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1. Os primeiros passos: aproximações reflexivas e a construção de um saber 
teórico-prático em Psicologia Institucional 

Este trabalho visa relatar as atividades realizadas no estágio curricular em 
Psicologia Institucional (Processos de Intervenção em Contextos Institucionais) em 
2009 (abril a novembro), buscando trazer elementos para a reflexão sobre os 
dispositivos da Reforma Psiquiátrica e a realidade de cumprimento de medidas de 
segurança.  

A instituição foco da intervenção foi o Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico II de Franco da Rocha, local onde funciona a Colônia de Desinternação 
Progressiva (CDP), que visa à reinserção ao meio social do paciente que passou por um 
período longo em regime de internação. Tais pacientes, em sua maioria, estão em 
cumprimento de medida de segurança, ou seja, cometeram algum delito e, devido a 
questões de ordem psiquiátrica, foram considerados inimputáveis, foram absolvidos 
juridicamente e encaminhados para tratamento psiquiátrico na modalidade de internação 
em Hospital de Custódia e, na CDP, contam com autorização judicial para realizarem 
saídas terapêuticas, visitas domiciliares assistidas (VDA) e para poderem trabalhar nas 
imediações.  

Para SEVERO (1993), o surgimento de instituições asilares articula-se com a 
necessidade da segregação do indesejável social: o louco, o doente, o criminoso, o 
abandonado (criança ou idoso), e a conseqüência imediata dessa segregação é que o 
caráter indesejável do indivíduo transmite-se à instituição como um todo. Opera-se em 
relação a ela mesma a segregação aplicada a seus atendidos (SEVERO, 1993, p. 18).   

Etimologicamente a palavra segregação vem do latim “segregatione”, ato ou 
efeito de segregar; e segregar, do latim “segregare”, significa pôr de lado, pôr à 
margem, separar, marginalizar, desligar, afastar, isolar. Aliado a isso, está a utilização 
da noção de “periculosidade” do louco, conceito forjado no campo da medicina mental 
no século XIX: “os argumentos utilizados pelos alienistas a fim de comprovarem a 
necessidade da construção de um lugar específico de reclusão e de tratamento para o 
louco seria o caráter perigoso deste e o imperativo do isolamento (...)” (DIMENSTEIN, 
Magda; JARDIM, Katita, 2007).  

 Devido a essa necessidade de segregação surgem no século XX, no Brasil, os 
hospitais específicos para acolher os loucos infratores, segundo CORREIA, LIMA e 
ALVES (2007), com a denominação de Manicômios Judiciários. A sua implementação 
foi precedida pela discussão de qual seria o encaminhamento institucionais para os 



indivíduos que eram considerados loucos e criminosos, e os ditos loucos criminosos. A 
idéia central é de que loucos perigosos ou que estivessem envolvidos com a justiça ou 
polícia deveriam ser separados dos alienados comuns, criando uma nova categoria 
asilar. 

 As pessoas que enlouqueciam eram provenientes de camadas sociais 
desfavorecidas, que eram recolhidas aos asilos e padeciam de maus tratos, como 
comenta COSTA (2003, apud CORREIA; LIMA; ALVES, 2007), “ficavam presas por 
correntes em porões imundos passando frio e fome, convivendo com insetos e roedores, 
dormindo na pedra nua sobre dejetos, sem nenhuma esperança de liberdade” (p. 58). Os 
autores CORREIA, LIMA e ALVES (2007), afirmam que o Manicômio Judiciário pode 
ser entendido como uma instituição total, uma vez que reforça a exclusão individual e 
limita a interação com o mundo exterior. Com isso as sociedades preservam suas 
pretensões de controle e dominação.  

Dessa forma, as características que circunscrevem a realidade dos Hospitais de 
Custódias revelam influências tanto de um pensamento carcerário quanto de tratamentos 
asilares aos portadores de sofrimento psíquico. Há, portanto, uma tensão que é expressa 
na própria constituição dessas instituições que, simultaneamente, cumprem papéis 
relacionados às questões do Direito Penal e da Saúde Mental no modelo manicomial. 

Os Hospitais de Custódia são “instituições totais” e, como tal, estabelecem 
alguns parâmetros em seu interior que, segundo GOFFMAN (1974), podem ser 
classificados em: vigilância constante, divisão em dois agrupamentos básicos e 
instauração de um sistema de castigo e privilégios para os internos. Tais elementos 
determinam a organização e o modo de proceder nas instituições totais.  

Os internos, ao adentrarem na instituição total, passam por um processo 
denominado por GOFFMAN(1974) de “mortificação do eu”. Esse fenômeno consiste 
numa severa violação do eu, do princípio fundamental da autonomia do sujeito. A 
“mortificação do eu”, torna-se, infelizmente, elemento constitutivo do processo de 
institucionalização do paciente, pois a própria instituição se insere em um aparato 
disciplinador/normativo que tem como objetivo veicular a submissão à ordem social de 
forma mais ampla. Os efeitos da denominada “reabilitação” dos indivíduos em situação 
de cumprimento de pena, ou de medida de segurança, muitas vezes se assemelham aos 
elementos mortificadores da própria institucionalização, os quais são contrários aos 
objetivos de um tratamento em Saúde Mental. É a internalização e subordinação aos 
poderes biomédico e social que atravessam a instituição manicomial. 

Segundo MARTIN-BARÓ (1989), o poder pode influir no comportamento das 
pessoas e de seus grupos alvos de duas formas: uma imediata, impondo uma direção 
concreta à ação; outra mediada, configurando o mundo das relações pessoais e 
determinando os elementos constitutivos de suas ações. O autor também pontua que a 
configuração subjetiva dos envolvidos no processo de institucionalização é perpassada 
pela questão da subjugação ao poder exercido pela equipe dirigente, pela ativação de 
rotinas institucionalizadas e pela aceitação de normas que começam a circunscrever o 
mundo particular dos indivíduos como únicos espaços de socialização. 

Com o processo de democratização pós-ditadura militar, houve um 
desenvolvimento de ações pautadas pelos Direitos Humanos nas instituições totais 
existentes no Brasil. A aprovação da Lei nº 10.216 de 6 de abril de 20011, que proíbe a 
                                                           

1 Lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona 
o modelo assistencial em saúde mental no país. 



internação de pessoas em "instituições com características asilares" (§ 3, Art. 4º) e o 
Programa Federal “De Volta pra Casa”, que também atende os pacientes judiciários, são 
exemplos disso, além de representarem marcos importantes na história da reforma 
psiquiátrica no país. 

No que se refere às medidas de segurança, há programas que têm como eixos 
norteadores a Lei nº 10.216, os Direitos Universais do Homem e a atuação em equipe 
multiprofissional, como é o caso do Programa de Atenção Integral ao Paciente 
Judiciário (PAI PJ) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o PAILI (Programa de 
Atenção Integral ao Louco Infrator) de Goiás. Esses programas apostam na 
humanização do cumprimento das medidas de segurança, com modelos substitutivos à 
internação e tratamento dos pacientes judiciários junto à rede de Saúde Pública. 

No intuito de acompanhar o desenvolvimento histórico no tratamento dos 
pacientes judiciários, faz-se mister, portanto, agregar valores humanizados nas 
intervenções, que devem priorizar o respeito à dignidade humana e a construção de 
cidadania entre os sujeitos que estão em condição de medida de segurança, com vistas à 
eficiência de seu tratamento. O presente relato de intervenção visa aproximar a ação de 
estagiários dessa perspectiva de atuação. 

 

2. Breve histórico sobre o Hospital de Custódia II de Franco da Rocha e a 
Colônia de Desinternação Progressiva 

Em 1824, com a Constituição Imperial, se prevê a criação de prisões sob 
condição de higiene. Em 1º. de  Outubro de 1828 são criadas comissões para regularizar 
visitas às então prisões, em que nos relatórios gerados são mencionados as condições 
precárias das cadeias e sugeriam que lugares mais condizentes com as situações fossem 
construídos para que atendesse somente a demanda de crimes e/ou delitos. A criação das 
Casas de Correção rompeu com todo a padrão existente na época: isolamento de celas, 
espaço para oficinas de trabalho, higiene do prédio, conjunto de normas da condução da 
vida prisional e, o principal, a idéia de regenerar para o retorno ao convívio social 
(SALLA, 1997 apud COROCINE 2006).  

Em 14 de maio de 1852, surge o primeiro hospício, o “Asilo provisório de 
alienados da Cidade de São Paulo”, na Av. São João, quase esquina com Av. Ipiranga. 
Com dez meses de funcionamento há a primeira rebelião, onde adotam a colocação de 
grades e janelas. Em 1862, é transferido para o parque do Carmo, atual Parque Dom 
Pedro; os médicos ainda não estavam presentes nessa instituição. 

Em 1893, é contratado o primeiro médico para esta instituição, o Dr. Francisco 
Franco da Rocha que vem a se tornar o primeiro Diretor clínica deste Asilo. Em 1896, 
em uma colônia agrícola em Sorocaba, faz-se a primeira experiência de laborterapia, 
com pacientes cronificados. 

Com a pressão social dos alienistas, entre eles, Francisco Franco da Rocha, 
pleiteia-se a necessidade de novo local para o asilo, distante do meio urbano e um misto 
de colônia agrícola e hospício. 

Eis que, na antiga vila do Juqueri, surgiu em 31 de dezembro de 1933 o 
Manicômio Judiciário de Franco da Rocha; recebeu este nome em homenagem a antiga 
ferrovia inglesa São Paulo Railway.  Esta ferrovia ligava a cidade São Paulo ao Asilo de 
Alienados Juqueri.  O Asilo de Alienados Juqueri foi criado em 1852, na antiga vila do 
Juqueri, que hoje é o Município de Franco da Rocha.  Este é o registro do primeiro 



hospital de Alienados que tinha como objetivo humanizar o tratamento dado ao doente 
mental.  O número de pacientes deste lugar em 1864 era grande, por isso, o governo 
adquiriu uma chácara maior com a mesma finalidade, a de isolar estes pacientes, mas o 
número não parava de aumentar, então na época, o Médico Francisco da Rocha foi 
designado pelo governo do Estado, pra estudar um meio de resolver a situação.  Ele 
sugeriu que se adquirisse, à margem da linha inglesa, junto à Estação de Juqueri, um 
terreno de 185.000 m2 onde se construiria uma colônia agrícola para a recuperação 
destes doentes mentais. 

A construção foi iniciada em 1895 e logo depois outras áreas foram adquiridas e 
incorporadas ao patrimônio do Hospital, com a mesma finalidade.  Em 1926, o Hospital 
do Juqueri já possuía 163 doentes mentais criminosos, sendo 95 brasileiros e 70 
estrangeiros.  Na mesma época calculava-se um total de 1500 delinquentes doentes nas 
cadeiras de todo o Estado.  Foi então que em 13 de dezembro de 1927, o Profº. De 
Medicina Legal Alcântara Machado, apresentou ao Manicômio Judiciário do Estado de 
São Paulo, vindo de encontro aos modelos do Decreto nº 1.132 de 22/12/1903, que 
determinava a construção desses estabelecimentos.  Assim em 1º de Janeiro de 1934 o 
Manicômio Judiciário de Franco da Rocha, localizado as margens da Rodovia Luiz 
Salomão Chama no Km. 43, Vila Ramos, Franco da Rocha, município de São Paulo, 
recebeu os primeiros 150 pacientes, todos homens, que na época já eram assistidos 
numa das dependências do Hospital do Juqueri pelo Dr. André Teixeira de Lima, que se 
tornou o primeiro diretor, ocupando o cargo por 30 anos.  Hoje este estabelecimento 
recebe o nome do seu primeiro diretor, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
Profº. André Teixeira Lima. 

Em 1943 é criada a ala feminina com a finalidade de abrigar mulheres 
portadoras de deficiência mental e que tinham dividas com a justiça.  Em 1893 o 
Hospital passou a pertencer a Secretaria da Administração Penitenciária.  

Em 1989, inicia-se o Projeto de Desinternação Progressiva que visa à reinserção 
ao meio social do paciente institucionalizado que passou um período relativamente 
longo internado em regime fechado, necessitando, portanto, de uma abordagem 
terapêutica que facilite seu processo de reintegração. 

Em 2001, foi concretizada a proposta de ampliação deste Projeto com a 
inauguração do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico II de Franco da Rocha, 
que trabalhará dentro da visão de Desinternação Progressiva; justificasse o novo projeto 
por visar permitir aos pacientes, vivenciar e praticar em seu dia-a-dia as mesmas 
normas, padrões e leis que constituem a nossa sociedade, buscando, com isso, a sua 
desinternação definitiva.   

A clientela da desinternação progressiva é composta por homens e mulheres em 
cumprimento de Medida de Segurança, a quem foi concedido judicialmente, por meio 
de indicação técnica, o regime de Desinternação Progressiva, com o objetivo de 
estimular o paciente a reavaliar seus recursos e desenvolver suas potencialidades, com o 
propósito de seu retorno ao convívio social amplo. 

A metodologia utilizada pelo Programa de Desinternação Progressiva aponta 
para a prática interdisciplinar pautada em rotinas que envolvem ações técnicas e de 
pacientes. De acordo com a proposta inicial da Desinternação Progressiva (analisada a 
partir da leitura minuciosa dos documentos oficiais durante os primeiros contatos dos 
estagiários com a instituição), o programa se constituirá a partir de atividades 
laborterápicas em que o paciente será incentivado pela Equipe Multiprofissional 
responsável pelo seu tratamento a desempenhar atividades relacionadas ao cumprimento 



das tarefas e horários. Poderá haver duas condições específicas: pacientes que reúnem 
condições para trabalho externo e os que não reúnem. Para o primeiro grupo, haverá 
avaliação pela Equipe Multiprofissional que se encarregará da autorização e 
acompanhamento. Já para o segundo grupo, serão designados para funções internas, a 
serem definidas em reuniões com pacientes. Além disso, na colônia de Desinternação 
Progressiva (CDP), os pacientes se reunirão semanalmente, sem a participação de 
técnicos e funcionários, para discussão de assuntos domésticos. 

Ainda sobre o Projeto da Desinternação Progressiva, consta que, com o objetivo 
de fornecer ao paciente meios que propiciem maiores e melhores condições de 
tratamento, poderão ser dadas autorizações, após avaliação da Equipe Multiprofissional, 
para a realização de atividades educacionais, esportivas, culturais, religiosas, além das 
terapêuticas que incluem participação nos grupos de A.A., N.A., COAS, consultas 
médico-odontológicas e outras que forem necessárias ao seu restabelecimento bio-
psico-social. Além disso, o paciente que reúne condições de exercer trabalho rentável 
externo receberá a devida autorização, após avaliação da Equipe Multidisciplinar, que 
será responsável pelo monitoramento da atividade. É importante mencionar que o 
Programa de Desinternação Progressiva não figura na legislação brasileira, ou mesmo 
do Estado de São Paulo, sobre medidas de segurança; desse modo, historicamente, há 
uma aceitação tácita da proposta pelo Poder Judiciário e Secretaria da Administração 
Penitenciária para a execução do programa. 

A partir desse breve relato, alguns apontamentos são necessários para 
compreendermos a realidade jurídico-institucional e o cotidiano vivenciado pelos 
indivíduos que estão em cumprimento de medidas de segurança, a partir da análise dos 
dispositivos legais na legislação brasileira. 

 

3. Para além dos Manicômios Judiciários: a Reforma Psiquiátrica e a atuação 
crítica em Psicologia Institucional 

De acordo com o disposto no Código Penal, em seu Artigo 97: “se o agente for 
inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto 
como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento 
ambulatorial”. Já no Artigo 98, “na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código 
e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de 
liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo 
mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.” 

Contudo, corroboramos com a análise apresentada pelo Promotor Público Dr. 
Haroldo Caetano da SILVA, Goiânia/GO (2006), idealizador do PAILI (Programa de 
Atenção Integral ao Louco Infrator), na medida em que tais dispositivos do Código 
Penal devem ser analisados sob a luz da Lei Federal mais atual e que versa sobre a 
mesma matéria, ou seja, a partir da Lei 10.216/01 (Lei da Reforma Psiquiátrica) no que 
diz respeito às internações compulsórias. 

De acordo com a Lei 10.216/01, em seu Artigo 4º.: “a internação, em qualquer 
de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 
mostrarem insuficientes.” Sendo que o tratamento deverá ter como finalidade 
permanente a reinserção social do paciente (no § 1º deste Artigo). Sobretudo, há o 
disposto no § 3º: “é vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais 
em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos 



mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no 
parágrafo único do art. 2º”. 

Nesse sentido, faz-se necessário refletir e problematizar a existência (e 
permanência) de dispositivos de internação psiquiátrica (na modalidade de internação 
compulsória) para indivíduos em medida de segurança, na medida em que a Lei da 
Reforma Psiquiátrica também versa sobre esta matéria. 

A partir dessas reflexões, buscou-se, no processo de observação participante 
(que foi a atividade primordial realizada no primeiro semestre de 2009, além de 
entrevistas e reuniões com técnicos e profissionais da instituição), a aprendizagem 
investigadora, construindo e proporcionando a formação de vínculos a partir da atitude 
compreensiva da realidade da Instituição, garantindo ao máximo a fidedignidade às 
características encontradas nas relações do cotidiano com o objetivo de elaborar um 
projeto de pesquisa e intervenção. 

A observação participante, o levantamento de necessidades, a busca por 
informações (seja por meio de estudos de prontuários, de entrevistas com profissionais 
da equipe multidisciplinar e de segurança e com os pacientes), as mediações teóricas, os 
relatos das observações, a prática vivida nos estágios, constituíram elementos 
fundamentais para a construção de um espaço privilegiado de análise e crítica, ao 
mesmo tempo em que contribuíram para as diversas e novas possibilidades de ações. 
Nesse sentido, não ficamos preocupados em categorizar ou medir comportamentos, 
mais sim observar, compreender e estar atentos, ao mais diferentes eventos que 
aparecem no manifesto e subjacente com relação à direção, os funcionários de todas as 
áreas e os pacientes, possibilitando focalizar uma demanda.  

Embora as diretrizes do Programa de Desinternação Progressiva apontem para a 
superação do modelo segregador pautado na lógica manicomial, não há, em seu bojo, a 
superação radical dessa realidade, na medida em que ainda persiste a modalidade de 
internação compulsória e que a Desinternação Progressiva deve ser etapa intermediária 
entre a internação e o convívio social com tratamento ambulatorial. Há que se ter o 
horizonte da desconstrução total dessas instituições para garantir a possibilidade de 
ações que visem, integralmente, à saúde mental e a (re)construção de laços sociais. 

Diante de vários elementos encontrados e a partir do aprendizado fruto dos 
diálogos profícuos com profissionais da Colônia de Desinternação Progressiva, 
chegamos à definição de proposta de realizarmos um trabalho voltado para a inclusão 
feminina, com o intuito de atender as exigências que se apresenta no contexto 
institucional. Observamos, portanto, a necessidade de atuar, por meio de um trabalho de 
intervenção junto a pacientes do sexo feminino, tendo em vista a possibilidade de 
garantir novas perspectivas aos sujeitos que se encontram diante de um recomeço. 

O projeto de intervenção foi ganhando contornos nesse processo constante de 
diálogo academia-instituição, e consolidou-se na proposta de contribuir para a 
constituição de novas formas de olhar, de perceber, e de lidar com as questões 
relacionadas ao processo de exclusão sofrido pelas mulheres em cumprimento de 
medidas de segurança, mesmo que a partir de um movimento de aproximação, como um 
primeiro passo que contribua para a inclusão, levando em conta as diferentes 
subjetividades femininas e a valorização destas como um todo, neste contexto 
institucional. A trajetória percorrida no estágio deu-se, portanto, a partir da 
compreensão que só é possível uma intervenção se houver uma inserção no cotidiano 
simbólico da instituição (BRANDÃO; BONFIM, 1999).  



A metodologia dessa intervenção está baseada nos pressupostos do trabalho em 
grupo, precisamente o grupo operativo, conforme referencial teórico de Pichon-Rivière, 
além dos conceitos e mediações dos autores da Psicologia Institucional e Psicologia 
Social. O público alvo da intervenção tem sido as pacientes da ala feminina (projeto 
ainda em execução, com previsão para finalizar em dezembro/09).  Atualmente, 
encontram-se na unidade 23 pacientes. 

A intervenção realizada até o presente momento refere-se à constituição de 
grupo, composto por pacientes da ala feminina da Colônia de Desinternação, 
profissionais da Educação, Saúde e estagiários de Psicologia Institucional, com os 
objetivos de customizar sandálias de borracha, na perspectiva de geração de renda, 
tendo como foco primordial a construção de espaços de vivência de resgate de 
autonomia, de relações vinculares, de humanização.  

Considerando que a consciência desenvolve-se a partir da atividade humana,  
necessariamente social e histórica, e que sua transformação é produto de sua relação 
dialética com o mundo, uma efetiva proposta de intervenção deve basear-se na 
concepção de indivíduo enquanto ser social e histórico, que se constitui a partir das 
relações que trava com os outros homens e a natureza. Nestas relações, as necessidades 
individuais transformam-se e adquirem um caráter coletivo e por isso mesmo tornam-se 
mais humanas. Neste sentido, qualquer ação humana, aparentemente individual, traz 
consigo o cerne da coletividade. 

 Outro importante fator a ser mencionado é que o grupo sintetiza as necessidades 
pessoais e os interesses coletivos e por isso é fundamental considerar os aspectos da 
microestrutura e suas relações com a macroestrutura. MARTIN-BARÓ (1989), ao 
analisar o fenômeno grupal a partir destas características citadas, o faz com um olhar 
histórico e dialético a partir de três categorias: a identidade grupal, que diz respeito ao 
caráter que o define, a sua formalização organizativa, suas relações com outros grupos e 
a consciência de seus membros; o poder grupal, inerente as próprias relações sociais, 
produzindo efeitos nestas e interferindo na forma como o indivíduo percebe a si mesmo 
e o mundo em que vive; atividade grupal, que são as ações dos indivíduos no grupo que 
o transformam de um produzido para um “produzido que também é produtor do que o 
produz”. 

 Assim, aprendemos a caminhar em grupo e com o grupo. Aprendemos a romper 
com estigmas e preconceitos de loucura, delinquência e periculosidade que atravessam 
práticas e instituições. Aprendemos que fazemos nossa história, mas a partir das 
condições históricas que nos são oferecidas e que, nesse sentido, atuar no processo de 
Desinternação Progressiva é constituir um saber-fazer que aponta para a necessidade de 
rompimento e superação da lógica manicomial, ou seja, é constituir uma práxis que vise 
transformar a realidade vivenciada tendo em vista a superação de situações que aviltam 
a dignidade humana. 
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