são lembrados pelo autor por meio da festa, da cachaça, da 
cordialidade, do humor e da malandragem. No país do car-
naval e do futebol “canibalizados pelo processo de antropo-
fagia”, a “transgressão risonha”5 mostra-se frutífera de tipos 
como o meliante e o batedor de carteiras. Como indica Scliar, 
um momento da melancolia que ocorre no 
Brasil: “Havia motivo para tristeza. Não 
um motivo racial ou constitucional, como 
pretendia Prado, mas um motivo social, 
histórico: o genocídio indígena, a escra-
vatura negra, as pestilências, a pobreza”5. 
Propondo essa reflexão sobre a melancolia 
européia no Brasil pode-se compreender o 
reflexo da segregação que ocorreu na Eu-
ropa, surtindo efeitos nos métodos avalia-
tórios para sua aplicação na colônia portu-
guesa - o Brasil. 

Os hospitais psiquiátricos no Brasil sur-
giram no final do século XIX, profunda-
mente influenciados pela psiquiatria fran-
cesa e pelo tratamento moral, utilizando 
dos métodos de Philippe Pinel. O primeiro 
foi o Asilo Pedro II, no Rio de Janeiro fun-
dado em 1853. O Hospício São Pedro de 
Porto Alegre, hoje Hospital Psiquiátrico São 
Pedro (HPSP) inaugurado em 1884. As ati-
vidades de ensino neste Hospital tiveram 
início em 1908, incentivadas por seu Di-
retor Deoclécio Pereira, para os alunos da 
Faculdade de Medicina, que atualmente 
faz parte da UFRGS. Posteriormente, em 
1926, inicia-se a grande fase de pesquisas 
no Hospital, instituída por seu Jacyntho 
Godoy.  

É dentro deste contexto histórico que 
se encontrava o doente mental hospitali-
zado, agora sujeito de estudo. O processo 
para a compreensão e a distinção sobre o 
que seria loucura e distúrbios morais apre-
sentou os mesmo paradigmas europeus. A 
transformação do hospital numa instituição 
medicalizada a partir da ação sistemática e 
dominante da disciplina, da organização e esquadrinhamento 
médicos é constatada por Foucault, que descreve o período da 
“grande internação”, momento em que a loucura transformou-
se em questão social, passando a ser regulada e contida numa 
instituição. Não se tratava de um reconhecimento positivo da 
loucura, nem de um tratamento mais humano dos alienados, 
mas de uma meticulosa operação na qual confluem pela pri-
meira vez o pensamento médico e a prática do internamento6. 

O grande problema para a realização de pesquisas em hos-
pitais psiquiátricos é a questão da autonomia do portador de 
transtorno psíquico. O resgate desta capacidade é uma das 
metas do tratamento de cada usuário, devendo o tratamento 

instituído direcionar-se no sentido de buscá-la dentro das me-
lhores possibilidades. A assistência psiquiátrica, no Brasil, até 
a década de 1970 pode-se considerar marcada pela má qua-
lidade de assistência aos portadores de doenças mentais, su-
perlotação das instituições psiquiátricas, comercialização da 
loucura e cronificação do doente mental, tendo como vertente 
principal o modelo médico e hospitalocêntrico para essa prá-
tica. Na mesma época emergem movimentos que procuram 
denunciar tal situação na perspectiva de melhoria da qualida-
de de assistência à saúde mental, tendo como ator central o 

Movimento dos Trabalhadores de Saúde 
Mental que se inicia. 

Esse movimento impulsiona a discus-
são a respeito da assistência psiquiátrica, 
que culmina na adesão de outras esfe-
ras sociais, tais como: familiares de do-
entes mentais internados e da mídia, na 
luta por uma assistência mais humana e 
menos segregadora e violenta derivada 
do modelo hospitalocêntrico. Fato que 
repercute, dando origem ao movimento 
de reforma da assistência psiquiátrica. A 
reforma psiquiátrica brasileira teve suas 
raízes na concepção de desinstituciona-
lização dos Estados Unidos e da Itália, e 
hoje é discutida como parte das políticas 
de saúde mental. 

Os objetivos da reforma enfatizam a 
substituição dos aparatos manicomiais 
pelos serviços comunitários e normati-
zam as internações involuntárias. Embora 
contemporâneo da Reforma Sanitária, o 
processo de Reforma Psiquiátrica brasilei-
ra tem uma história própria, inscrita num 
contexto internacional de mudanças pela 
superação da violência asilar. Fundado, 
ao final dos anos 1970, na crise do mo-
delo de assistência centrado no hospital 
psiquiátrico, por um lado, e na eclosão, 
por outro, dos esforços dos movimentos 
sociais pelos direitos dos pacientes psi-
quiátricos, o processo da Reforma Psiqui-
átrica brasileira é maior do que a sanção 
de novas leis e normas e maior do que o 
conjunto de mudanças nas políticas go-
vernamentais e nos serviços de saúde. 

O ano de 1978 costuma ser identifi-
cado como o de início efetivo do movimento social pelos di-
reitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil. O Movimento dos 
Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), formado por traba-
lhadores integrantes do movimento sanitário, associações de 
familiares, sindicalistas, membros de associações de profis-
sionais e pessoas com longo histórico de internações psiqui-
átricas, surge neste ano7. É, sobretudo, este Movimento, atra-
vés de variados campos de luta, que passa a protagonizar e a 
construir a partir deste período a denúncia da violência dos 
manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de 
uma rede privada de assistência e a construir coletivamente 
uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hos-

“TANTO A CORRENTE 
ORGANICISTA QUANTO 

AQUELA QUE ACREDITAVA 
NO TRATAMENTO "MORAL", 

NÃO DISPENSAVAM OS 
TRATAMENTOS FÍSICOS. 
NESTES TRATAMENTOS 
BUSCAVA-SE DAR UM 

"CHOQUE" NO PACIENTE, 
FAZER COM QUE PASSASSE 

POR UMA SENSAÇÃO 
INTENSA, QUE O TIRASSE DE 
SEU ESTADO DE ALIENAÇÃO. 

ERAM COMUNS AS 
PRÁTICAS DE SANGRIA, DE 
ISOLAMENTO EM QUARTOS 
ESCUROS, DE BANHOS DE 

ÁGUA FRIA, ALÉM DOS 
APARELHOS QUE FAZIAM COM 
QUE O PACIENTE RODOPIASSE 

EM MACAS OU CADEIRAS 
DURANTE HORAS PARA QUE 
PERDESSE A CONSCIÊNCIA”
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pitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos men-
tais. Passam a surgir as primeiras propostas e ações para a re-
orientação da assistência. O II Congresso Nacional do MTSM 
(Bauru, SP), em 1987, adota o lema “Por uma sociedade sem 
manicômios”7.  Neste mesmo ano, é realizada a I Conferência 
Nacional de Saúde Mental (Rio de Janeiro). 

Neste período, é de especial importância o surgimento do 
primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no Brasil, na 
cidade de São Paulo, em 1987, e o início de um processo de 
intervenção, em 1989, da Secretaria Municipal de Saúde de 
Santos (SP) em um hospital psiquiátrico, a Casa de Saúde An-
chieta, local de maus-tratos e mortes de pacientes. É esta inter-
venção, com repercussão nacional, que demonstrou de forma 
inequívoca a possibilidade de construção de uma rede de cui-
dados efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico7. Neste 
período são implantados no município de Santos os Núcleos 
de Atenção Psicossocial (NAPS), que funcionam 24 horas, são 
criadas cooperativas, residências para os egressos do hospital 
e associações. 

A experiência do município de Santos passa a ser um marco 
no processo de Reforma Psiquiátrica brasileira. Trata-se da pri-
meira demonstração, com grande repercussão, de que a Refor-
ma Psiquiátrica, não sendo apenas uma retórica, era possível e 
exequível7. 

No ano de 1989, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto 
de Lei do deputado Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a regu-
lamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a 
extinção progressiva dos manicômios no país. É o início das lutas 
do movimento da Reforma Psiquiátrica no campo legislativo. 

A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, inspirados 
pelo Projeto de Lei Paulo Delgado, conseguem aprovar em 
vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a 
substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede 
integrada de atenção à saúde mental8. A partir deste período, a 
política do Ministério da Saúde para a saúde mental, acompa-
nhando as diretrizes em construção da Reforma Psiquiátrica, 
começa a ganhar contornos mais definidos. 

É na década de 1990, marcada pelo compromisso firma-
do pelo Brasil na assinatura da Declaração de Caracas e pela 
realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, que 
passam a entrar em vigor no país as primeiras normas federais 
regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, 
fundadas nas experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hos-
pitais-dia, e as primeiras normas para fiscalização e classifica-

ção dos hospitais psiquiátricos. Mas, somente no ano de 2001, 
após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, é que a 
Lei Paulo Delgado é sancionada no país8. A aprovação, no en-
tanto, é de um substitutivo do Projeto de Lei original, que traz 
modificações importantes no texto normativo. Assim, a Lei Fe-
deral 10.216 redireciona a assistência em saúde mental, pri-
vilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base 
comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
com transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros 
para a progressiva extinção dos manicômios. 

A promulgação da lei 10.216 impõe novo impulso e novo 
ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. No 
contexto da promulgação da lei 10.216 e da realização da 
III Conferência Nacional de Saúde Mental, é que a política 
de saúde mental do governo federal, alinhada com as diretri-
zes da Reforma Psiquiátrica, passa a consolidar-se, ganhando 
maior sustentação e visibilidade. Neste mesmo período, o pro-
cesso de desinstitucionalização de pessoas longamente inter-
nadas é impulsionado, com a criação do Programa “De Volta 
para Casa”. Uma política de recursos humanos para a Reforma 
Psiquiátrica é construída, e é traçada a política para a questão 
do álcool e de outras drogas, incorporando a estratégia de re-
dução de danos. Realiza-se, em 2004, o primeiro Congresso 
Brasileiro de Centros de Atenção Psicossocial, em São Paulo, 
reunindo dois mil trabalhadores e usuários de CAPS, propondo 
objetivos para a diminuição dos leitos de internações e novas 
práticas para a maior integração social do paciente.

CONCLUSÃO
O processo para a desmanicomização dos pacientes envol-
veu controvérsias entre os métodos adotados pelos médicos e 
novas propostas apresentadas pelos enfermeiros e técnicos da 
área. Suas falas envolviam discursos relacionados aos valores 
dos diplomas e a posição hierárquica dos envolvidos. Apre-
sentando conflitos de valores entre os profissionais, à medida 
que a nova postura no tratamento propunha uma reformulação 
dos métodos e praticas de tratamento, hoje a reintegração dos 
pacientes à sociedade e a não-hospitalização mostram-se pro-
jetos criativos de tratamento9. Há de se valorizar as mudanças 
históricas, sobretudo nas últimas décadas, mas os desafios na 
atenção à saúde mental ainda estão colocados e, mais do que 
isso como propor estilos de vida saudável, onde as questões 
emocionais, mentais possam estar em equilíbrio, rumo a feli-
cidade e a paz na vida social e individual.                             
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