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Por que o manicômio é a melhor solução ... para os profissionais de saúde? 
 
 

 Esta epígrafe provocadora norteia o que, em princípio, será o objeto de nossa 
problematização referente ao manicômio, sua lógica, seus supostos usos e seus certos 
abusos. A partir dos 5 anos em que experimentamos o lugar de Coordenador de Saúde 
Mental do município de Uberlândia (MG) e de nossa prática enquanto técnicos e 
supervisor da equipe de Saúde Mental da rede pública de assistência, um pensamento se 
impõe: o manicômio é a melhor solução para os profissionais que compõem a rede de 
saúde. Aqui incluimos todos, sem exceção: médicos generalistas, psiquiatras, 
psicólogos, enfermeiros, agentes comunitários e, até mesmo, para aqueles que 
coordenam o serviço de Saúde Mental. Resta dizer que esta perspectiva que assumimos 
não é válida só para a cidade de Uberlândia e para os atores que aí se movimentam para 
constituir a rede de Saúde. Como uma ordem do dia, podemos considerar que tal 
pensamento viceja para todos os lados: o manicômio é a melhor solução para o país, 
quiçá para o mundo. Vejamos por quê. 
 Primeiramente, um alinhamento conceitual: entendemos por manicômio não 
somente o lugar físico destinado para o suposto tratamento dos chamados doentes 
mentais, mas, principalmente, a lógica que, com ou sem muros, anima o manicômio. A 
lógica manicomial opera toda vez que pensamos, agimos ou sentimos no sentido da 
suposição de que o melhor que podemos fazer para uma pessoa em sofrimento mental é 
excluí-la do contato social, a fim de tratá-la. Historicamente, o manicômio se constituiu 
como lugar que concretizou esta lógica da exclusão. E, segundo esta lógica, é tudo 
muito simples: a pessoa que se encontra mentalmente doente, o louco, o deprimido, o 
maníaco, o ansioso é um incapaz que oferece risco para si mesmo e para os outros. O 
que temos a fazer é excluí-lo do meio social e tratá-lo para que, quando tiver recuperado 
a razão, possa ser reinserido no meio social.  

Assim, a lógica manicomial traz consigo alguns pressupostos: 
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1°) a pessoa em sofrimento mental não sabe o que diz, faz ou pensa. Encontra-se 
em estado de desrazão. Portanto, não precisa ser escutado, ou melhor, deve ser ouvido 
tão somente para que possamos identificar e classificar que tipo de patologia o acomete. 
Recusa-se, assim, à fala da pessoa em sofrimento mental o estatuto de verdade, ou seja, 
a fala não é escutada como portadora de uma verdade sobre o sujeito em sofrimento, 
mas como uma mentira que se afasta mais ou menos da realidade compartilhada. 
Notemos que o desvio em relação à norma, ou seja, ao consenso social, é a medida da 
gravidade da patologia. Trata-se de um devaneio, de uma fantasia, de uma fabulação, de 
uma idéia deliróide ou de um delírio verdadeiro? Este modo de se aproximar da pessoa 
em sofrimento mental é manicomial, pois produz exclusão e de um modo radical: a 
subjetividade queda expulsa neste procedimento supostamente terapêutico. 

São muitos os personagens de histórias que nos fazem refletir sobre a lógica 
manicomial que pode retornar, sutilmente, na prática cotidiana de todos nós, mesmo nos 
que defendemos a assistência antimanicomial às pessoas em sofrimento mental. 
Destaquemos uma das situações que vivenciamos e ouçamos o que nos diz a usuária 
para quem nos foi solicitada uma visita domiciliar.  

A primeira visita na casa de Alice foi surpreendente. A enfermeira/coordenadora 
da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) na qual trabalhamos havia solicitado 
que fôssemos à casa da paciente, pois ela estava alucinando, vendo coisas. Quando 
chegamos, Alice se apresenta e em seguida apresenta toda a família. Estavam presentes: 
a mãe de Alice, a irmã e o irmão, deficiente mental, de quem Alice cuida. Ela nos diz, 
então, que estava muito feliz por estarmos lá, pois a irmã e a mãe estavam precisando 
muito de uma psicóloga. Disse que ela não precisava, pois tinha encontrado um “médico 
companheiro” que tinha entendido o que ela falava e passado o remédio certo. Contou-
nos, de forma ininterrupta, e algumas vezes um tanto confusa, sua trajetória com 
psiquiatras. Disse que antes de encontrar esse “médico companheiro” ela tinha 
consultado um “médico amigo” para o qual ela estava até escrevendo uma carta para 
dizer da sua indignação. Estava indignada, pois, o “médico amigo” não tinha consultado 
a Alice, mas sim a mãe e a irmã, e disse: “Ele ouviu a Maria e a Branca, mas quem 
tomou o remédio foi a Alice” (sic). 

Quanta lucidez num discurso que muitas vezes parece confuso, tão confuso a 
ponto de ser confundido com alucinações. Saímos de lá satisfeitos com a visita por 
perceber que Alice estava bem, fazendo suas atividades, ajudando nas tarefas 
domésticas, no cuidado com o irmão deficiente, pensando em trabalhar e namorar. No 
entanto, resta-nos também a preocupação de que Alice encontre novamente alguém que 
queira calar o que ela denuncia: a captura do sofrimento nas malhas de práticas 
manicomiais que excluem o sujeito e desconsideram seu discurso, tomado como 
simples índice de uma patologia mental. Desconsidera-se, assim, a carga de verdade que 
o discurso do usuário dos serviços de Saúde pode portar.  

2°) o sofrimento mental é uma doença como qualquer outra e, portanto, deve ser 
combatida, como qualquer outra forma de patologia, a partir de um arsenal 
farmacológico. Este pressuposto se articula bem com o anterior, pois torna evidente que 
só é preciso ouvir alguém até o ponto em que torna possível para o profissional de saúde 
discriminar o tipo de medicação necessária para fazer calar o sofrimento: usaremos um 
ansiolítico? Um antidepressivo? Um neuroléptico? Ou uma combinação de várias 
drogas? Não estamos, com isto, negando a imensa utilidade das substâncias psicoativas 
para o tratamento da pessoa em sofrimento. Como sempre, algo não é bom ou mau em 
si mesmo, mas pode se tornar mortífero ou produtor de vida conforme o uso que 
fazemos dele. Demarquemos, então, uma diferença, por vezes sutil: uma coisa é utilizar 
uma medicação que pode agir no sentido de tornar possível ao sujeito em sofrimento 



ampliar seus laços sociais, elaborar seu vivido, sua dor; outra coisa, bem diferente, é o 
uso indiscriminado de drogas psicoativas de que temos notícia atualmente, em que a 
vida é medicalizada e qualquer sofrimento é tido como doença que pode ser vencida 
com o uso da droga correta. Neste raciocínio em que a vida é medicalizada, o sujeito 
que aparece no sofrimento é anulado, calado, excluído. Trata-se de mais uma faceta do 
império da lógica manicomial.  

Aproximemo-nos desta idéia com um exemplo concreto, retirado do cotidiano de 
uma unidade básica de saúde da família (UBSF). Recordamo-nos de uma paciente que 
chega ao grupo de acolhimento e relata sua tristeza diante de uma grave doença que 
acometeu seu filho adolescente. Afirma que o filho terá que passar por uma cirurgia de 
risco e que isto a estava deixando ansiosa. A mãe solicita um laudo para que possa 
retirar um antidepressivo na rede pública, posto que este já havia sido prescrito pela 
médica da unidade. Perguntamo-nos: qual a doença dessa mulher? Por que a tristeza 
diante de uma situação tão difícil lhe parece tão insuportável? Ou será mais insuportável 
para o profissional de saúde que lhe receitou a droga? 

 
3°) as pessoas em sofrimento mental precisam ser isoladas para serem tratadas. 

Este isolamento pode tomar várias formas: internação em manicômio; atestados que 
declaram incapacidade para o trabalho e/ou para o estudo; reclusão doméstica; 
invalidação dos direitos civis a partir de laudos psicológicos e/ou psiquiátricos; 
circulação exclusiva em espaços destinados para o tratamento de doentes mentais 
(hospitais, CAPS, etc). Em geral, esta pressuposição que transforma o isolamento em 
condição prévia para o tratamento traz colada a si a idéia de que alguém que apresenta 
um funcionamento mental / social diferente da norma não pode conviver entre nós. 
Segundo esta lógica, deve-se segregá-lo a fim de tratá-lo e só então inseri-lo no meio 
social (reabilitação psicossocial). Eis aí o raciocínio manicomial funcionando 
plenamente, posto que a vida social só é possível para o sujeito em sofrimento após ele 
ter sido submetido a um tratamento concebido como um conserto em um ser (ou seria 
uma máquina?) em disfunção. A integração social só é concebível após ter havido uma 
desejada normalização da pessoa que se encontra em sofrimento mental. Aqui a 
diferença só é acolhida após ter sido negada. O mote poderia ser assim sintetizado: 
aceitamos conviver com o louco desde que ele aja como nós, ou seja, desde que ele se 
normalize. Não é de surpreender que as pessoas ficassem internadas em manicômios por 
toda a vida, à espera de que a razão retornasse ao espírito transtornado, tomado pela 
desrazão. 

 A partir de uma lógica antimanicomial, devemos a todo custo evitar a 
segregação, posto que entendemos que a reabilitação psicossocial é o tratamento de que 
a pessoa em sofrimento mental necessita. Assim, a criação, a invenção e a ampliação de 
laços sociais que possam ser continentes do transbordamento subjetivo que a pessoa em 
crise está vivenciando é o norte que conduz a clínica. Esta sim é a acolhida da diferença. 
As estratégias e táticas para alcançar tal objetivo devem ser compostas artesanalmente, 
ou seja, a partir do que é possível construir com cada sujeito singular. 

 
4°) a lógica manicomial implica uma padronização dos procedimentos de 

assistência. Com efeito, nada é mais simples do que a rotina de um hospital psiquiátrico. 
Ocorre que esta rotinização do cuidado, esta burocratização do funcionamento 
institucional também invade dispositivos supostamente antimanicomiais como os 
CAPS, Centros de Convivência, Residências Terapêuticas e outros. A idéia de que um 
mesmo dispositivo (oficina terapêutica, por exemplo) deve servir para tratar todas as 
pessoas em sofrimento mental aparece sutilmente quando profissionais de CAPS 



afirmam que tal paciente não aderiu ao tratamento, não serve para a oficina terapêutica. 
Vê-se aqui uma serialização, uma massificação da assistência que captura um 
equipamento supostamente antimanicomial em uma lógica manicomial: o CAPS se 
torna, assim, um mini-hospício. Notemos que quando os dispositivos supostamente 
antimanicomiais não inventam um cuidado singularizado para a pessoa em sofrimento 
mental, esta não é verdadeiramente assistida. Sendo assim, ela é seqüestrada por 
equipamentos manicomiais que não recusam pacientes e que, muitas vezes, sob a forma 
do assistencialismo e da caridade cristã4, impõem uma tutela eterna sobre a vida do 
sujeito doravante suposto completamente incapaz de cuidar de si mesmo.  
 

5°) as pessoas que apresentam episódios mais disruptivos de sofrimento mental 
são incapazes e precisam ser tuteladas pela vida toda. Aqui, o cuidado e a assistência às 
pessoas em sofrimento mental podem ser capturados pela lógica manicomial ao se 
tornarem tutela contínua que incide na vida do sujeito suposto incapaz. Nietzsche já nos 
advertia sobre o risco dessa captura da pessoa em sofrimento pelos supostos sãos 
quando afirma: “Quando vemos alguém sofrer, aproveitamos com gosto a oportunidade 
que nos é oferecida para tomar posse desse alguém; é o que faz o homem benfazejo e 
compassivo, que também chama de ‘amor’ ao desejo de uma nova posse que nele é 
avivado, e que nela tem prazer semelhante ao de uma nova conquista iminente” 
(Nietzsche, 2002, p.66).  

Assim, é urgente que façamos uma sutil diferenciação entre cuidado necessário e 
tutela invalidante da subjetividade da pessoa em sofrimento mental e que estejamos 
sempre atentos, pois em um instante o cuidado pode se tornar tutela. De um modo geral, 
podemos dizer que quando fazemos pelo usuário dos serviços de Saúde Mental algo que 
poderíamos trabalhar para que ele desenvolvesse um campo de autonomia possível, 
estamos sendo manicomiais. Outra coisa é fazer com o usuário o que ele ainda não 
pode, devido ao estado subjetivo em que se encontra, fazer por si só. O fazer com deve 
ser pensando como estratégia para ampliação das potencialidades subjetivas da pessoa 
em sofrimento mental, ou seja, o fazer com está tensionado rumo a à intensificação da 
potência de vida que pode se encontrar bloqueada quando o sofrimento se torna intenso 
demais. Por exemplo, se o usuário se encontra deitado há dias, em estado depressivo, 
incapaz de sair da cama; negociar com ele a possibilidade de um banho pode ser um 
primeiro caminho. Alcançado este objetivo se abre outras negociações como sair à rua 
para ir ao cabeleireiro, etc. Lembramo-nos da situação que vivemos em uma intervenção 
domiciliar: uma adolescente, que não se banhava há dias, encontrava-se em pleno surto: 
agitada, dizia coisas incompreensíveis e gritava que queria trepar. Respondemos: 
“Maria, você não toma banho. Quem vai querer trepar com você suja assim?” Ela nos 
olha com um olhar estranho e diz bruscamente: “vou tomar banho, não me enche o 
saco”. Esperamos ela tomar banho e a convidamos para irmos até a rua. Respondeu um 
pouco irada: “só depois de pentear o cabelo”. Penteou-se e foi até a rua. Continuava a 
dizer coisas sem sentido, entremeadas com outras dirigidas a nós, nas quais era possível 
supor algum sentido. Na realidade, suas falas endereçadas a nós eram xingamentos. 
Escutávamos e só demonstrávamos que havíamos registrado o recebimento de suas 
palavras: um laço havia se criado entre nós. O desenho deste laço tomava a forma do 
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ódio. Quem disse que só o amor constrói? Para nós o que importava, clinicamente, era 
ser o suporte deste laço, acreditando que a partir dele poderia ser possível ampliar as 
trocas sociais de que a adolescente era capaz.  

 
 
6°) a pessoa cujo sofrimento mental apresenta-se de forma mais disruptiva 

precisa de contenção. Aqui entra em cena toda a lógica da exclusão que caracteriza as 
práticas manicomiais: a título de contenção, o paciente pode ser internado em hospitais 
psiquiátricos, amarrados no leito, imobilizados em camisas-de-força químicas, etc. 
Confunde-se aqui contenção com continência. A pessoa em sofrimento mental grave 
precisa da constituição de dispositivos de acolhimento da dor, da agitação, da angústia 
que transborda. Estes dispositivos devem ser pensados a partir da idéia de continência e 
não da prática corriqueira da contenção. Sustentamos que a contenção se encontra do 
lado da lógica manicomial, assim como a continência é a invenção de um espaço de 
cuidado-acolhimento da dor que se articula à lógica antimanicomial. Assim, quando um 
equipamento utiliza com freqüência a contenção física e/ou química podemos 
desconfiar que estamos diante de um manicômio quer este se encarne em um hospital 
psiquiátrico, em um CAPS, em um pronto-socorro de hospital geral, em uma Unidade 
Básica de Saúde, em casa ou em qualquer outro lugar.  

 
Isto posto, podemos responder a questão-título deste texto que nos norteou: por 

que o manicômio é a melhor solução ... para os profissionais de saúde? Esclarecemos 
que a questão se impõe quando ficamos sabendo que dirigentes de equipamentos 
públicos de saúde pensam que seria melhor a construção de uma sala de espera 
específica para os doentes mentais (sic); quando ouvimos que precisamos lutar por um 
ônibus que transporte de modo exclusivo doentes mentais para tratamento, ou seja, por 
uma versão contemporânea da nau dos loucos; e outros discursos de mesmo teor. Então, 
vejamos:  

1°) o manicômio é a melhor solução para os profissionais de Saúde porque a 
lógica manicomial fornece uma certeza sobre a qual podemos assentar nosso savoir-
faire, ou seja, sabemos sempre o que fazer. Não interessa a singularidade daquele que 
sofre, temos uma resposta já dada, padronizada para oferecer como tratamento. Basta 
que identifiquemos a patologia suposta, mediquemos corretamente, recomendemos 
internação (hospitalar ou domiciliar) sempre que o transbordamento subjetivo exceda 
certos limites. Basta ao profissional de saúde encaminhar o caso para a equipe 
especializada em Saúde Mental. Esta, se tomada pela lógica manicomial, coloca em 
cena dispositivos-padrões como encaminhamento para o psiquiatra, para internação, 
contenção física e/ou química, suposição de incapacidade para cuidar de si. Assim, nós, 
profissionais da Saúde, não precisamos nos haver com a angústia de não sabermos a 
priori  o que fazer com uma pessoa em sofrimento mental: a resposta padronizada a 
partir da cunha manicomial serve para todos os pacientes, mas serve mais ainda para 
nos proteger do encontro disruptivo com uma subjetividade em que há um 
transbordamento de dor, de angústia. O manicômio nos protege, assim como protege o 
corpo social do encontro angustiante com o estranho familiar que aparece no 
transbordamento da subjetividade. 

Com a lógica manicomial, os profissionais da saúde nos pacificamos, pois 
operamos no registro da certeza. Diante do sofrimento do outro, sabemos sempre o que 
fazer: encaminhamos para o especialista em Saúde Mental. Este identifica o tipo de 
patologia e prescreve a medicação necessária para silenciar o sofrimento. Se o 
transbordamento subjetivo for por demais intenso, as formas padronizadas de contenção 



física e/ou químicas são acionadas. Ficamos tranqüilos, pacificados, ruminando nosso 
saber-poder sobre o outro em sofrimento.  

2°) o manicômio é a melhor solução para os profissionais de Saúde porque a 
lógica manicomial permite que apareçamos na cena, para nós mesmos e para os outros, 
como seres potentes e bondosos que ajudamos aquele que é menos que nós, posto que 
apresenta um estado disfuncional de vida mental que representa uma suposta ameaça 
para o corpo social. Assim, somos duplamente benfazejos: ajudamos a pessoa e suas 
famílias em sofrimento, internando-a em manicômios (lembrem-se que aqui o 
manicômio pode ser qualquer lugar, pois se trata de uma lógica, da lógica da exclusão) e 
protegemos o campo social quando retiramos o ser enlouquecido de circulação. Enfim, 
podemos dormir em paz e recolher as glórias sociais que certamente hão de advir. 

 
3°) o manicômio é a melhor solução para os profissionais de Saúde porque a 

lógica manicomial, com seus dispositivos de contenção não nos exige exercer a função 
de continência e, portanto, nos defende da angústia que pode nos despertar o contato 
com a dor do outro. A função de continência só pode ser exercida quando alguém se 
coloca em cena para procurar constituir um espaço em que o transbordamento subjetivo, 
o sofrimento possa ser acolhido e escutado verdadeiramente. Esta é a condição de 
possibilidade de que o encontro com o profissional de Saúde possa ser a posteriori tido 
como terapêutico. Debrucemo-nos mais nesta idéia: não podemos saber a priori se uma 
intervenção será ou não terapêutica, só podemos no só-depois ler e suportar5 os efeitos 
colocados em movimento por uma intervenção. Notemos que a intervenção não 
necessariamente implica em um ato ou uma palavra que fazemos ou dizemos. A 
constituição de um espaço de escuta para a dor pode ter o valor de uma intervenção. 
Mas, disso só sabemos depois. De passagem, queremos observar que esta disposição de 
escuta que torna possível, ou ao menos não impede a priori, o estabelecimento da 
função de continência exige que o profissional de Saúde esteja disposto a ouvir o 
sofrimento do outro, sem se defender em uma posição de autoridade e de saber. É 
necessário que ele se despoje de suas crenças, de seus conhecimentos, de seus pré-
conceitos para que possa se oferecer como anteparo para o sofrimento colocado em cena 
pelo usuário da rede pública de Saúde. Obviamente, esta posição de despojamento nos 
deixa mais vulnerável à angústia.  

 
Por tudo isto, o manicômio, em suas várias formas, é melhor para nós, posto que 

nos protege de nós mesmos ao nos proteger da dor do contato com a dor do outro.  
 
Então, por que alguns (vários) ainda insistem em propor uma rede de cuidados 

que se assenta em uma lógica antimanicomial? Por que estes insensatos 
antimanicomiais querem nos despir de tudo o que nos protege, a nós profissionais da 
Saúde? Por que nos lançam na incerteza e na angústia quando nos propõem atender 
pessoas em sofrimento mental?  

A resposta é muito simples: se o manicômio é a melhor solução para os 
profissionais de Saúde, não o é para a pessoa em sofrimento mental. Inúmeras 
experiências, nacionais e internacionais, demonstram que a lógica manicomial fixa e 
cronifica o estado de sofrimento do sujeito ao agir no sentido de reduzir a zero suas 
possibilidades de circulação social e impossibilitar a priori a constituição de um espaço 
de continência para a dor que transborda e se coloca na cena do mundo.  

                                                 
5 no sentido de sermos o suporte, a tela, o anteparo. 



Insistimos em que conter a crise, no sentido da contenção segundo a lógica 
manicomial é muito diferente de conter a crise, no sentido de oferecer um espaço de 
continência para a crise, ou seja, um lugar extra-muros, um lugar entre-nós, que se 
constitui entre aquele que sofre e a equipe de Saúde que o acolhe. Este lugar imaterial, 
entre-nós, abre a possibilidade de que o sofrimento que transborda possa se tornar 
suportável para aquele que sofre, na medida em que possa ter encontrado um suporte 
para a dor entre-nós, profissionais de Saúde que o escutamos e o convidamos a 
constituir laços com o mundo. Ao mesmo tempo em que também faz abrir caminho para 
uma produção criativa-desejante dos profissionais envolvidos nesse contato que se 
apresenta pulsante, transbordante e sofrido. 

Para terminar, nós, os antimanicomiais, insensatos que somos, subscrevemos os 
dizeres de Nietzsche: 
  
“Não somos batráquios pensantes, não somos aparelhos de objetivar e registrar, de 
entranhas congeladas – temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio a 
nossa dor, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, 
tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Viver – isto significa, para 
nós, transformar continuamente em luz e flama tudo o que somos, e também tudo o que 
nos atinge; não podemos agir de outro modo” (Nietzsche, 2002, p.13). 
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