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Nosso objetivo é analisar e refletir sobre a política de saúde mental, a reforma psiquiátrica, a 

luta antimanicomial e os desafios na formação e educação dos sujeitos na academia e nos serviços 
de saúde mental.  Isso nos remete a organização da sociedade, a concepção de individuo e a 
definição de normal e anormal. O elemento principal que possibilitou a ascensão da loucura à 
categoria de doença mental, agora objeto de estudo da ciência médica e da emergente psiquiatria, 
tem como delimitador entre a noção de normal e anormal justamente a aptidão para o trabalho 
assalariado que se consolida no capitalismo. A forma de trabalho assalariado se afirma em função de 
relações contratuais entre indivíduos livres, com sustentáculo jurídico que só tem validade para 
aqueles sujeitos considerados racionais.  A loucura foi explicada em alguns momentos pela religião 
e, em outros, pela magia; considerada em alguns momentos como possessão e, em outros, como 
benção, mas também como objeto de estudo da Filosofia que se remetia aos excessos dos 
sentimentos e emoções. No século XVIII, a loucura torna-se objeto de estudo científico e adquire o 
status de doença mental  (ALBUQUERQUE, 1978) e suas primeiras explicações se remetiam ao 
campo da moral. O que era considerado como expressão singular da natureza do  humano, torna-se 
expressão de doença e algo possível de ser tratado com a intervenção médica. Ainda que a moral 
esteja na ordem dos valores sociais e éticos, considerava-se um desvio moral a não sujeição do 
indivíduo à forma de trabalho assalariado. Essa recusa não se apresentava como possível de solução 
na esfera jurídica, pois se apresentava como desrazão, irracionalidade e que impossibilitava ao 
indivíduo aceitar as regras contratuais dessa forma de trabalho. Denominavam-se esses sujeitos 
como alienados no sentido de estarem fora da realidade propiciada pelo adoecimento. Essa 
anormalidade deveria ser tratada e curada e para isso, passou a ser encarcerada em estabelecimentos 
criados para esse fim: os hospitais psiquiátricos.  

Portanto, a denominada doença mental é uma produção histórica que se afirma como 
categoria teórica com o advento e consolidação do modo de produção capitalista, especialmente 
com a ascensão do conhecimento médico que de restrito ao espaço da prática clínica, do doente em 
si, assume o controle das instituições em geral e passa a intervir no espaço urbano, a organizar as 
relações sociais a partir de medidas higiênicas e preventivas e definir os parâmetros de normal e 
anormal. Essa intervenção tem em Philippe Pinel, médico francês, o seu principal artífice 
(AMARANTE, 1998 e 1996, ALBUQUERQUE, 1978, RESENDE, 1987, GRADELLA, 2002a). 
Outrossim, a produção da doença mental  tem base de sustentação material nas mesmas estruturas 
que contribuem com o processo de alienação, ou seja, a divisão social do trabalho. A divisão do 
trabalho que se efetiva no modo de produção capitalista separando o trabalho material e o trabalho 
intelectual, que ao possibilitar uma cisão na consciência, permite que a consciência possa imaginar 
coisas que não são reais, produto dessa relação fragmentada, como também criam-se as condições 
para as explicações ideológicas da realidade (MARX, 1988). Os sintomas para caracterizar a 
Esquizofrenia definidos pelo DSM VI (1996) “...(Critérios A1-A4) incluem distorções ou exageros 
do pensamento inferencial (delírios), da percepção (alucinações), da linguagem e comunicação 
(discurso desorganizado)...” se adequam perfeitamente a esse processo.  A cisão no nível da 
consciência concretiza-se na ruptura entre o motivo da atividade e os fins das ações que a integram, 
criando as possibilidades para que as formas de expressão no mundo não sejam as mesmas 
estabelecidas pelo pensamento hegemônico na sociedade. O que era considerado como expressão 
singular da natureza do humano, torna-se expressão de doença e algo possível de ser tratado com a 
intervenção médica. No momento de ascensão da loucura à categoria de doença mental, um dos 
determinantes é justamente o estreitamento dos limites de tolerância com as expressões de 
singularidade, das emoções e que todo indivíduo que não se adequasse a forma de venda da força de 
trabalho era enquadrado na condição de anormal e excluído para tratamento (GRADELLA, 2002a). 
 Será o desconhecimento do fenômeno que criará uma instituição para buscar, com o sujeito 
devidamente aprisionado e encarcerado, as causas que o tornaram diferente dos outros homens. Ao 
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pressupor mobilidade social e liberdade individual, torna-se necessária uma forma de controle e 
separação entre os sujeitos na determinação do seu lugar social, pois o capitalismo rompe com as 
formas comunitárias de convivência nas quais o lugar social do sujeito se definia ao nascer (laços 
sangüíneos) e sem possibilidades de alteração no decorrer de sua vida. Eram, portanto, sociedades 
estáticas, denominadas “naturais“. (HELLER, 1970) 
 Com intenções humanistas, o médico francês Pinel reclamou para si a tutela dos "sem razão" 
e afirmou o direito de serem tratados e curados através dos novos conhecimentos científicos. 
Apontou a necessidade de um lugar apropriado para o seu tratamento, tirando-os das prisões, 
hospitais gerais e santas casas de misericórdia, para encerrá-los nos manicômios. Apesar dessa 
preocupação humanista e científica de Pinel, os manicômios que já existiam e outros que foram 
sendo criados não tiveram o necessário avanço científico no conhecimento e esclarecimento do 
fenômeno doença mental (RESENDE, 1987). 

As instituições, em geral, reproduzem as formas de relações sociais predominantes na 
sociedade. Umas das características das instituições é a nítida divisão entre os que têm poder e os 
que não têm poder, possibilitando uma relação de opressão e violência entre quem detém o poder 
sobre aqueles que não o têm (BASAGLIA, 1985). Mais do que somente uma relação de opressão e 
violência, a intervenção sobre a vida do sujeito, classificando-o de normal ou anormal, constitui-se 
na afirmação de um poder médico que, travestido de científico, nada mais é do que a imposição 
ideológica do modelo de racionalidade burguesa. O doente mental, por não produzir, perdeu 
necessariamente o seu lugar social, fazendo parte da imensa maioria de excluídos gerados pelo 
capitalismo. Essa mesma lógica institucional é  determinada em sua gênese, ou seja, a violência da 
exploração do homem pelo homem tal como posto no modo de produção capitalista, do 
assujeitamento do indivíduo ao patrão na venda da sua força de trabalho, na submissão do 
recebimento de um quantum de dinheiro que, em sua imensa maioria, só permitem uma existência 
precária, somente sobrevivência tal qual os antepassados primatas, os servos, etc. A saúde mental, a 
doença mental, o sofrimento psíquico tornou-se um discurso corrente na psicologia e psiquiatria e 
nas áreas de saúde, tendo-se como referencial uma noção de normalidade surgida em meados do 
século XVIII.  

Essa mesma compreensão vai se aplicar aos outros segmentos que vão se constituindo no 
capitalismo em decorrência de sua forma de exploração. Os denominados excluídos nada mais são 
do que o subproduto das relações sociais-econômicas-políticas do capitalismo. O modelo 
institucional a ser adotado será o de segregação nas instituições construídas para esse fim. A cultura 
manicomial de excluir e isolar os dejetos humanos produzidos por essa ordem econômica se torna a 
única política pública concreta no capitalismo. As instituições para adolescentes e jovens, asilo de 
idosos, casas da criança, presídios e outras desse mesmo tipo e função proliferaram durante o século 
XX e mantém-se no século XXI como única possibilidade de resolução dos problemas sociais 
causados por essa ordem econômica (LAPASSADE, 1983, SAIDON e KAMKHAGI, 1987). 

Vemos ocorrer, nesse processo histórico de construção de conceitos e representações sobre a 
doença mental, um fenômeno de dupla expressão. Por um lado, a afirmação do sofrimento 
psicológico em relação com a doença mental que ainda localiza no indivíduo as suas causas, e para 
quem a terapêutica medicamentosa ainda é predominantemente indicada. Por outro lado, temos a 
negação do sofrimento psicológico, tão evidentemente explícita na clássica frase: "isto não é nada, é 
só psicológico", que reafirma a concepção de que as coisas "da cabeça" e do "coração", ou seja, os 
pensamentos e as emoções, devam ser resolvidos pela própria pessoa, posto serem gerados por ela 
mesma. Tais expressões decorrem dos modelos explicativos naturalizantes acerca dos homens e da 
sociedade, que, centrados no paradigma biológico da relação organismo-meio, não recuperam a 
compreensão desta relação para além dos termos adaptativos. (FRANÇA e RODRIGUES, 1999) 

A Psiquiatria, disciplina que normatizou a loucura em doença mental, utiliza-se dos Manuais 
Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais (DSMs)  e Códigos Internacionais de Doenças 
(CIDs), e nos diz que "... embora este manual ofereça uma classificação dos transtornos mentais, 
devemos admitir que nenhuma definição especifica adequadamente os limites precisos para o 
conceito de "transtornos mentais" (DSM IV,1995, p. XX e XXI), ou seja, não contém uma definição 
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clara do que é o denominado transtorno mental. A Psicanálise, por sua vez, apesar de considerar 
questões relativas ao plano social, criou os quadros psicopatológicos que também não se 
referenciam ao trabalho enquanto atividade vital humana, em que pese a imensa contribuição para a 
compreensão dos fenômenos psíquicos, ao deslocá-los do foco eminentemente biologicista e 
descritivo, dos chamados transtornos mentais da Psiquiatria.  

Por outro lado, se nos reportarmos a outro pólo do binômio saúde/doença, qual seja, o 
conceito de saúde, temos disposto pela Organização Mundial de Saúde que esta compreende ..."o 
completo bem estar biológico, psicológico e social, e não apenas ausência de doença." Neste 
sentido, esta compreensão amplia as perspectivas de análise sobre, inclusive, o que representa o 
citado "bem estar", demandando a superação das perspectivas individuais e o reconhecimento da 
dimensão social do processo saúde-doença, na qual o trabalho social desempenha um papel de 
importância incontestável.  

Nesse sentido, os estudos que se mantém articulados com essa origem, mantêm uma 
concepção de desvio de ordem individual, de um problema sem possibilidades de cura efetiva e, 
portanto deve ser mantido sob controle pelas autoridades científicas e instituições sociais ou através 
de ações adaptativas coordenadas pelos agentes institucionais. Outros estudiosos fazem a crítica a 
essa concepção, principalmente em função das práticas de internação que não se mostram eficazes e 
apresentam-se meramente como espaços de sujeição e segregação dos diferentes. 
(ALBUQUERQUE, 1978, BASAGLIA, 1985, RESENDE, 1987; GRADELLA, 2002). 
 Essa cultura manicomial se sustenta na compreensão e naturalização do doente mental como 
um sujeito violento e capaz de cometer atrocidades em que um diagnóstico psiquiátrico e 
psicológico desfavorável, condena o seu portador a um estigma, justificando inclusive a perda de 
todos os seus direitos civis e também a sua tutela pelos técnicos e agentes psiquiátricos. 
(BASAGLIA, 1985).  

Essa organização social que se consolidou implica em normatizar os sujeitos, estabelecer 
forma de viver a vida. Ao fazer isso, valoriza-se uma determinada forma de viver a vida em 
detrimento de outras. Para que essa determinada forma de viver a vida seja aceita com naturalidade 
e como verdade, tem que ser a forma de viver a vida daqueles que dominam o pensamento 
científico hegemônico da sociedade. Pressupomos também que uma forma de viver a vida subjugue 
todas as outras possibilidades ao seu domínio. Assim, ao impor-se uma determinada forma de viver 
a vida, produziu-se uma forma de exclusão e de adoecimento de outras formas de viver a vida, 
portanto a vivência no cotidiano deve ser o objeto de reflexão e não somente o tratamento do 
especialista, mesmo que não seja mais exclusividade do médico psiquiatra.Esse pensamento 
hegemônico manteve a loucura concebida como desrazão, como erro, como periculosidade. 

As discussões desenvolvidas nos encontros do movimento da luta antimanicomial, 
congressos científicos e específicos de saúde mental construíram a noção de diferença, de produção 
de vida, de subjetividade, procurando romper com a cultura manicomial que perpassa pelos 
profissionais da área que, mesmo trabalhando com os modelos substitutivos acabavam por 
reproduzir essa concepção. Ou seja, perde-se a discussão que questionou não só o modelo asilar, 
mas também as concepções cientificistas sobre o fenômeno e também a sua origem histórica de 
exclusão e normatização.   

Essa nova forma compreende os transtornos mentais enquanto produção social e, portanto 
objetos de intervenções psicossociais, sem internação e quiçá sem medicação. Os cursos de 
Psicologia em geral no Brasil, pouco ou nada incorporaram dessa nova discussão, desses 
questionamentos e não avançaram na formação de um profissional que pudesse intervir na saúde em 
geral e especificamente na saúde mental que superasse a cultura manicomial. O modelo 
individualizante hegemônico na Psicologia que sustenta o discurso recorrente de que “cada caso é 
um caso”, não no sentido da expressão de singularidade, mas sim da exclusividade individual que 
não possibilita a compreensão das determinações sociais do sofrimento psicológico e mental é um 
dos principais impeditivos para uma atuação em saúde mental e também saúde pública. Essa 
concepção contribui para dificultar o trabalho em equipe multidisciplinar e os conhecimentos de 
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formação de grupos e do processo grupal não são, na maioria das vezes, utilizados como 
instrumento de trabalho. 

  A Psiquiatria, especialidade médica responsável por essa formação, ignora essa discussão. 
Em relação aos currículos, os conteúdos específicos são reduzidos e se limitam às informações da 
Psicopatologia. Os conteúdos críticos e analíticos sobre as origens e as determinações da doença 
mental inexistem. Em relação aos movimentos antimanicomiais não aparece nem citações. Outros 
cursos da área de saúde, principalmente Enfermagem, não só incorporou a discussão como tem uma 
expressiva produção científica nessa área nas últimas décadas. É de fundamental importância a 
inserção e participação dos usuários, familiares e população em geral nas discussões e também no 
cuidado com o sujeito que sofre com problemas mentais, bem como no exercício legítimo do 
controle social.  

Ao não considerar o trabalho como atividade vital humana e, portanto produtor da 
consciência e da individualidade, os cursos de formação em Psicologia e Psiquiatria acabam por 
ficar no limite de sua origem histórica enquanto ciência, ou seja, contribuir ideologicamente para a 
reprodução do capital, bem como para justificar o sofrimento e adoecimento dos indivíduos 
enquanto produto de sua própria incapacidade e incompetência para adequar-se a kógica de 
exploração da sociedade capitalista. 

Se mantivermos esse modelo individualizante e clínico-biologicista de formação na 
Psicologia e Psiquiatria, estamos fadados a continuar excluindo e incompreendendo o fenômeno, 
tornando a saúde pública um imenso consultório e os sujeitos da intervenção – estudantes e 
profissionais dos serviços públicos, meros agentes do controle social. Modificar essa perspectiva é 
urgente e necessária. 
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