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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 Este trabalho é resultado do meu interesse pela área de saúde mental. Desde o 

curso de graduação em Psicologia, optei por estágios nesta área, levando-me a 

ingressar no Aprimoramento Profissional da FUNDAP no Hospital Santa Tereza de 

Ribeirão Preto, no ano de 2000. 

 Durante esse período, tive oportunidade de estabelecer maior contato com os 

pacientes denominados “crônicos”. Nesses encontros, um sentimento ambíguo 

sempre esteve presente. Parecia-me terrivelmente desesperador a condição em que 

esses pacientes se encontravam, muitos jogados ao chão, chegando ao mutismo ou a 

comportamentos próximos à animalidade. Por outro lado, um interesse intenso me 

fazia investigar o que os teria levado a tal situação. 

 Com isso, aproximei-me desses pacientes que outrora me assustavam e tentei 

travar uma conversa. Em alguns casos, não passaram de tentativas, noutros algumas 

palavras trocadas, porém alguns de seus relatos me desconcertaram. 

 Interessei-me pela pesquisa formal com esses pacientes, sendo que uma 

situação particular me fez desenvolver um estudo de caso: tratava-se de um paciente 

em ótima condição de autonomia, aparente quadro mental estabilizado, família 

localizada e com possibilidade de vir a morar numa Pensão Protegida e, no entanto, 

apesar dos esforços da equipe, recusava-se a sair do hospital. 

 Os resultados foram surpreendentes e também pude perceber que não se 

tratava de um caso único, mas apenas um dentre vários casos em situação 

semelhante. Percebi que havia muito mais a se explorar... 
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 Essas preocupações me levaram a realizar este trabalho de mestrado com o 

objetivo de investigar, através do relato dos próprios pacientes, que elementos 

estariam envolvidos no gesto aparentemente inusitado de um paciente recusar a 

desospitalização. 

 O que me inspira neste tema é a possibilidade de vislumbrar uma perspectiva 

muitas vezes ignorada: a do próprio ator social, protagonista desta cena. Cena que 

muitas vezes vem pronta, sendo apenas solicitado que seja encenada, e 

freqüentemente é aceita enquanto único script possível, tornando-se destino em vez 

de contingência. 

 A recusa à desospitalização aparece como uma oposição ao novo script que 

foi traçado a partir do movimento da reforma psiquiátrica, que prevê o retorno ao 

convívio comunitário. Trata-se da recusa de mais uma das políticas dentre as quais 

estiveram sujeitos em sua história.  

 Por essa razão acredito que esses pacientes têm muito a nos dizer... 

 Aqui não só apresento um trabalho técnico, como também compartilho com 

vocês parte das questões que me intrigam e que me fazem querer saber.  

Eis, afinal, minha leitura. Certamente existem outras...  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Quais os fatores envolvidos na recusa à desospitalização, ou ainda, como se 

posicionam pacientes esquizofrênicos em relação a sua hospitalização e a uma 

possível desospitalização? 

 Essas são as questões que norteiam a presente dissertação. Sua investigação é 

o objetivo deste trabalho. 

 Considerando que uma das políticas de saúde mental vigentes é a 

desospitalização, a recusa dos próprios “beneficiados” a tal processo, torna-se um 

impasse para a equipe de trabalho. Mostra-se, então, fundamental, a partir da 

perspectiva dos internos do hospital psiquiátrico, a investigação do sentido de estar 

hospitalizado, assim como o da possibilidade de ser desospitalizado.    

 Para tanto, foi necessário traçar as diferentes formas de abordar a loucura ao 

longo das épocas. Em seguida, situar o momento atual e delimitar o espaço de 

realização da pesquisa. 

 Deste modo, a primeira parte da dissertação discorre sobre a trajetória da 

loucura. Essa aparece marcada pela hospitalização psiquiátrica, quando a partir do 

século XVIII surge a possibilidade de cura e lhe é conferido o espaço legítimo de 

tratamento: o asilo. Esse espaço torna-se posteriormente espaço de exclusão e 

violência. O processo de desospitalização, por outro lado, surge após a Segunda 

Guerra Mundial como resultado de uma convergência de fatores. 

Na segunda parte, são abordados os reflexos políticos e assistenciais do 

processo de desospitalização que vem acontecendo no mundo. Descreve o momento 
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político em que no Brasil surgem os primeiros questionamentos e denúncias contra o 

modelo asilar, influenciado pelo modelo italiano da Psiquiatria Democrática. Os 

reflexos políticos desse movimento são considerados no contexto mais específico da 

cidade de Ribeirão Preto. 

A terceira parte discorre sobre o local de desenvolvimento da pesquisa: o 

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto. Sua origem, seu trajeto histórico e 

transformações no modelo assistencial, assim como o seu funcionamento atual são 

comentados. 

No quarto capítulo, é discutida a definição do conceito de desospitalização e 

desinstitucionalização, alertando para a freqüente confusão que reina entre tais 

conceitos, o que ocasiona, muitas vezes, conseqüências negativas para o tratamento 

em geral. Ainda são relatados experiências e estudos sobre desospitalização. 

 Na quinta parte, é detalhado o método de trabalho, que se insere no campo de 

pesquisa qualitativa em saúde. A partir da relação de pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia, foi feita uma seleção com base em uma escolha aleatória. Para a coleta 

de dados, empregou-se um roteiro de entrevista semi-estruturada. Os dados foram 

transcritos e submetidos a uma análise de conteúdo temática. 

Na sexta parte, é feita a apresentação dos resultados. Primeiramente, é 

descrito o perfil dos entrevistados, incluindo dados do prontuário médico e de 

observações da pesquisadora. Em seguida, são apresentados trechos das entrevistas a 

partir dos temas selecionados. 

Na sétima parte, é feita a discussão; os temas levantados foram analisados e 

comentados, verificando-se semelhanças ou diferenças entre os relatos, de modo a 
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investigar o posicionamento do paciente frente à hospitalização, ou o sentido que ele 

lhe atribui. 

 O trabalho é concluído na oitava parte, quando é feito um fechamento dos 

pontos abordados na pesquisa. 
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1- A TRAJETÓRIA DA LOUCURA 

 

“O homem é um animal louco que, por meio de sua 

loucura, inventou a razão. Sendo um animal louco, ele 

naturalmente fez dessa sua invenção – a razão- o 

instrumento e a expressão mais metódica de sua loucura” 

                                                        Castoriades, 1987 

 

 

 Inicialmente parece importante resgatar, ainda que brevemente, a origem da 

noção de loucura, das formas de abordá-la e os mitos nela envolvidos. Para tanto, 

faz-se preciosa a obra de Foucault, História da Loucura, a qual discorre, 

principalmente, sobre a era clássica e as práticas de internamento. Também parece 

importante a leitura das obras de Pessotti, A Loucura e as Épocas, que faz um 

levantamento da concepção e da forma de tratamento da loucura e O Século dos 

Manicômios que fala a respeito das práticas manicomiais do século XIX. A partir da 

leitura e compreensão dessas obras serão apresentadas as considerações que se 

seguem. 

Segundo Pessotti (1994), na Antiguidade, a concepção da loucura, em geral, 

pôde ser vista de três formas. Primeiro como fruto de alguma intervenção dos deuses, 

sendo apenas um estado momentâneo que poderia ser revertido segundo os caprichos 

divinos, não tendo assim o louco qualquer controle ou responsabilidade sobre sua 

loucura. Não era considerada uma doença, apenas um “acidente de percurso” a que 

qualquer pessoa estaria sujeita. Não havia, então, necessidade de cura, de tratamento, 

não havia estigmas sobre a mesma. Este é o “modelo mitológico”. 



  7 

O segundo modelo seria aquilo que Pessotti (1994) chama de 

“psicodinâmico” que pode ser ilustrado nos textos de Ésquilo, Sófocles, Eurípedes. 

Aqui a loucura seria o produto de conflitos passionais, de conflitos penosos entre 

desejo e norma, rompendo então em certo “desrecalque” das paixões. 

Com Hipócrates surge o terceiro modelo da loucura na Antiguidade, o 

“modelo médico”. A loucura, então, seria o efeito das disfunções somáticas causadas 

eventualmente e sempre de forma mediata, por eventos afetivos. Inaugura-se a teoria 

organicista e a idéia da loucura como doença orgânica. 

Na Idade Média, é difundida a concepção demonista que, inicialmente, não 

fora só um artifício para reprimir heresias, embora também tenha servido a isso. 

Qualquer fenômeno de aberração ou bizarrice do comportamento passa a ter uma 

etiologia diabólica. O louco ou qualquer pessoa com características não usuais é 

considerado possuído. Essa concepção será usada pelo fanatismo religioso medieval 

de modo a transformá-la em justificativa para a caça às bruxas, tornando legítima a 

Inquisição. 

Segundo Foucault (1995), passada a Idade Média, próximo à Renascença, a 

loucura passa a assombrar a imaginação do homem ocidental de outra maneira. 

Percebe-se que ela está mais próxima da verdade que a razão. A preocupação 

anterior dos homens era com o tema da morte; a loucura vem ocupar esse lugar. 

Assim se faz a ascensão da loucura ao horizonte da Renascença, que pode ser 

ilustrado com Erasmo em 1509, quando escreve o Elogio da Loucura. Aparece algo 

da animalidade do ser humano; o animal que assombra seus pesadelos é sua própria 

natureza, que se apodera dele e revela sua própria verdade, ou seja, torna clara a 

natureza secreta do homem. Na Renascença, ainda, a loucura tem o fascínio dos 
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homens porque ela é um saber, “um saber, tão inacessível e temível, o louco o detém 

em sua inocência” (FOUCAULT, 1995, p. 20). 

Na era clássica, essas vozes da loucura que foram libertadas durante a 

Renascença, são reduzidas ao silêncio. Com Descartes, marca-se a fenda entre razão 

e loucura, o impossível de ser louco ao sujeito que pensa, isto é, a loucura é a 

impossibilidade do pensamento. Com o privilégio da razão que acompanha o 

classicismo há uma completa alteração na concepção da loucura e, em conseqüência, 

na forma de tratá-la. 

A partir da metade do século XVII, criam-se casas de internamento. A renda, 

antes destinada aos leprosários, é transferida para os estabelecimentos do Hospital 

Geral, sendo esse fundado em 1656. Não se trata de um estabelecimento médico e 

sim de uma estrutura semijurídica, uma instância da ordem. 

Com o fim dos leprosários, fica o lugar da exclusão, concretizado com o gesto 

de aprisionamento que carrega consigo toda significação política, social, religiosa, 

econômica e moral. Mudam os internos, agora são desempregados, vândalos, 

miseráveis e loucos. Com esse gesto, renova-se o lugar da segregação e dá à loucura 

uma nova pátria, assumindo sua custódia e assegurando a tranqüilidade pública. 

Para o Classicismo, a loucura é o homem em relacionamento com sua própria 

animalidade, e por essa razão não depende da medicina, só podendo ser dominado 

pela domesticação. Enfim, é essa animalidade da loucura que o internamento exalta, 

ao mesmo tempo em que se esforça por evitar o escândalo da imoralidade do 

irracional. Diante da razão, a loucura tem uma dupla maneira de postar-se: ela está ao 

mesmo tempo do outro lado e sob seu olhar. Do outro lado, como ausência total da 

razão e sob seu olhar, no sentido que suas características próprias a distingue daquilo 
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que pode encontrar no não-louco, estando submetido ao seu julgamento e podendo 

ser facilmente identificada. 

No final do século XVIII, há, novamente, uma modificação na concepção da 

loucura. Aparece um elemento intermediário e perigoso entre o homem razoável e o 

louco, que pode alienar tanto um como o outro e que ameaça a ambos no exercício de 

suas liberdades. A loucura deve, então, ser desmascarada, de modo que a razão e a 

verdade sejam devolvidas a sua própria condição. 

É nesse momento que aparece a figura do médico, como aquele que deve 

desmascarar a loucura, para assim avaliar suas dimensões médicas, libertar suas 

vítimas e buscar a cura. As casas de internamento tomam, a partir de então, uma 

nova função: a função de cura promovida pelo médico. 

Cabe a Pinel e Tuke, o movimento inicial dessa mudança, criando casas de 

repouso ou asilos encarregados de tratar unicamente insanos, caracterizando aquilo 

que ficou conhecido na história, a libertação dos loucos acorrentados. Segundo 

Pessotti (1996), para Pinel o aprisionamento impedia a manifestação natural dos 

sintomas. Deste modo, o asilo seria o ambiente ideal de observação sistemática dos 

sintomas, assim como o de sua reeducação, devendo assegurar ao louco experiências 

reais que pudessem corrigir pedagogicamente suas falhas. 

Como aponta Foucault (1995), o tratamento moral de Pinel tinha como 

principal objetivo a busca da cura da loucura e, para isso, seria necessário alcançar a 

verdade moral do homem. O princípio é de que há uma moral universal que ao 

mesmo tempo aparece e opera na cura. Os valores morais, no final do século XVIII, 

são essencialmente dois: família e trabalho, os quais devem imperar no asilo. Quanto 

ao trabalho, está despojado de seu valor de produção, só será imposto a título de 



  10 

regra moral, limitação da liberdade e submissão da ordem. Quanto à família, no asilo 

se monta um cenário fictício, uma família artificial, mas que atinge o sujeito na sua 

forma real. 

O asilo, portanto, manterá o insensato na ficção imperativa da família, tendo o 

médico traços de Pai. Pinel, na verdade, recorta a estrutura social da família, 

reconstruindo-a no asilo. O médico, então, não é o representante da ciência, é sim 

uma figura introduzida como garantia da moral. Pinel insere a personagem do 

médico, cujos poderes atribuíam a esse apenas um disfarce. Esses poderes, por 

natureza, são de ordem moral e social. O médico deve agir apoiando-se nesses 

prestígios em que ocultam a posição do Pai e do Juiz, na Família e na Lei, 

transformando-se no operador quase mágico da cura. Sua presença e sua fala são 

dotadas desse poder de desalienação que, de repente, restaura a ordem moral 

(FOUCAULT, 1995). 

Essa atenção à personagem do médico faz pensar em psicanálise e é 

justamente sobre essa personagem, seus poderes, saberes e posições atribuídos a ela 

que Freud vai desenvolver sua obra, rompendo com outras funções asilares e 

principalmente com sua característica moral. Muito rapidamente o sentido dessa 

prática escapa ao médico, na medida mesma em que ele encerra seu saber nas normas 

do positivismo e desconhece a natureza do poder que havia herdado dos seus 

reformadores, restando empenhar-se em impor sua objetividade científica. 

Não há como saber ao certo qual era a intenção de Pinel quando libertou 

alienados, porém, seu ato marcará a continuação e o próprio sentido que sua obra 

assume no mundo moderno. Aquilo que a loucura ganha em precisão em seu 

esquema médico, ela perde em vigor na percepção concreta; o asilo onde deve 
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encontrar sua verdade, não mais permite distinguí-la daquilo que não é sua verdade. 

Quanto mais ela é objetiva, menos ela é certa. O gesto que a liberta para verificá-la é 

ao mesmo tempo a operação que a dissemina e a oculta em todos as formas concretas 

da razão. 

No asilo, do fim do século XVIII, o louco estava oferecido ao olhar. O louco 

era apenas olhado, só existia enquanto visto. Era uma personagem social cuja forma 

e máscara lhe eram impostas, silenciosamente pelo olhar, o louco era chamado a 

objetivar-se nos olhos da razão. 

É a razão que deve conhecer o conteúdo, a natureza da loucura, ao mesmo 

tempo que avalia a intransponível distância entre razão e loucura. Nesse sentido, o 

louco pode estar inteiramente investido pela razão, dominado por ela; mas a razão o 

mantém sempre fora dela mesma; se tem alguma influência sobre ele, é do exterior, 

como um objeto. É essa condição de objeto que mais tarde fundará a ciência 

positivista, como se a verdade da doença se enunciasse por si mesma nos fenômenos 

observáveis.  

Enfim, a ciência das doenças mentais, tal como se desenvolve nos asilos, 

pertencerá sempre à esfera da observação e da classificação. Não será diálogo e não 

poderá ser verdadeiramente diálogo até que a psicanálise tiver eliminado esse 

fenômeno do olhar e quando tiver substituído o silêncio pelos poderes da linguagem. 

Freud também desmistificou  outras estruturas do asilo:  além de abolir o silêncio e o 

olhar, fez com que se calassem as instâncias da condenação. Mas, em compensação, 

explorou a estrutura que envolve a personagem do médico, ampliou suas virtudes de 

taumaturgo, trazendo para ele a presença única de todas aquelas figuras contidas na 



  12 

existência coletiva do asilo e de todos os seus poderes atribuídos, numa ausência que 

é também presença total. 

Paralelo a esse desenvolvimento da visão clínica proporcionado pela 

psicanálise, na primeira metade do século XIX, se deteriora o modelo de Pinel e de 

seus seguidores. Proliferam manicômios com aplicação inadequada do tratamento 

moral. Passa a ser comum o abuso de práticas repressivas, antes usadas como 

restabelecedoras da moral, agora como recurso para imposição da ordem. E assim, 

quanto menos demonstrava ser um recurso terapêutico, mais o manicômio passou a 

ser entendido como lugar de segregação e custódia (PESSOTTI, 1996, p. 142). É 

nesse momento que ganha forças o enfoque médico e organicista, promovido pela 

ciência positiva. 

Enfim, fundado o asilo, ao longo do século XIX a psiquiatria desenvolve um 

trabalho de observação, descrição e classificação. Conforme mostra Volnovich 

(1993), são os olhos do saber que observam, anotam e especulam, comparando seus 

resultados com os compêndios dos mestres, lá onde está a verdade. Ao louco, 

reduzido à condição de objeto, só resta o direito mínimo de espernear ou se submeter 

(LOBOSQUE, 2001). Em outras palavras, só resta responder à exigência mínima do 

hospital, tornando-se bem afiliado a esse e empobrecido na sua vida mental 

(CALLIGARIS, 1989). Conclui Quinet (1997), com o saber psiquiátrico clássico o 

louco não é tratado como sujeito, mas como objeto, tendo seu acesso barrado à 

sociedade enquanto cidadão. 

No século XX, vimos o surgimento de um tratamento ainda mais 

“sofisticado” da psiquiatria. Como mostra Lobosque (2001), é nos anos 30 que 

aparecem práticas como o eletrochoque, choque insulínico e lobotomias. Já nos anos 
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50, surgem os primeiros neurolépticos e com eles o furor farmacológico da 

psiquiatria. Essa é a forma moderna de calar a loucura, aquilo que Birman (1994) 

chamou de “amordaçamento bioquímico”. Ou, quando ouvida, a palavra do paciente 

tem como único valor aquele de indicar os fenômenos de sua doença e 

conseqüentemente de sua classificação diagnóstica. 

A desospitalização aparece como elemento da assistência psiquiátrica após a 

Segunda Guerra Mundial. Assim, a convergência de uma série de fatores sociais e 

econômicos contribuíram para preparar o terreno e desencadear em vários países um 

processo de construção dessa nova política de saúde mental (BANDEIRA, 1991). 

Há que se ressaltar as contribuições da teoria psicanalítica de Freud, os 

conceitos da psiquiatria psicodinâmica, os avanços das ciências sociais, o advento 

dos psicofármacos e o movimento humanitário de contestação e denúncias sobre as 

péssimas condições dos hospitais psiquiátricos e sobre a mercantilização da loucura. 

Esses fatores apontavam para a nova possibilidade de tratar os doentes mentais na 

comunidade (SCATENA, 2000). 

Assim, nos EUA, as reformas tratavam de uma proposta com bases 

administrativas e propósitos econômicos, mas provocou profundas reflexões e 

transformação no sistema (SCATENA, 2000). Na Inglaterra, onde a psiquiatria social 

já vinha se desenvolvendo, a tolerância da sociedade em relação ao doente mental 

proporcionou o processo de desospitalização desde 1955. Na Itália, por outro lado, os 

fatores sociais e sobretudo político-ideológicos contribuíram para o movimento da 

desospitalização, que se desenvolveu tardiamente nos anos 60 (BANDEIRA, 1991). 

 O Brasil, entretanto, nessa época vivia o regime dos governos militares, o 

qual foi marcado por uma política de privatização dos hospitais psiquiátricos, 
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permeada pela malversação e corrupção dos fundos públicos, levando a um 

movimento de internação indiscriminada, que foi caracterizado como ‘indústria da 

loucura’ (AQUINO, 2001; LOBOSQUE, 2001). 

É, em 1978, no contexto da redemocratização, que surge o primeiro 

questionamento a cerca da saúde mental, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), que virá a tornar-se o ator social estratégico pelas reformas na área 

(AMARANTE, 1995).   

O movimento antimanicomial brasileiro teve influência do modelo italiano da 

Psiquiatria Democrática desenvolvido nos anos 70, principalmente por Basaglia 

(1991), o qual o descreve como uma nova compreensão do indivíduo em seu 

sofrimento mental e em suas relações sociais, rompendo com mecanismos 

responsáveis pela exclusão do doente. Porém, importa lembrar, como aponta 

Morgado (1994), que existe muito pouco trabalho científico sobre esse modelo, 

havendo, aliás, um enorme marketing que, ao mesmo tempo, exerce certa censura 

sobre os poucos estudos que mostram suas falhas e promove mundialmente o modelo 

como precursor da reforma psiquiátrica. 
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2- REFLEXOS POLÍTICOS E ASSISTENCIAIS DA REFORMA 

PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 

“A loucura não pode ser encontrada em seu estado selvagem. 

A loucura só existe em uma sociedade, ela não existe fora das 

normas da sensibilidade que a isolam e das formas de repulsa 

que a excluem ou a capturam” 

Foucault, 1999 

 

 

A divulgação da nova concepção de tratamento psiquiátrico norteou as 

transformações que tiveram início no Brasil, oficialmente, a partir de 1987. Nesse 

ano, foi realizada a I Conferência Nacional de Saúde Mental, na qual foi aprovada a 

redução progressiva dos leitos em hospitais psiquiátricos e sua substituição por leitos 

em hospitais gerais ou por serviços alternativos à institucionalização psiquiátrica. 

Em 1990, houve a elaboração da Declaração de Caracas, a qual preconiza a 

reestruturação da assistência psiquiátrica, declarando o atendimento primário à saúde 

e a promoção de serviços alternativos. No Brasil, essa conferência repercutiu 

favoravelmente, determinando uma ampliação estratégica no financiamento da saúde 

mental pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que “serviços substitutivos 

passaram a ter remuneração sempre 20% superior à do serviço tradicional, o hospital 

psiquiátrico” (GOUVEIA 1997, apud GUIMARÃES; SAEKI, 2001).  

Nos anos seguintes, foram aprovadas Portarias, como a MS 224 e a 106, 

trazendo como mudanças a regulamentação de todo funcionamento dos serviços de 

saúde mental e a criação dos serviços de residências terapêuticas, visando a 

reabilitação psicossocial. Ainda existe a Lei Complementar 791, de 09/03/1995, de 
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autoria do Deputado Roberto Gouveia, que dispõe sobre os serviços a serem 

desenvolvidos, sobre os direitos das pessoas acometidas de transtorno mental e uso 

da internação psiquiátrica em último caso (CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA, 1997). Em 06/04/01 foi aprovada, após 12 anos de tramitação no 

Congresso Nacional, a Lei de Reforma Psiquiátrica - nº 10216, apresentada, 

inicialmente, pelo deputado Paulo Delgado.  

Apesar desses avanços na política de assistência psiquiátrica, importa estar 

atento a alguns detalhes. As principais ações substitutivas dos hospitais psiquiátricos 

foram incluídas na Tabela de Procedimentos do SUS a partir de 1991, garantindo a 

transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde para 

operacionalização desses serviços, entretanto sua presença ainda é tímida: há 

somente cerca de 285 serviços comunitários (Centro de Apoio Psicossocial - CAPS e 

Núcleo de Apoio Psicossocial - NAPS) implantados em todo Brasil (NOVA..., 2002, 

p. 3). 

Essa situação pode ser melhor entendida quando constatamos o fato de que a 

saúde mental foi desde os primórdios “esquecida” pela assistência à saúde em geral. 

Conforme mostra Silva (2001), quando a Declaração de Alma Ata foi feita em 1978 

se esqueceram de mencionar a saúde mental. Esse esquecimento levou os países, que 

se baseavam nessa declaração, a deixarem a saúde mental excluída do currículo 

médico e assim a mesma não poderia ser incluída como prioridade porque a 

Organização Mundial da Saúde não reconhecia a sua importância (SILVA, 2001). 

Na região de Ribeirão Preto, em termos políticos, a reforma psiquiátrica, é 

regulamentada pela Lei de Reforma Psiquiátrica nº 6820 de 07 de junho de 1994, que 

preconiza a proibição de construção de novos hospitais psiquiátricos, a substituição 



  17 

dos leitos psiquiátricos em serviços hospitalares, a extinção gradativa de internação 

psiquiátrica no limite de cinco anos (RIBEIRÃO PRETO, 1994).  

A partir da promulgação dessa lei, no período de seis anos, as mudanças mais 

relevantes foram: o fechamento do hospital psiquiátrico de Brodowsky; o 

impedimento de internações de pacientes em fase aguda no Sanatório Vicente de 

Paula (hoje com antigos moradores); a abertura de um Núcleo de Apoio Psicossocial 

(NAPS) e um NAPS-F; a municipalização do Ambulatório Regional de Saúde 

Mental e a formação de um Conselho Municipal de Reforma Psiquiátrica. Houve, 

ainda, a manutenção dos 14 leitos na Enfermaria de Psiquiatria do HC-FMRP, dos 6 

leitos na Psiquiatria da UE-HCRP e a diminuição dos leitos psiquiátricos do Hospital 

Santa Teresa de Ribeirão Preto (MEIRELES, 2000). 

 Ribeirão Preto faz parte dos 25 municípios da DIR VXIII, a qual é 

responsável por uma população de 1.108.522 habitantes (IBGE, 2000).  O sistema de 

referência e contra-referência da atenção em saúde mental da DIR XVIII, na cidade 

de Ribeirão Preto, no momento da pesquisa, dispunha dos seguintes equipamentos (I 

CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, 2001): 

Rede Hospitalar: 

-Central de Regulação Médica de Urgência/Emergência localizada na DIR 

-Urgência/Emergência Psiquiátrica do Hospital das Clínicas – USP - Ribeirão Preto -

6 leitos 

-Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto (HSTRP)- 80 leitos para pacientes em 

quadro agudo 

-Enfermaria de Psiquiatria do Hospital das Clínicas- CAMPUS- 22 leitos 

-Hospital Dia da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto USP  - com 12 leitos 
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Rede Ambulatorial: 

-Ambulatório Regional de Saúde Mental de Ribeirão Preto 

-NAPS I- Ribeirão Preto- com área de abrangência delimitada no município 

-NAPS F- Ribeirão Preto- atenção ambulatorial a dependentes químicos, delimitada 

ao município 

-Centro de Saúde Escola- serviço ambulatorial mantido por convênio entre o 

município de Ribeirão Preto e Universidade de São Paulo, com área de abrangência 

delimitada dentro do município 

-PAM II- atenção a crianças e adolescentes do município de Ribeirão Preto 

-Ambulatório de Psiquiatria e Psicologia do Hospital das Clínicas- Campus    

Desde 1990, foi implantado na DIR o instrumento gerencial de Central de 

Vagas de Internações Psiquiátricas, o qual tem a finalidade de disciplinar o fluxo de 

internações integrais psiquiátricas, para o preenchimento dos leitos públicos, 

filantrópicos conveniados e posteriormente os privados contratados.  

As emergências são atendidas, inicialmente, nos Pronto Socorro dos 

municípios, tendo como retaguarda a Unidade de Emergência do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Havendo necessidade, os 

pacientes vão referenciados da Unidade de Emergência para o Hospital Santa Tereza 

ou para Enfermaria da Psiquiatria do HC- CAMPUS.  

Tendo alta desses serviços, os pacientes são contra-referenciados para os 

serviços do município ou são atendidos no Ambulatório Regional de Ribeirão Preto 

ou no Ambulatório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas CAMPUS, conforme 

sistema de referência e contra-referência estabelecido (I CONFERÊNCIA 

REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, 2001). 
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3- O CONTEXTO DA PESQUISA: O HOSPITAL SANTA TEREZA DE 

RIBEIRÃO PRETO 

 
“O sono da razão produz monstros” 

                                                                                                                                                Goya 

  

 

O HSTRP, hospital psiquiátrico pertencente à Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo, foi fundado em 1944, tendo como objetivo veiculado o de diminuir a 

população de pacientes existentes no Juquery, hospital também, psiquiátrico e 

estadual.  

Porém, segundo Guimarães (2001), esse foi o caráter secundário da criação 

do hospital. Havia uma demanda reprimida de assistência psiquiátrica em Ribeirão 

Preto e região, e também uma política econômica, influenciando na sua criação. 

Enfim, “uma cidade do porte de Ribeirão Preto não podia mais continuar com o 

‘quadro tétrico’ dos dementes amontoados nas cadeias e praças públicas” 

(GUIMARÃES, 2001, p. 9). Assim sendo, desde já fica claro a determinação de 

forças políticas e econômicas sobre a assistência à saúde.  

As instalações do HSTRP, na época, ficavam a seis quilômetros do centro da 

cidade de Ribeirão Preto, em uma área de 48 alqueires, possuindo perfil para 

transformar-se num grande manicômio, com suas funções de asilamento e 

segregação e assim o foi durante muito tempo. Seu funcionamento foi marcado pelo 

grande número de pacientes (chegando a quase 1600 pacientes internados), pelo alto 

tempo médio das internações (ausência de critérios definidos de alta) e pela ausência 

de programas terapêuticos para esse contingente de pacientes. Esses ficavam em 
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grandes pátios, aos cuidados somente do psiquiatra e de um corpo de enfermagem 

pouco preparado, recebendo o tratamento comum na época: eletrochoques, contenção 

em quartos fortes, medicação indiscriminada entre outros (MEIRELES, 2000).  

O hospital começou a acompanhar e a participar dos vários modelos teóricos 

e técnicos propostos mundialmente nas últimas três décadas, no que se refere à 

atenção à saúde mental. É na década de 70 que o HSTRP estabelece uma parceria 

com a FMRP-USP, caracterizada pela implantação na Unidade Feminina de grupos 

operativos e trabalho em equipe multidisciplinar, a qual é interrompida em 1977 

(CONTEL, 1991). Na década de 80, o HSTRP é novamente repensado pela sua 

equipe técnica, buscando humanizar o atendimento, sendo desenvolvidos alguns 

projetos: reformas na estrutura física, aumento de recursos humanos e reformas 

técnicas internas. 

Pioneiro no processo de reforma psiquiátrica, o HSTRP já em 1983 inaugurou 

o Núcleo de Convívio, localizado em uma casa dentro do hospital, porém afastada do 

seu centro e aos cuidados de uma equipe multidisciplinar. Em 1986 foi construída a 

Vila Terapêutica, constituída por cinco casas com infra-estrutura básica, dentro do 

hospital, em uma área também afastada das instalações centrais e supervisionada por 

uma equipe multiprofissional, tendo como objetivo acolher moradores com maior 

independência e prepará-los para um possível egresso. Essa saída do hospital foi 

concretizada em 1992 com a criação de Pensões Protegidas. Ainda há o setor 

República, que atende aos pacientes, com relativo grau de autonomia, de forma mais 

individualizada. Assim, Vila Terapêutica, Núcleo de Convívio e República 

constituem setores que contam com graus variados de independência e autonomia 

dos pacientes.  
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No momento da pesquisa, o HSTRP tem 80 leitos para pacientes em fase 

aguda e um número maior de pacientes “moradores”1, sendo que os últimos são 

subdivididos em 8 setores: 

-Psiquiatria Feminina- unidade que abriga 32 pacientes do sexo feminino entre 40 e 

55 anos 

-Geriatria Feminina- unidade  que tem 21 pacientes idosos dependentes, do sexo 

feminino 

-Pavilhão Sete- com 49 pacientes homens, entre 38 e 80 anos 

-Neurologia Masculina- 21 pacientes do sexo masculino com deficiência física 

-Geriatria Masculina- 28 pacientes idosos e dependentes, do sexo masculino 

-República- 24 pacientes do sexo masculino 

-Núcleo de Convívio- 19 pacientes do sexo masculino e feminino 

-Vila Terapêutica- 16 pacientes de ambos os sexos  

 Ainda há a clínica médica, que é um setor misto destinado ao atendimento de 

intercorrências, que podem ser tratadas na própria instituição. 

O projeto das Pensões Protegidas, conforme Gonzalez e Paula (1995), surgiu 

a partir dos resultados satisfatórios com a Vila Terapêutica. Através desse projeto, 

busca-se a reinserção não só dos hábitos e costumes, mas também, a reinserção na 

cidade, estimulando a redução do vínculo institucional e o incentivo de vínculos 

sociais. Atualmente são quatro casas, abrigando no máximo quatro pessoas, 

localizadas em bairros diferentes com o objetivo de evitar a formação de localidade 

(guetos) manicomiais.   

                                                 
1  Morador é um termo usado por funcionários e pelos próprios pacientes em referência a aqueles pacientes de 
longa permanência hospitalar, ou seja, aqueles pacientes internados no setor de crônicos do hospital.  
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As Pensões Protegidas, desde sua criação, funcionam no sistema de parceria 

entre o HSTRP e sociedades civis e filantrópicas contratadas pelo Estado, por meio 

de processo licitatório. Ganha a licitação a entidade civil que oferecer melhores 

condições estruturais, organizacionais e funcionais, com menor custo/pensionista. A 

entidade recebe do hospital o equivalente à despesa mensal com o pensionista 

(SCATENA, 2000). 

 À entidade cabe equipar a casa e supri-la mensalmente com alimentos e 

outros produtos necessários, além disso, cabe a ela indicar um coordenador para cada 

pensão, sendo esse da própria comunidade e tendo como função intermediar 

pensionistas, comunidade e hospital. Ao hospital cabe, inicialmente, indicar um co-

orientador para cada pensão, o qual deve pertencer a sua equipe técnica e atuar por 

um período médio de 90 dias junto à pensão, desligando-se gradualmente. 

 A assistência à saúde dos pensionistas se dá nas Unidades Básicas de Saúde e 

no NAPS e em casos de episódios psicóticos sua assistência deve ser prestada de 

acordo com o sistema de referência e contra-referência.  

Há, ainda, o programa das Residências Assistidas. São imóveis da Cohab de 

Ribeirão Preto, locadas por ex-pensionistas que assumem o orçamento imobiliário. 

Trata-se de uma fase “pós-pensão-protegida” na qual o ex-interno do HSTRP dispõe 

de condições psicossociais de autogestão, sem mediação institucional. Hoje há três 

Residências Assistidas (GUIMARÃES; SAEKI, 2001). E atualmente há, no total, 45 

pessoas desinstitucionalizadas que participam ativamente da vida em sociedade 

(GONZALES, 2003). 

 Conforme aponta Scatena (2000), apesar do preparo dos egressos e da 

vontade destes de sair do hospital, esse processo apresenta muitas dificuldades, entre 
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elas o medo do novo, os desentendimentos entre os moradores, a falta de segurança 

em casa. Ainda assim, o trabalho de reabilitação psicossocial e a preocupação em 

impedir novas cronificações orientam, atualmente, o atendimento desenvolvido no 

hospital (MEIRELES, 2000), já que, segundo Scatena (2000), o objetivo é resgatar a 

cidadania do maior número possível de pacientes crônicos, que demonstrem 

autonomia e condições para viver fora do hospital.  

Importa lembrar que grande parte dos pacientes não apresenta condições de 

serem desospitalizados. Nesses casos, cada setor elabora a estratégia mais adequada 

para o tipo de população que atende.  

Os setores como a Vila Terapêutica, o Núcleo de Convívio, a República e, até 

mesmo, a Psiquiatria Feminina e o Pavilhão Sete, ainda que em menor grau, buscam 

proporcionar melhor qualidade de vida a seu moradores, estimulando-os a fazer 

passeios, atividades físicas, oferecendo quartos com menor número de pacientes, 

roupas próprias e alguma alimentação diferenciada.  

Além disso, contam com equipe multiprofissional, com sistema de referência 

e tratamento mais individualizado, além das assembléias semanais de moradores, que 

estes podem fazer suas sugestões e recebem informações. O serviço social de cada 

setor também se empenha em providenciar, quando ainda não há, a documentação 

necessária para a retirada e recebimento do benefício do INSS.    

Tratando-se de um hospital público, sua população, na grande maioria, 

provém de camadas populares com graves dificuldades econômicas e sociais. Sendo 

assim, este estudo, por se desenvolver em um hospital estadual, investiga situações 

específicas de uma classe social. 
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Como mostra Cerqueira (1976) a clientela do hospital público freqüentemente 

é de indigentes. Desta forma, há grande tendência à exclusão e abandono social e ao 

acúmulo de anos no ambiente hospitalar, o que leva à cronificação dessa clientela.  
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4- DESOSPITALIZAÇÃO X DESINSTITUCIONALIZAÇÃO:  CONCEITOS 

E IMPASSES 

 

 “É preciso manter o caos dentro de si para  

poder dar à luz a uma estrela dançante” 

         Nietzche 

 

 

A diferenciação entre desospitalização e desinstitucionalização tem sido 

comumente explorada na literatura. Contudo, em termos práticos, ambas vem sendo 

tomadas com o mesmo sentido. Cabe, então, rever seus conceitos para que se possa 

definir e nomear corretamente o que tem sido feito no campo da saúde mental. 

 A desospitalização, de acordo com Zebetto (1997), é a política que se 

restringe à alta hospitalar, à redução gradual do número de leitos, ao fechamento 

brusco dos hospitais psiquiátricos e/ou à transferência de saberes e práticas 

manicomiais. Ou seja, a desospitalização não prevê a superação do modelo 

manicomial, criando uma nova cronicidade (ROTELLI; AMARANTE, 1992) 

 A desinstitucionalização, por outro lado, propõe a desconstrução de todo o 

aparato manicomial. Isto significa, mais do que o fim da estrutura física do 

manicômio; significa a superação de toda a trama de saberes e práticas vigentes, 

tratando de uma ruptura dos paradigmas que fundamentam e autorizam a instituição 

psiquiátrica clássica (ROTELLI; AMARANTE, 1992).  

Segundo Lobosque (2001), a desinstitucionalização transcende a idéia de 

simplesmente desospitalizar, pois busca as transformações das relações reificadas de 

poder. Sendo assim, é um processo social, no qual, mobiliza-se como atores todos os 

sujeitos envolvidos, transformam-se as relações de poder entre pacientes-instituição, 
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objetivando a reconstrução do sujeito, preservando sua subjetividade e suas relações 

interpessoais (ZEBETTO, 1997). 

Tendo definido os conceitos de desospitalização e desinstitucionalização 

importa abordar como esses processos vêm acontecendo no mundo e quais são as 

conseqüências provocadas na assistência à saúde. 

Soronenreich (1995) aponta que mesmo nos países do primeiro mundo, as 

condições para reduzir as internações psiquiátricas não são realizadas. Eikelmann 

(2000) apresenta conseqüências negativas da desospitalização na experiência 

mundial: negligência terapêutica, abandono social, casos comuns de pessoas 

desabrigadas, encarceramento devido a problemas policiais e com a justiça e outras 

formas dramáticas de qualidade de vida, especialmente quando os processos de 

desospitalização são determinados pelo exclusivo interesse econômico o que 

constitui um sério prejuízo para a assistência psiquiátrica e particularmente para o 

paciente crônico.  

Importa lembrar, ainda, como apontam estudos internacionais (LAPSLEY, 

2000), que no início dos movimentos de desospitalização pensava-se que o custo da 

assistência hospitalar era duas vezes maior que a assistência na comunidade, o que 

tornou esse processo mais interessante economicamente e por isso, muitas vezes, a 

opção mais desejada, mesmo que não existisse um preparo para tal. 

Além destes estudos a respeito da desospitalização, outros têm sido feitos. 

Entre eles alguns se concentram na avaliação do custo econômico dos serviços 

abertos quando comparados com serviços hospitalares (FAGUNDES, 1998; 

DUNNINGHM, 1995). Outros mostram a origem da desospitalização (MORGADO, 

1994; SORONENREICH, 1995).  Alguns estudos sobre a experiência internacional 
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(MORGADO, 1994; BANDEIRA, 1991; SORONENREICH, 1995). Além do 

trabalho anteriormente citado no texto, outros também apontam conseqüências 

negativas da desospitalização (FURTADO, 1998; BANDEIRA, 1991; FAGUNDES, 

1998; DUNNINGHAM, 1995); assim como os que tratam das condições necessárias, 

ou pré requisitos,  para uma adequada desospitalização (MORGADO, 1994; 

BANDEIRA, 1991; SORONENREICH, 1995). Há, ainda, aqueles que falam sobre a 

inadequação dos serviços extra-hospitalares (SORONENREICH, 1995; DELGADO, 

1991; FAGUNDES, 1998; BANDEIRA, 1991).  A perspectiva de pacientes e 

funcionários é abordada por Lancman (1998). A experiência do processo de 

desospitalização na cidade de Ribeirão Preto também foi relatada (CONTEL, 1999), 

assim como a experiência sob a perspectiva dos próprios pacientes (SCATENA, 

2000), também foi estudada a experiência do movimento de luta antimanicomial 

nesta cidade (ZEBETTO, 1997). O HSTRP também foi foco de estudos, como sobre 

sua criação (GUIMARÃES, 2001) e sobre a caracterização da atuação de 

enfermeiros psiquiátricos no hospital (SAEKI, 1981; SAEKI, 1994), tendo especial 

destaque as produções do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto- USP.  

Alguns autores identificam características das instituições asilares, como 

Goffmann (1974), por exemplo, que cita elementos funcionais dessas instituições 

como a perda de contato com a realidade externa, o ócio forçado, a perda de 

familiares e propriedades, a medicação indiscriminada e a perda da perspectiva de 

vida fora da instituição. 

Paradoxalmente, essas também são características das doenças que um 

hospital psiquiátrico visa tratar. Deste modo, como aponta Bleger (1980), as 
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organizações psiquiátricas têm as mesmas características do fenômeno tratado, sendo 

essa sua função iatrogênica e de confirmação da doença e que, segundo Barton 

(1974, apud DELGADO, 1991, p. 120), causaria a “neurose institucional”, 

compondo assim, o conjunto de fatores do processo de cronificação. 

Outros estudos, porém, apontam que afirmações como esta de Barton “a 

hospitalização cronifica, aliena, demencia” não têm bases científicas 

(SORONENREICH, 1995, p. 160). A idéia de responsabilizar a hospitalização pelo 

processo de demenciação é contestada por alguns autores, como Soronenreich 

(1995), afirmando que amplos estudos constatam que certos casos evoluem para 

deteriorização mesmo com tratamento fora do hospital, ou seja, a evolução crônica 

depende da natureza da doença e não do ambiente no qual se realiza o tratamento.  

Outros estudos mostram que quando melhoradas as condições dos hospitais, o 

estado do paciente melhora, dependendo não da hospitalização em si, mas de sua 

qualidade (WING; BROWN, 1970, apud CURSON et al, 1992). Segundo algumas 

pesquisas, então, o ambiente não é a causa da deteriorização do estado mental do 

paciente, mas pode, quando apresenta más condições de tratamento, reforçar a 

tendência já existente de isolamento, de gravidade da doença e de evolução crônica 

natural nos casos graves de doença psiquiátrica. 

Resultados dos estudos de Curson et al (1992) por outro lado, opõem-se a 

essa idéia, não tendo encontrado dados significativos que revelem qualquer relação 

direta entre ambiente hospitalar e deteriorização clínica. Soronenreich (1995) 

apresenta outros estudos onde os autores argumentam no mesmo sentido: mesmo em 

tratamento fora do hospital vários pacientes evoluem para cronificação; a 

percentagem de cronificação é muito similar entre hospitalizados e aqueles que 



  29 

recebem atendimento extra-hospitalar; a internação prolongada tem pouco efeito 

sobre os déficits da esquizofrenia crônica; nos abrigos protegidos na Alemanha, os 

esquizofrênicos são tão deteriorados quanto os hospitalizados; casos de 

esquizofrenia, com ou sem tratamento, com ou sem hospitalização evoluem para 

deteriorização.  

Lembrando, ainda, como aponta Dunningham (1995), que os esquizofrênicos 

ocupam a maior parte dos leitos psiquiátricos no Brasil e no mundo, acometendo 0,5 

à 1,5% da população mundial e se caracterizando como um transtorno mental de 

duração prolongada, como uma enfermidade de evolução crônica e de início em 

idade precoce. 

Tendo apresentado os possíveis aspectos envolvidos na cronificação do 

sujeito, cabe discorrer sobre o termo hospitalismo, o qual vem sendo usado 

rotineiramente no campo psiquiátrico. Esse termo parece ter sido emprestado de 

Spitz quando definiu o quadro de hipodesenvolvimento e apatia de crianças 

internadas durante os dois primeiros anos de vida. Galizzi (1994) formaliza o termo, 

diferenciando-o, assim, do conceito de Spitz, aplicando-o à psiquiatria no adulto. 

Trata-se, pois, de um conceito descritivo do quadro de reinternações ou de 

permanência hospitalar além da média prevista para o quadro clínico, em que há o 

desejo consciente ou inconsciente do paciente de ser cuidado pela instituição. 

Parece, então, que o processo de cronificação e, pode-se pensar no próprio 

quadro de hospitalismo, característico da esquizofrenia, pode ser agravado caso não 

encontre formas adequadas de tratamento, independente de ser em serviços externos 

ou internos. Ou seja, não se trata da “abertura” concreta do serviço, mas sim de sua 

forma de tratamento e das conseqüências aí implícitas. 
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Desta forma, na medida em que o risco de desenvolvimento do quadro de 

hospitalismo não se restringe às instituições fechadas, importa investigar quais os 

aspectos institucionais e subjetivos que contribuem com tal processo, a fim de evitar 

a manutenção dessa realidade em novos contextos.  

De modo geral, os estudos encontrados mostram diferentes aspectos prós e 

contra a hospitalização. Como as suas conseqüências para o paciente, a evolução da 

doença independente do fato de estar ou não hospitalizado entre outros, porém não 

foram encontradas pesquisas que abordassem de fato o principal envolvido: o próprio 

paciente. E mais especificamente, ao modo como esse paciente se posiciona frente à 

sua internação e a uma possível desospitalização. 
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5- OBJETIVO 

 

 

Estudar os possíveis fatores associados à recusa à desospitalização entre 

pacientes internos de hospital psiquiátrico, com diagnóstico de esquizofrenia e 

capacidade verbal preservada.  
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6- METODOLOGIA 

 

 

6.1- A pesquisa qualitativa em saúde 

 

Tendo em vista os objetivos já expostos, foi considerada necessária a escolha 

de uma abordagem que oferecesse recursos para uma compreensão profunda do 

problema delimitado, a partir de um instrumento que possibilitasse a verbalização do 

sujeito.  

Assim sendo, foi realizada uma pesquisa qualitativa, a qual, segundo Minayo 

(1996) permite descrever a experiência humana tal como é vivida, possibilitando 

conhecer o sujeito de forma profunda, buscando compreender o significado que as 

experiências tem para ele. As investigações qualitativas tentam ultrapassar o alcance 

descritivo do conteúdo manifesto da mensagem, para atingir, mediante a inferência, 

uma interpretação mais profunda.  

Considerados esses aspectos, entende-se que a abordagem qualitativa é a 

forma mais apropriada para a apreensão da questão de interesse, já que permite que o 

pesquisador saiba por meio do próprio paciente a respeito de sua experiência e do 

que lhe é realmente significativo, podendo, assim, obter dados mais próximos da sua 

realidade subjetiva.  

De acordo com Goldenberg (1997), a representatividade dos dados na 

pesquisa qualitativa está relacionada com a sua capacidade de possibilitar a 

compreensão do significado e a “descrição densa” do problema estudado e não à sua 



  33 

representatividade numérica. Deste modo, a quantidade é substituída pela 

intensidade, pela imersão profunda.  

No mesmo sentido, Minayo (1996) aponta que a pesquisa qualitativa 

considera um número suficiente de sujeitos que permite certa reincidência das 

informações, porém não despreza informações ímpares cujo potencial explicativo 

tem que ser levado em conta e entende que na sua homogeneidade fundamental 

relativa aos atributos, o conjunto de sujeitos possibilita a apreensão de semelhanças e 

diferenças.  

Assim, essa pesquisa, embora tenha proposto investigar uma determinada 

população, não pretende fazer uma generalização e sim considerar aspectos 

individuais e singulares, apesar de outros que marcam e definem a característica 

geral do grupo.  

 

6.2- O percurso metodológico 

 

6.2.1- Participantes                          

 Foram entrevistados pacientes internados no setor de crônicos de um hospital 

psiquiátrico, sendo critérios de inclusão: ser morador do Hospital Santa Tereza; ter 

diagnóstico de esquizofrenia2; ter capacidade verbal preservada; recusar qualquer 

tentativa de desospitalização; consentir em participar da pesquisa. 

 Como aponta Minayo (1996), em uma abordagem qualitativa o pesquisador 

preocupa-se menos com a generalização (como na quantitativa) e mais com o 

aprofundamento e abrangência da compreensão do grupo estudado. Sendo a amostra 

                                                 
2 O diagnóstico psiquiátrico foi encontrado no prontuário médico do paciente, sendo considerado o diagnóstico 
dado pelo psiquiatra do hospital, não havendo o objetivo de comprová-lo ou confrontá-lo.  
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ideal aquela capaz de demonstrar a totalidade nas suas múltiplas dimensões, não se 

esgotando, enquanto não delinear o quadro empírico da pesquisa (MINAYO, 1996). 

 Foram entrevistados seis sujeitos, sendo cinco homens (dos setores: pavilhão 

sete, república, vila) e uma mulher (da psiquiatria feminina). Lembrando que apenas 

32% do total de pacientes é do sexo feminino, dado este que justifica a dificuldade 

em encontrar mulheres para participar das entrevistas. As entrevistas foram 

realizadas no período de 06 a 20 dezembro de 2002. 

 

6.2.2-Instrumento 

 Utilizou-se um roteiro de entrevista semi-estruturada (anexo A) como 

instrumento para coleta dos dados. Considerando tratar-se de uma população muito 

específica com severo nível de comprometimento das funções psíquicas, o roteiro da 

entrevista foi elaborado a partir da leitura da literatura da área associada aos 

interesses da pesquisa. O mesmo roteiro teve origem no estudo de caso anteriormente 

realizado pela pesquisadora, sendo que esse já fora devidamente testado e se mostrou 

válido. 

 A entrevista, segundo Minayo (1996), permite apreender o ponto de vista dos 

atores sociais a respeito dos objetivos da pesquisa. Segundo Triviños (1992), a 

entrevista semi-estruturada se desenrola a partir de um roteiro com questões básicas, 

porém, não aplicado rigidamente, sendo que as perguntas têm formulação flexível e o 

entrevistado pode responder livremente. São questões abertas e devem suscitar 

verbalizações que expressem o modo de pensar, agir, sentimentos e crenças em 

relação a determinado assunto. Importa para tal, que o roteiro seja relativamente 
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amplo, permitindo captar as informações desejadas, assim como, garantir que todos 

os tipos de dados sejam obtidos com todos os sujeitos.  

 Lodi (1971) completa que esse tipo de entrevista possibilita explorar mais 

amplamente uma questão de interesse do pesquisador, ainda que, como lembra 

Triviños (1992), o entrevistado tenha liberdade e espontaneidade, ambos necessários 

ao enriquecimento da investigação.  

 Deste modo, a escolha pelo uso da entrevista semi-estruturada se deve ao fato 

de que esse instrumento permite obter informações mais completas e profundas e 

melhor explorar questões individuais com o entrevistador, podendo adaptar as 

perguntas ao nível de compreensão do entrevistado (TRIVIÑOS, 1992). 

 Nesse estudo, o roteiro de entrevista foi elaborado de acordo com as 

preocupações apontadas por Minayo (1996), procurando enumerar da forma mais 

abrangente possível as questões que a pesquisa pretendeu abordar. Para isso, 

compreende os seguintes objetivos: (a) compreensão do caso individual, (b) da 

especificidade do grupo, (c) da comparabilidade dos sujeitos. Tendo em vista esse 

conhecimento e sua prévia aplicação no estudo de caso já citado, o roteiro da 

entrevista constou, além dos dados pessoais, de três momentos: questões sobre o 

período anterior à internação, durante a internação e a atualidade.   

 

   6.2.3- Aspectos Éticos 

 Inicialmente, respeitando as questões éticas envolvidas na pesquisa com seres 

humanos, antes da entrada em campo, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

Médica do HSTRP. Com a mesma preocupação ética, fez-se um contato com os 

sujeitos, explicitando todo o processo da pesquisa, que somente teve início diante de 
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sua autorização por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo B). 

No caso em que o paciente era analfabeto, um funcionário, na presença deste, 

assinou o termo. As entrevistas foram gravadas e registradas integralmente, mediante 

autorização dos sujeitos. Para transcrição das entrevistas foram usadas as normas que 

constam em anexo (anexo C). Durante a apresentação dos resultados foi mantido o 

sigilo quanto à identidade dos pacientes, sendo usado para tal um nome fictício. 

 

6.2.4-Procedimento 

 

6.2.4.1-Seleção dos participantes 

 Em investigação preliminar dos prontuários médicos, obteve-se o 

levantamento de todos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. Esses pacientes 

foram separados entre os sexos, sendo sorteados nove pacientes do sexo masculino e 

nove do sexo feminino. Respeitando a ordem estabelecida pelo sorteio dos nomes foi 

feito o contato com os pacientes, verificando sua capacidade verbal e a recusa ou não 

em deixar o hospital. No caso de corresponder aos critérios foi feito o convite para 

participar da pesquisa.   

 Assim, o primeiro paciente do sexo masculino correspondeu aos critérios de 

seleção e aceitou participar da pesquisa (entrevista 1); assim como o segundo e o 

terceiro pacientes do sexo masculino (respectivamente entrevista 3 e entrevista 4); o 

quarto paciente sorteado, apesar de se enquadrar nos critérios de seleção, não aceitou 

participar da pesquisa; o quinto paciente sorteado tinha uma verbalização 

extremamente delirante e incompreensível, sendo assim, eliminado da pesquisa; o 

sexto paciente dizia que queria sair do hospital; o sétimo e oitavo pacientes sorteados 
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correspondiam aos critérios de seleção e aceitaram participar da entrevista 

(respectivamente entrevista 5 e entrevista 6); o nono paciente não tinha condições 

verbais de participar da entrevista.  

Quanto ao sorteio das pacientes do sexo feminino, a primeira correspondia 

aos critérios e aceitou participar (entrevista 2); das oito seguintes, 4 não tinha 

capacidade verbal preservada; 2 se recusaram a participar da entrevista e 2 gostariam 

de sair do hospital.                                                                                                                                 

 

6.2.4.2- Coleta dos dados 

       Após a confirmação da recusa à desospitalização, os pacientes foram 

convidados a participar da pesquisa. Aqueles que aceitaram o convite foram 

encaminhados a uma sala reservada do próprio setor, na qual foi dado seguimento à 

apresentação do termo de consentimento e à realização da entrevista. 

 

6.2.4.3- Análise dos dados 

  Os dados colhidos neste estudo foram submetidos à Análise de Conteúdo, a 

qual, segundo Minayo (1996, p. 203), “parte de uma literatura de primeiro plano para 

atingir um nível aprofundado: aquele que ultrapassa os significados manifestos”.  

  Dentro da análise de conteúdo foi usada a análise temática tendo em vista a 

consideração de Minayo (1996, p. 204) “(a análise temática) é uma das formas que 

melhor se adequa à investigação qualitativa do material sobre saúde”.  

Segundo Bardin (1977, p. 105) “o tema é a unidade de significação que se 

liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que 

serve de guia à leitura”.  
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Minayo (1996) afirma que fazer uma análise temática consiste em descobrir 

os núcleos de sentido que compõe a comunicação; qualitativamente a presença de 

determinados temas denota os valores de referência e os modelos de comportamento 

presentes no discurso. Enfim, é a partir da leitura do material que são destacadas as 

unidades de significado ou os temas.  

Desta maneira, a análise considerou aquilo que foi mais marcante em cada 

entrevista, sendo recortados de cada reposta os fragmentos mais significativos dos 

discursos enunciados. Tais fragmentos foram trabalhados e comentados, tendo-se 

feito comparações entre os relatos dos entrevistados. 

De acordo com Minayo (1996), a análise foi feita gradativamente, através de 

três etapas, a saber: 

A primeira etapa ou a Pré-análise: 

  Foi realizada uma leitura exaustiva e repetida dos textos, apreendendo as 

idéias centrais ali contidas e também os momentos-chave em relação ao tema 

proposto; constituindo um ou mais “corpus” de comunicação visando identificar 

diferenças quanto ao conteúdo das falas. 

A segunda etapa ou a fase de Exploração do Material: 

Foi realizada uma leitura transversal de cada “corpus” com recortes das 

chamadas “unidades de registro”, isto é, dos temas; classificando e agregando os 

dados mais relevantes com formação de categorias centrais. 

A terceira etapa, ou seja, o Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação:  

Foi feita a articulação do corpo teórico com os dados obtidos, propondo 

inferências e realizando interpretações previstas no quadro teórico. Com isso, 

chegou-se à análise final. 
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7- RESULTADOS 

 

 

7.1- Perfil dos Entrevistados 

 

 A seguir é feita uma síntese da história pessoal dos entrevistados, para que o 

leitor se familiarize com o universo de cada um deles. Para tanto, foram utilizados 

dados dos prontuários médicos, observações da pesquisadora e dados informais. 

 

ENTREVISTADO 1 

João tem 49 anos, 27 passou internado no HSTRP. Acredita-se que tenha uma 

irmã, mas não foi localizada. Vive em um das casas da Vila Terapêutica, com mais 

dois companheiros. Mostra, com orgulho, seu aparelho de som e sua coleção de cds, 

assim como os móveis e objetos pessoais de sua casa comprados a seu gosto e com 

seu próprio dinheiro. João tem como diagnóstico psiquiátrico esquizofrenia 

catatônica, ele é aposentado pelo INSS. Em outubro de 2003, soubemos que 

encontrou sua família e já se prepara para receber alta para viver com ela. Neste 

momento, despede-se dos companheiros do hospital. 

 

ENTREVISTADO 2 

 Madalena tem 53 anos, embora diga ter 51. Está internada há 15 anos. Foi 

casada, tem filhos e família localizada. Uma vez por ano responde processo no 

Fórum por homicídio de uma paciente. Vive na Psiquiatria Feminina, local dividido 

em dois grandes quartos, nos quais são distribuídas todas as camas, uma ao lado da 



  40 

outra. Alguns poucos armários com objetos pessoais disputam espaço e cobiça 

daquelas pacientes que têm apenas como local mais privado o seu colchão, onde 

podem guardar seus objetos pessoais. Tem o diagnóstico psiquiátrico de 

esquizofrenia paranóide. Não é aposentada pelo INSS, embora os documentos 

estejam sendo providenciados. Aproximadamente um mês de nossa entrevista, 

soubemos que fora transferida para o Núcleo de Convívio, setor com atendimento 

mais particularizado e que recebe pacientes com maior autonomia. Depois de um 

ano, tivemos notícia de que Madalena está muito bem, satisfeita com sua nova 

morada. 

 

ENTREVISTADO 3 

 José tem 48 anos, não se lembra há quanto tempo está internado. Soubemos 

que são 18 anos de internação. Mora no Pavilhão Sete. Esse pavilhão abriga muitos 

pacientes, sendo que dormem nos quartos de oito a dez. Seu diagnóstico psiquiátrico 

é de esquizofrenia paranóide. Sua mãe mora em um asilo, esporadicamente vai 

visitá-la. José, quando chamado a participar, aceitou prontamente. No fim da 

entrevista, agradeceu a conversa “não chamam a gente pra conversa eu pensei... vou 

ver o que a moça quer... é bom conversa”. Não é aposentado pelo INSS. 

 

ENTREVISTADO 4 

 Espedito tem 51 anos, sendo que 20 destes passou internado no HSTRP. 

Severino foi casado e teve uma filha, não tem mais contato com ex mulher e filha. 

Tem uma irmã que vive na cidade, esporadicamente vai visitá-la. Vive no Pavilhão 

Sete, o mesmo que seu colega José. Severino tem diagnóstico de esquizofrenia 
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paranóide. Severino ajuda nos serviços gerais do pavilhão, sendo muito prestativo 

com os funcionários em geral. Trata as pessoas, inclusive eu mesma na entrevista, 

com formalidade e respeito. Recebe benefício do INSS. 

 

ENTREVISTADO 5 

 Mateus tem 80 anos, está no hospital desde sua fundação, ou seja, há 58 anos. 

Mora na República, pavilhão que acolhe pacientes mais idosos, com certa autonomia 

e quadro psiquiátrico estabilizado. Nesse setor os quartos são mais individualizados, 

com armários próprios, roupas e objetos pessoais. Mateus, que tem diagnóstico de 

esquizofrenia residual, recebe benefício do INSS. Como já nos conhecíamos, começa 

a entrevista dizendo que suas duas irmãs faleceram.  

 

ENTREVISTADO 6 

Paulo tem 79 anos, diz ter 75, fala que faz uns vinte anos que está internado, 

porém afirma ter sido da primeira turma de pacientes que chegou ao HSTRP. Esse 

dado é confirmado, sendo, então, que está internado há, aproximadamente, 58 anos. 

Pedro, assim como seu companheiro Mateus, vive na República. Não tem parente 

localizado, acredita que seus sobrinhos morem em São Paulo. Seu diagnóstico 

psiquiátrico é esquizofrenia residual. É aposentado pelo INSS. 
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7.2- Descrição dos Achados 

 

A partir da leitura exaustiva das entrevistas, foi possível extrair alguns temas 

que se destacaram da totalidade. Assim, para a melhor interpretação foram 

identificados temas (unidades de significado) emergentes, em torno dos quais 

circulam os conteúdos das falas dos entrevistados.  

 

A ordem estabelecida pela pesquisadora para a apresentação dos temas é a 

seguinte: 

O porquê da internação 

Causalidade 

Atribuição do seu destino ao outro 

As mazelas sociais 

Família 

Proteção hospitalar 

Identidade 

Motivo alegado para recusa em deixar o hospital 
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7.2.1- O porquê da internação 

Esta categoria refere-se aos depoimentos dos entrevistados quando durante as 

entrevistas foi-lhes perguntado sobre o porquê de sua internação. 

 

Entre os seis pacientes entrevistados quatro deles apontaram como razão de 

sua internação alguma perturbação mental, tal como vozes, irrupção de algo de 

estranho e alguma alteração no pensamento, ou ainda um intenso sentimento de 

tristeza. 

  

“umas voz na cabeça... ficava esquisito as coisa pra mim” (...) “fiquei ruim... 
fiquei doente... com voz na cabeça... voz... aí precisei interna” (João) 
                                  

“porque eu sentia ruim na igreja... fazê barulho né... ia na igreja... fazia 
barulho né... quando eu fiquei doido das idéia... eu ia na igreja rezava alto 
(...) por isso que eu fiquei... atrapalhô a idéia... dái os padre levaram pro 
Emboabas e os secreta pro Franco da Rocha... secreta? secreta é o detetive 
né, detetive que toma conta das coisas... é polícia né... polícia à paisana né” 
(Mateus) 
  

 “veio a doença e precisei interná... tinha um problema na cabeça... pensava 
mal né... não pensava bem não” (Paulo) 
 

 “eu só pensava em se matar... morrer... dava uma tristeza na minha alma... 
eu ficava doente... começava escutar voz... escuta voz... tomava conta de 
mim... perdia o sentido” (Madalena) 
 

“... adoeci e comecei a chora e não pude mais trabalhá... sentia dor no 
corpo... chorava... andei chorando por muita cidade... tava pedindo esmola... 
aí a polícia não deixou mais eu pedi  e ponho eu no hospital” (Espedito ) 

 

 Em um dos relatos ainda apareceu o fato de que alguns comportamentos 

desviantes teriam provocado a internação. 
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            “em Franco da Rocha foi porque eu atirei minha filha no poço... aqui eu vim 
porque sai na rua à noite... a polícia me prendeu eu vim pra cá... eu saia na 
rua e ficava pelada... ficava pelada pra mim ir presa na cadeia... porque é 
gostoso::... fica tudo junto com as colega” (Madalena) 
 

Um dos pacientes entrevistados desconhece os motivos de sua internação, 

supõe que seja por necessidades do serviço: 

   

      “eu não sei porque que é... (...) acho que foi ( ) de casa lá... ( ) foi morá 
sozinho a casa fico faltando gente... ficava um lá...( ) não podia fica aí eu 
peguei e fui internado outra vez... ( ) acho que é por causa do (três) da família 
lá que um ia embora e o outro ficava... tinha três e um ficava... ficava dois... 
então eu acho que eles falava que ele não podia fica sozinho... se ficasse 
sozinho aí punha eu junto pra intera os quatro... então eles foram mora ( ) uns 
foram mora de um lado e eu vim mora aqui agora... eu vim internado”   (José)  

 

 

7.2.2- Causalidade 

 Nesta categoria foram agrupados conteúdos da fala dos entrevistados que 

mostravam algum tipo de relação causal entre um determinado evento de vida e o 

surgimento da doença mental. 

 

Dois dos pacientes apontaram como causa do aparecimento de sua doença 

uma perda de alguém querido e/ou perdas materiais. 

 

“aí minha mãe morreu também... é... e eu fiquei ruim também né... aí morreu 
né” (João) 
 

 “o patrão pegô o dinheirinho que eu tinha ( ) ele tomou... aí não teve jeito 
deu amiga com ela... eu sai de lá... saí e fui pedi esmola... num amiguei 
porque num agüentei mais trabalhá... adoeci... comecei chorá... não sei não 
porque eu andava chorando direto lá... eu tava fazendo planos de amiga com 
ela” (Espedito) 
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 Três pacientes colocaram como causa algum evento de caráter religioso, 

sendo que, para dois deles, a doença veio em conseqüência de alguma “macumba”; 

para o outro, em resposta a algum ritual realizado em uma igreja. 

 

            “acho que era macumba né... e gente ruim né... muita gente nesse mundo 
tem muito perverso... fizeram macumba por inveja” (Madalena) 

                                        

            “o pai da moça que eu namorava mando uma cobra pra me mordê eu em 
casa... era duas cobra.. era o mal... manda mal pra gente inocente da 
macumba... não tem cura né... não sabe.... fica abobado... e não tem cura 
né... fiquei abobado” (Paulo) 

 

             “... eu ia na igreja né... muito né... e os padre fez lá uma... uma... ele fez pra 
mim...   ( ) aquele negócio de reza muito né... anuncio lá na igreja o povo 
né... fez uma... fez apaga a luz ( ) aí eu fui pra casa e perdi a idéia” 
(Mateus) 

 

 

7.2.3- Atribuição do seu destino ao outro 

 Este tema refere-se às falas que relataram que o outro provocou sua loucura 

e/ou internou-o, determinando seu destino; ou ainda, aos conteúdos referentes a 

algum tipo de aceitação de sua atual condição. 

  

Em dois relatos apareceu o outro como aquele que causou seu mal, 

provocando a condição (loucura) que resultou na internação.  

 

“(...) acho que era macumba né... é gente ruim né, muita gente nesse mundo 
tem muito perverso” (Madalena) 

 

“ele mandô uma cobra pra me mordê e deixa abobado” (Paulo) 
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Nos outros relatos apareceu uma dimensão de aceitação. 

 

“eu não tinha nenhum problema não... eles acharam que tinha que pô eu no 
hospital e ponharam... não sei porque que é que eu vim pro hospital... porque 
eu tinha que vir mesmo... ah eu fui bonzinho né... eu fui... não achei ruim 
não... fui quieto... não tem nada pra fala não... não sei fala nada pra ela... eu 
peguei e fui... fui quieto... e tô no hospital até hoje”  (José) 

 

“a polícia ponho eu aqui no hospital pra mora aqui pões eu (...) foi como a 
polícia fez... aí fico aqui no hospital... tô até hoje... daqui eu não posso sair... 
preciso morá aqui mesmo... a polícia ponho eu no hospital” (Espedito) 

 

“quem levo eu foi os padre... meu lugar eles acharam que era aqui... de 
acordo com o que eles fizeram pra mim to aqui até hoje” (Mateus) 
 

                                  “... aí fiquei lá em Cravinhos e me trouxeram aqui... no São Vicente de Paula 
não tinha vaga... aí  eu tô aqui até hoje” (João) 

 

 

7.2.4- As mazelas sociais  

 Nesta categoria foram reunidas as falas relacionadas com algum tipo de 

rompimento dos padrões sociais vigentes: as representações dominantes de família, 

trabalho, razão, felicidade. 

   

 Dois pacientes falaram de sua incapacidade de trabalho em momentos 

anteriores à internação. 

 

“não agüentei mais trabalhá” (Espedito) 

 

“fiquei sem trabalha... sem acha serviço... amarraram o serviço” (Paulo) 
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 Um paciente colocou que era sozinho e que não tinha um lugar para morar. 

 

“... ficou só eu pra sobrevivê... como fico só eu no mundo eu não tinha lugar 
pra fica me levaram pra delegacia... não fui pra lá porque eu tinha feito mal 
nenhum... eu não tinha onde ir... aí eu ficava lá... mas era livre né” (João) 

  

Ainda é colocada a loucura tal qual é reconhecida pelos outros. 

 

“todo mundo via a gente sabia que era demente... louco... louco né... não sô 
louco mas em todos caso tô no lugar deles né” (Mateus) 

 

Uma outra paciente se diz “tonta” por não saber viver, além de não ter 

dinheiro e um marido. 

 

“o mundo é gostoso pra quem sabe viver... eu não sei vive não... sou tonta... 
não aproveitei... as pessoas aproveita de mim eu sou tonta (...) pra quem 
tem dinheiro... pra quem tem casa boa... um marido... um homem bão::... 
mas que nem eu ( ) fudida...”     (Madalena) 

  

 

7.2.5- Família 

 Neste tema foram incluídos todas as referências à família que emergiram 

nas entrevistas, sejam elas referências espontâneas ou questionadas pela 

pesquisadora.  

 

Dois pacientes relataram que, embora tenham familiares, não são procurados 

ou mesmo queridos por estes. 
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 “( ) eu num vô procurá minha mãe e meus irmão... eles num vem aqui me 
procura eu... e eles lá num procura nada” (José) 
 

“meu irmão não qué eu... tem medo de mim... porque ( )? se eu não agredi 
ninguém... tudo lelé, tudo lelé da cuca (...) meu marido ele não gosta de 
mim... ele não tinha amor ele tinha ódio de mim” (Madalena) 

 

 Outros pacientes entrevistados relataram ter perdido completamente o contato 

com a família, ou mesmo não ter família. 

 

“fiquei aqui esse tempo porque não tinha ninguém por mim né... minha 
irmã não sabe que eu tô aqui... tenho uma irmã que mora em São Paulo... 
nem sei... nem conheço se fala agora” (João) 
 

“tinha família grande... morreram tudo só fico eu no mundo... agora não 
tem família né (...) foi bom vim do Franco da Rocha pra cá fica perto da  
família” (Mateus) 

 

 E ainda dois pacientes relataram que não precisam de família ou que não 

querem ter outro vínculo, além de visitas. 

 

“... porque não tem família né... quem tinha família mandô embora... e 
eu como não tinha fiquei (...) eu recebi uma vez só a visita de um 
sobrinho meu... depois não vorto mais aqui... (gasto) muito com a 
viagem né... num precisa de visita... tem família pra trata né... eu não 
tenho... eu fico no hospital né (...) meus pai morreu... meus irmão 
casaram e eu fiquei solteiro... meus irmão não sei onde tá... acho que tão 
em São Paulo né... eu nunca precisei da família né’ (Paulo) 
 

“... eu falei com minha irmã no telefone mais M... eu vo lá na casa dela  
mais M mas eu vorto de novo”  (Espedito) 
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7.2.6- Proteção hospitalar 

 Neste tema foram agrupados conteúdos referentes a algum tipo de proteção 

física, como segurança e condições de sobrevivência, ou subjetiva, que o hospital 

supostamente oferece. 

 

Em todas as entrevistas o hospital apareceu como local seguro frente aos 

perigos da cidade (espaço extra-hospitalar), além de garantir as condições básicas de 

sobrevivência (alimentação, roupa limpa, etc.) e de tratamento de saúde (medicação e 

assistência médica). 

 

“... aqui é mais sossegado né... num é igual na cidade... lá fora é perigoso... 
cheio de malandro lá... aqui é mais sossegado” (João) 
 

“aqui é melhor que minha casa... porque aqui tem arroz... tem feijão... lá em 
casa eu passava fome... comi até cocô de fome (...) aqui tem comida... tem 
roupa” (Madalena) 

 

“aqui tem o tratamento... remédio.... almoço... janta (...) eu sabia que tinha 
paciente aposentado... mas isso que tem casa alugada eu não sabia não... 
mas eu não tenho esse poder... se eu tivesse eu pedia... mas não tem 
ninguém que cozinha... eu não sei cozinha... então eu não quero casa não... 
eu fico no hospital mesmo ((ri))”  (José) 
 

“depois que a polícia ponho eu aqui mioro pra mim... aqui não falta nada 
pra mim ( )... a vida lá fora tá difícil... porque as coisa tão cara... aqui tenho 
as coisa” (Espedito) 

 

“a vida lá fora ta difícil por causa de que o ordenado é pouco... aqui é 
melhor... aqui tem médico todo dia... tem remédio... trata todo dia... aqui 
tem funcionário à noite ” (Mateus) 
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 “não da pra mora na cidade... é perigoso demais... tem ladrão... mata 
gente... aqui agora fico bom... agora a comida é bem feita e tem a 
mensalidade por mês” (Paulo) 

 

 Ainda há relatos que enfatizaram a proteção subjetiva oferecida pelo hospital, 

como local que garante que não haja contato com o outro de fora. 

 

“lá fora não podia viver... observação... todo mundo ficava reconhecendo a 
gente lá... diferente do outro... tudo nóis somo diferente dos outro... pra nóis 
aqui... os que fala muito não ta muito certo né... os que fala pouco não ta ( ) 
ta com a mente doentia... de preferência fica sério no canto (...) aqui dentro 
é bom... bom pra nóis... que todo mundo não pode dizer do outro né... todo 
mundo tem sua doença” (Mateus) 

 

 

7.2.7- Identidade 

 Neste tema foram incluídos os conteúdos referentes às representações e às 

marcas pessoais que o entrevistado desenvolveu a respeito de si próprio a partir da 

experiência da internação, como síntese pessoal ou autonomeação. Ou seja, diz 

respeito ao modo particular como o paciente se apropria da experiência coletiva da 

internação.  

 

 Dois pacientes relataram exercer funções no hospital: 

 

“dô uma forcinha aí... é... ichê... na reunião sô o representante dos 
moradores” (João) 

 

“eu faço um pouco de serviço... mas e pouco serviço... não é muito serviço 
não... varro... ajudo arruma as cama... ajudo lava o refeitório aí quando tem 
pouco funcionário” (Espedito) 
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Uma paciente reconheceu a instituição hospitalar como uma prisão e, nessa 

medida, ela e suas companheiras seriam “presas”. 

 

“ficava pelada porque eu queria ir presa... nóis presa... nóis internada era 
muito ruim quando cheguei aqui” (Madalena) 

 

 Outro paciente disse estar se submetendo a um tratamento de saúde física, 

sendo, então, um paciente com problemas físicos em um hospital geral. 

 

“ah eu tô sentindo melhor... eu tava urinando sangue... agora bebi o 
remédio... tomei soro... tô comendo mais... tô com o corpo mais forte... 
tô engordando” (...)“ah não sei não porque fiquei esse tempo aqui... 
acho que é por causa do tratamento né... tratamento ( ) vai mudando e a 
gente fica de i no médico... essas coisa... trata da bexiga... acho que é 
por causa disso aí né ( ) preciso... precisa né” (José) 

  

 Finalmente, para um outro paciente, o benefício é entendido como 

conseqüência do registro de trabalho; desse modo, ele estaria “trabalhando 

registrado”. 

 

“aqui eu não recebia nada... trabalhava de graça... depois que registro... 
agora sô registrado” (Paulo) 
  

 

 

 

 

 

 



  52 

7.2.8-Motivo alegado para a recusa em deixar o hospital 

Este tema agrupa os conteúdos referentes aos motivos que os próprios 

pacientes relataram como justificativa para a recusa de uma possível 

desospitalizacão, sendo que foram consideradas as falas que surgiram 

espontaneamente ao longo da entrevista e aquelas que vieram em resposta a um 

questionamento específico sobre o assunto.   

 

 O fato de alguns pacientes relatarem que já têm liberdade aparece como fator 

que justifica a não necessidade de saída como conquista de liberdade. 

 

“  a gente é livre agora... aqui nóis tá... tá bom aqui pra mim porque eu vô na 
cidade...   vorto... posso passeá” (João) 
 

 “eu tenho liberdade ainda... se eu quiser tenho a chave aqui.. se eu quiser 
abro o portão lá embaixo... eu tenho uma camisa escrito Louco pela 
Liberdade... sempre gostei de liberdade... por isso mesmo que fica preso não 
adianta ” (Mateus)) 

                                

 Em alguns relatos apareceram questões tais como: não se dar bem fora do 

hospital, não gostar da vida extra-muros:  

 

“ah eu não se do bem mora na cidade... eu não gosto... gosto mais daqui 
mesmo” (João) 
 

“porque não dá bem lá fora... num dá certo porque... às vez não dá ( ) pra 
eles... é difícil a vida lá fora né... tenho medo de sair daqui e sofre lá fora... 
meu marido começo bate em mim... ( )... não tem pra onde ir” (Madalena) 

 

 Um dos relatos referiu um desconhecimento de como está a vida fora do 

hospital. 
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“faz ano que eu tô cercado aí não sei como é que tá... não sei como é que 
é lá fora... acho que tanto faz mora lá fora como aqui né” (José) 
 

               Em um dos casos a doença, diagnosticada pelo médico, apareceu como 

fator impedidor da saída. 

      

“é a doença que eu tenho né... o médico sabe o diagnóstico lá... não sei falar 
ele já sabe né... é esquizofrênico né... aqui é melhor pra viver né sô muito 
genioso.... (lá fora) o povo é mais ativo que a gente né... não tem doença 
nenhuma mental” (Mateus) 
 

 Apareceu nos relatos a impossibilidade de trabalhar e o fato de já estarem 

aposentados. 

 

“não... agora eu não posso trabalha serviço pesado mais... antes do 
reumatismo eu tinha vontade de ir embora... mas depois que deu daí eu 
perdi a vontade... agora eu não vô porque agora ganho por mês” (Paulo) 
  

“... ah a gente tem que mora aqui.... porque sim... precisa mora aqui... não 
vorto mais trabalha” (Espedito)  

 

“agora tô bem... tô aposentado ( ) tô aposentado” (Mateus) 

 

 Alguns dos relatos referiram a percepção da obtenção de algum ganho com a 

hospitalização: 

 

“eu gosto daqui” (João) 

 

“num quero sair daqui... não... quero fica até morrer aqui... ( ) porque eu 
quero... preciso fica aqui... muito pobre... aqui subi na vida... hoje vô recebe 
dinheiro”  (Madalena)         
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 “não... aqui tá bom” (Espedito) 

 Em alguns dos relatos apareceu a idéia de que hoje o hospital está bom, 

quando comparado com antigamente.  

 

“era ruim enquanto a gente tava no pátio... depois que mudo pra cá ficou 
mior”(João) 
 

 Há relatos de que hoje é tarde para sair do hospital, muito tempo se passou, 

de modo que se acostumaram com a vida no hospital ou acreditam-se velhos demais 

para mudanças.  

 

“hoje em dia não quero mais embora daqui... acostumei aqui... levei minha 
vida aqui... mais tempo do que de moço... vim pra cá com vinte e um anos 
né...  vim pra cá até hoje... tem mais ano dentro desse hospital aqui... 
portanto acostumei aqui... levei essa vida aqui” (João) 
                               

“hoje preciso porque a perna não ajuda mais anda né... se não se eu fosse 
mais novo eu ia embora né” (Paulo) 

 

 Em um caso, ao longo da entrevista, apareceu certa ambigüidade na 

resposta do paciente quanto ao seu desejo de sair do hospital. 

 

“eu tenho vontade de i embora mas eu num quero i embora não... eu tenho 
vontade de i embora... eu tenho vontade de i embora mas não tem outro 
lugar pra mim embora... eu vou pra onde?eu sozinho tenho... ( ) eu tenho 
vontade de i embora mas como não tem jeito de procura outro lugar eu fico 
aqui... não quero i embora” “mas todos os lugar que eu ficá eu fico bem eu 
acho bom fica... eu tenho vontade de sair...mas eu gosto de ficar aqui” “ah 
se eu precisa ficar aqui eu fico... fico no hospital ( ) ... eu não falo nada 
não... pra mim tá tudo numa boa... pra mim tá tudo bem... e isso ai” (José) 
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 Ou, em outro caso, ainda é aberta certa possibilidade... 

 

“vamo vê com o tempo né... hoje... ((faz sinal negativo com a cabeça))” 
(João) 

 

 Em outro caso, o fato de ter passado pelos antigos obstáculos foi relatado 

como motivo de vitória. 

 

“... é uma vitória... heroísmo... venci na vida... venci... passei muitos 
obstáculos ruim né... venci e tô aqui ( ) agora” (Mateus) 
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8- DISCUSSÃO 

 

“Trata-se, pois, de uma experiência, mas de uma 

experiência que vai mudar a face da terra. A loucura, 

objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida 

no oceano da razão; começo a suspeitar que é um 

continente” 

                                         Machado de Assis, 1988 

 

 

A discussão dos resultados das entrevistas realizadas, assim como a origem 

desta pesquisa, baseou-se especialmente em autores contemporâneos que trabalham 

com os saberes e práticas em saúde mental. Acreditamos que a obra desses autores, 

marcada por um percurso que entrelaça a psicanálise e a saúde pública, fornece os 

subsídios teóricos mais apropriados aos propósitos deste estudo. Assim, após revisão 

da literatura sobre o assunto, escolhemos dialogar com autores que, em sua maioria, 

ofereciam uma visão clínica da psicose, porém inserida no contexto social e da saúde 

pública. 

 A discussão dos temas acompanhou a ordem estabelecida na apresentação dos 

resultados, fazendo-se, sempre que possível, a articulação entre os temas. 
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O porquê da internação 

Durante a entrevista, foi questionado aos pacientes por que foram internados 

no hospital; alguns deles associaram um tipo de evento psíquico à internação. Assim, 

quatro deles usaram os termos “doente”, “doença” e “adoeci” para falar do 

sofrimento mental descrito por eles próprios. 

Neste sentido, observamos uma compreensão da loucura como uma doença, 

possivelmente apropriando-se do discurso médico fortemente difundido no 

imaginário social. Assim, em um hospital necessariamente se trata a doença, 

procurando extirpá-la em nome da cura, ou seja, da saúde. No caso de tratar a 

loucura em um hospital psiquiátrico, não haveria de ser diferente, sendo, então, 

facilmente reconhecido desta maneira. 

De acordo com Lobosque (2001), esse movimento vem em conseqüência do 

fato de que a forma privilegiada de apreensão de toda experiência da doença se faz 

pela medicina - de forma científica, logo verdadeira, consistindo em supor que a 

experiência da loucura coincide com a experiência da doença. 

Nos relatos dos entrevistados surgiram repetidas vezes o episódio “vozes na 

cabeça” ou ainda “pensava mal” e “atrapalhou a idéia”, tratando-se daquilo que 

podemos entender com Lobosque (2001) como as alucinações verbais e o sistema 

delirante característico nos casos de psicose. Desta forma, há uma especificidade de 

questões colocadas pela psicose: as vozes, a divulgação de pensamentos, as 

interpretações delirantes, a desagregação do pensamento, sendo que todos esses 

fenômenos têm como denominador comum o caráter de uma evidência imposta, ou 

de uma “presença de fora”. 
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Houve, ainda, um relato de “dor no corpo... chorava” como fator que deu 

início a uma seqüência de eventos: o paciente foi impedido de trabalhar, começou a 

andar de cidade em cidade, passando a pedir esmola, o que ocasionou a proibição dos 

policiais, internando-o no hospital. 

Como mostra Ramirez e Dunker (2002), também são comuns, nos casos de 

psicose, as manifestações corporais como as dores múltiplas, os fenômenos de 

despedaçamento ou transformações, o revirar os olhos, que marcam o sofrimento 

mental do paciente provocando sua internação, assim como são freqüentes a 

sensação de desamparo e a depressão intensa, que levam a fugas e andanças - na 

verdade, tentativas de eliminação da experiência desesperadora. 

Além desse paciente, houve outros que relataram ter sido internados por 

policiais. Independente da veracidade desses fatos, podemos entender que esse tipo 

de internação, comum à época, vem em resposta a uma moral perturbada, já que 

enquanto representante máxima da execução da lei, a instituição policial cuida da 

manutenção da ordem social.  

Neste sentido, Lobosque (1991) marca a semelhança entre instituição policial 

e psiquiatria, sendo que a ambas é outorgada pela sociedade a regulação do equilíbrio 

social.    

Em um dos relatos, a entrevistada diz ter andado nua para justamente ser 

presa. Essa paciente também afirma ter jogado sua filha em um poço, o que teria 

provocado uma de suas internações anteriores. Nesse caso, podemos pensar que a 

paciente procurou uma lei externa para organizar seu mundo interno por falta mesmo 

desta lei simbólica, procurando deste modo assegurar, no real, um controle para seus 

impulsos destrutivos. 
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Há, ainda, o relato de um paciente que inicialmente diz não saber a razão de 

sua internação e, em seguida, tenta explicá-la como algo que teria acontecido, pois 

determinada “casa” - entenda-se serviço - estaria precisando de um paciente para 

preencher uma vaga. 

Conforme sua compreensão, ele estaria servindo a uma necessidade do 

serviço, como um corpo a mais para completar a instituição. Assim, como um objeto 

submetido aos gostos do outro, esse paciente se apresenta apassivado no seu destino. 

De maneira semelhante, seu relato é marcado pela conformidade com esta situação, 

contando sua história como se o sujeito dessa narrativa fosse um narrador externo 

(RAMIRES; DUNKER, 2002).  

De acordo com Lobosque (2001), na psicose, assim como notamos nos relatos 

que obtivemos, os momentos de crise que levam à internação são marcados por um 

verdadeiro dilaceramento subjetivo: as vozes, as visões, as perseguições, os cenários 

bizarros. Passados esses momentos, imprime-se um vazio sem fundo: sobrevém a 

apatia, o isolamento. A internação psiquiátrica e a imposição do modo de vida asilar 

contribuem fortemente para que esse quadro torne-se cristalizado. Porém, sabe-se 

que há a possibilidade da reconstrução, na qual o sujeito pode construir uma 

explicação para seus delírios, que lhe assegure alguma estabilidade, podendo 

recuperar a relação com a família e refazer os laços sociais.  

Deste modo, nenhum sintoma considerado psicótico, por si só, justifica uma 

internação de longo prazo, como ocorreu nos casos aqui estudados. Para os mais 

variados casos há sempre uma saída que não a institucionalização e a conseqüente 

desapropriação da subjetividade.    
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Causalidade 

Nesse tema, foram incluídos trechos dos relatos que revelavam que o paciente 

estabelecia algum tipo de relação causal entre um evento e o surgimento da doença 

mental, ou ainda, o marco temporal no qual esses pacientes localizam o início da sua 

doença. 

Um entrevistado associou a perda da mãe como um evento que precipitou sua 

doença, assim como outro paciente fala da perda de alguns bens materiais 

provocando uma série de infortúnios, entre eles a impossibilidade de casar-se e seu 

conseqüente adoecimento. Assim, essas perdas reais foram sentidas como 

insuportáveis a ponto de desencadear a loucura em questão.  

Outros pacientes mencionaram que um evento de caráter espiritual teria 

provocado sua loucura. Assim, são citados: a macumba realizada por pessoas 

perversas, a cobra mandada pelo sogro como macumba para torná-lo abobado e um 

“apagão” realizado na igreja pelos padres, fazendo com que o paciente perdesse a 

idéia. 

  Nesse sentido, entendemos que os pacientes em questão atribuem o 

aparecimento da doença exclusivamente ao outro, que os possui e os domina, 

desejando e provocando seu mal, restando, por parte desses pacientes, uma completa 

passividade frente a esse poder absoluto. Enquanto vítimas da maldade alheia, 

sucumbem à loucura, selando assim a determinação de sua desventura. 

Este caráter apassivado dos pacientes, verificado também ao longo das 

entrevistas em diferentes aspectos, em geral demonstra que os pacientes permanecem 

cativos ao destino que lhes foi reservado pelo “outro”, como tentamos desenvolver 

no tema a seguir. 



  61 

Atribuição do destino ao outro 

Nesse tema, foram incluídas as falas que, segundo nossa interpretação, 

revelavam uma dimensão de conformidade com a condição de interno ou, ainda, 

falas que estavam associadas a algum tipo de sujeição ou resignação ao desejo do 

outro.  

Em dois casos, os entrevistados atribuem ao outro a causa de sua doença 

mental, apontando que este a provocou, através de algum ritual religioso. Parece, 

então, haver uma completa ausência de implicação do sujeito no seu próprio processo 

de enlouquecimento, sendo que ao se referirem às suas aflições, colocaram-se como 

vítimas da crueldade alheia. 

Os entrevistados, ao discorrerem sobre sua internação, também relataram o 

movimento do outro, internando-o por avaliar ser esta a melhor solução. De acordo 

com Lobosque (2001), na grande maioria das vezes o paciente em crise chega aos 

serviços de saúde através da demanda do outro: da família, da polícia, dos vizinhos. 

É possível que chegue dizendo que não tem problema algum, ou que seus problemas 

não podem ser resolvidos ali ou ainda pode encontrar-se incapacitado para negar ou 

admitir problemas. Demonstra-se, assim, uma freqüente posição de recusa ou, como 

constatamos em nossas entrevistas, alheamento ou passividade frente à internação.  

 Conforme nossa análise das entrevistas, em nenhum momento os pacientes 

se queixaram ou confrontaram a hospitalização, assim como não se posicionaram ou 

demonstraram algum tipo de rejeição ou recusa à decisão de internação.  

Ao contrário disso, os pacientes nas entrevistas colocaram como se a decisão 

do outro fosse definitiva e irrecorrível, selando seu destino. Assim, podemos 

observar nos relatos: “foi como a polícia fez... aí fico aqui no hospital... tô até hoje” 
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ou “meu lugar eles acharam que era aqui... de acordo com o que eles fizeram pra 

mim tô aqui até hoje”. Ou seja, a partir da decisão tomada pelo outro se cumpre seu 

destino, como se não houvesse qualquer outra possibilidade além daquela já fadada 

pelo outro.  

Ainda encontramos em um dos relatos a não expressão de uma opinião, um 

nada a dizer: “porque eu tinha que vir mesmo... ah eu fui bonzinho né... eu fui... fui 

quieto... não tem nada pra falá não... não sei falá nada pra ela... eu peguei e fui... e 

tô no hospital até hoje”.  

A partir da leitura de todos os trechos dos depoimentos incluídos nessa 

categoria, podemos pensar em um certo tipo de resignação em relação a sua condição 

de interno de um hospital psiquiátrico, sendo que a mesma internação teria sido 

recebida de forma alienada e ocasionada por atos externos à vontade do paciente, 

como por exemplo, a macumba que fizeram contra um deles.  

Este aspecto de passividade foi descrito por Blanchot: 

 

A passividade transborda o ser, ou o esvazia. A infelicidade, a servidão 
do escravo sem mestre, o morrer sem morte, em todas as situações há o 
anonimato, a perda de si, e de toda soberania [...] essa passividade é uma 
discreta e infinita implosão. Infinita porque sempre inconclusa. Como o 
morrer sem morte: sem fim, sem finalidade, sem poder, sem unidade 
(BLANCHOT apud PELBART, 1989, p. 80). 

  

Neste mesmo sentido, notamos nos relatos um certo sujeitar-se ao desejo do 

outro, revelando uma posição de objeto do outro. Lobosque (2001) mostra que essa 

posição de objeto também aparece em alguns traços comuns à experiência dos 

sintomas psicóticos: seu caráter de imposição, de invasão, chegando a atingir o 

próprio corpo; a perda de privacidade, o estar exposto, à mercê; a irrupção do 

estranho e do enigmático.  
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Há, ainda, aqueles estigmas que a psicopatologia sempre atribui à evolução 

dos psicóticos: a inércia, o empobrecimento, o esvaziamento psíquico, as inúmeras 

limitações. Esses traços, gravemente intensificados e muitas vezes criados pela 

cronificação hospitalar, em certos casos, deve-se admitir, são da ordem de um 

impasse inerente à psicose como questão do sujeito (LOBOSQUE, 2001). 

Todos esses fenômenos citados, assim como a experiência da internação nos 

relatos dos entrevistados, têm a característica comum de terem sido impostos. Como 

se percebe, o encontro com o outro remete o paciente a um lugar de objeto. Por outro 

lado, essa situação é gravemente reforçada, quando não objetivada, pelo tratamento 

manicomial. 

Assim, no estado dito de “resignação”, muitas vezes na psiquiatria 

confundido com o estado de “cura”, os entrevistados se acham retirados do mundo 

dos vivos. Não são mais existentes, cristalizam-se por trás de uma máscara de 

indiferença, em um estado de não desejo, já que, como indivíduo passível de desejo 

esses pacientes parecem anulados. É exatamente essa condição de não desejo que é 

visada em uma instituição psiquiátrica, mostrando-se bem que é enquanto objeto que 

é necessário que continuem a viver.  

Desta forma, sendo a hospitalização um ato de desapropriação da 

subjetividade e conseqüente objetivação do paciente, a proposta inversa, ou seja, a 

reabilitação social e a conseqüente desinstitucionalização, deve ser de exatamente 

restituir essa subjetividade perdida. Para tanto, Furtado (1998) sugere que sejam 

realizadas a particularização da atenção, a especificação da demanda particular e a 

formação e fortalecimento do vínculo entre profissionais e pacientes. 
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As mazelas sociais 

Todos os entrevistados trazem a percepção de que, antes da internação, 

alguma de suas características não correspondia à realidade social. Ou seja, de 

acordo com nossa leitura, esses pacientes mostram que, de certa forma, se 

identificam com aquilo que a sociedade julga como sua escória, ou ainda, como 

aponta Goffman (1988), parecem incorporar os padrões hegemônicos, concordando 

inevitavelmente com seu “defeito” e internalizando uma “identidade deteriorada”. 

Considerando os relatos dos entrevistados de que não podiam mais trabalhar, 

eram sozinhos, infelizes ou reconhecidos como diferentes devido a sua loucura, 

podemos pensar em uma ruptura em relação à ordem de produção, um isolamento em 

relação à ordem sócio-familiar e uma ausência de ordem racional.    

Assim, o ideal de normalidade de nossa cultura, caracterizado pela 

capacidade de trabalhar e de constituir uma família, além do padrão de racionalidade, 

na maioria dos relatos mostrava-se alterado. Podemos pensar com Pelbart (1989, p. 

219) que “o louco é um fracassado em sua sociabilidade”, a partir do momento em 

que rompe com aquilo que é considerado como sociabilidade ideal. A loucura, fruto 

desse fracasso moral, é definida em termos de desadaptação aos valores do grupo 

social.  

Os pacientes entrevistados demonstraram, através dos seus relatos, uma 

recusa dos padrões sociais hegemônicos, partilhados e instituídos: trabalho, família, 

razão.  

Alguns deles referem que, antes da internação, não estavam em condições de 

trabalhar ou não arrumavam emprego. Essa incapacidade pragmática para o trabalho 

leva à inviabilidade de produção e consumo, o que faz com que as pessoas 
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improdutivas percam seu valor econômico dentro da sociedade capitalista. Além 

disso, o trabalho tem um duplo sentido: trata-se de um exercício ético e de uma 

garantia moral para aquele que o realiza, definindo, assim, seu valor social 

(FOUCAULT, 1995).   

Assim, segundo a lógica da produção capitalista, deve ser excluído todo 

indivíduo que quebra o padrão, como é o caso da loucura, que torna seu portador um 

improdutivo social e econômico. 

Um paciente relata que era sozinho, sem família. A família, enquanto 

instituição representante dos padrões morais, tem papel primordial em nossa 

sociedade, pois cabe fundamentalmente a ela transmitir os valores culturais que 

visam, em última instância, uma resposta adequada ao sistema de valores da 

sociedade (BIRMAN; COSTA, 1994).  

A família, além disso, partilhando espaços e valores, propicia uma ampla rede 

de sociabilidade e suporte afetivo, sendo um meio fundamental de inserção 

relacional. Uma pessoa sem família é órfã dos valores e das relações sociais, carece 

deles, tornando-se inapta para o convívio social, já que lhe faltam os princípios 

básicos de convivência.  

Um dos entrevistados aponta que a sua loucura era apontada pelo outro, 

motivo que o tornava diferente. A loucura, na medida em que subverte os 

fundamentos normativos da razão científica e do “progresso civilizatório”, passa a 

ser representada como efetivamente destituída da razão (BIRMAN, 1992). Na nossa 

sociedade, a razão comanda os interesses e, conseqüentemente, determina o consenso 

e a vontade geral, que fazem com que as pessoas vivam em coletividade ou em 

sociedade.  
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Conforme nos mostra Lobosque (2001, p. 144), alguma coisa sempre fora de 

ordem provoca a loucura, ao mesmo tempo em que a loucura está exatamente fora da 

ordem estabelecida. No âmbito de uma cultura que acredita demasiadamente em sua 

própria razão e vontade, esforçando-se em imprimir suas marcas e vedar as 

diferenças, escapa a loucura que insiste em denunciar os limites desta suposta razão e 

vontade, como um “testemunho aberto de sua própria contradição” (MANNONI, 

1981, p. 75). 

Deste modo, o louco não corresponde ao ideário racional burguês, ou ainda, 

através de sua ação e reação denuncia suas falhas e incoerências, o que faz com que 

ele precise ser extirpado do meio social (COSTA, 1994, p. 47). 

Segundo Foucault (1995) a irracionalidade associada à loucura equivale à 

imoralidade, cabendo à psiquiatria readaptá-la moralmente, submetendo-a a um 

aprisionamento moral. 

Neste sentido, à psiquiatria, utilizando-se da prática da internação, caberia 

fazer o enquadramento do diferente ou ainda “trataria de um subproduto acessório e 

marginal da sociedade industrial” (PELBART, 1989, p. 222).  

Aliás, é com o nascimento do asilo no final do século XVIII que surge a 

psiquiatria como disciplina propriamente dita, assegurando não só o poder, como 

também o dever familiar, político e social, de enclausurar os loucos nas instituições 

que prometiam a cura (LOBOSQUE, 2001). 

Portanto, o controle social desempenhado pela psiquiatria é o aspecto 

fundamental de sua criação, assim como mostra Foucault (1995), comprometendo-se 

fielmente, até os tempos atuais, com a ordem social como estratégia de poder e 

coerção.  
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Dentro dessa perspectiva, é papel das instituições propiciar situações-modelo, 

simultaneamente reais e simbólicas, que desenhe as linhas reais e virtuais dos 

comportamentos permitidos e interditos, construindo um modelo de homem adulto 

(BIRMAN; COSTA, 1994).  

Fica claro, então, o compromisso da psiquiatria com a ordem estabelecida, já 

que a saúde e a doença mental oscila entre os pólos da adaptação e da desadaptação 

social. A cura está submetida necessariamente à adaptação às normas sociais 

(BIRMAN; COSTA, 1994).  

Trata-se do “mandato social” a que Amarante (1996) se refere ao falar da 

função outorgada pela sociedade à psiquiatria para que esta administre as populações 

desviantes, através da higienização e disciplina do espaço coletivo. 

Neste sentido, pode-se pensar no “parentesco” existente entre instituição 

psiquiátrica e instituição policial, já que ambas têm a função de garantir a 

manutenção da ordem social (LOBOSQUE, 1991). 

Considerando que os entrevistados apresentam características “desadaptadas” 

socialmente, a solução social, então, é seu exílio da sociedade, deixando-os reclusos 

em determinados locais que lhes forneçam modelos de conduta aos quais devam 

seguir e, conseqüentemente, alcançar a cura, entendida aqui como a adaptação aos 

padrões normativos. Sendo assim, há a “institucionalização daquilo que se 

convencionou cultural ou cientificamente como loucura” (AMARANTE, 1996, p. 

65).  
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Família 

 Algum tipo de rompimento com a instituição familiar foi fortemente 

identificado em todas as entrevistas, importando fazer uma discussão mais detalhada 

do tema. De acordo com a análise dos relatos, a família em alguns casos não existe 

ou, se existe, não há vínculos significativos entre seus integrantes.                                                       

 Esta realidade comum entre moradores de hospitais psiquiátricos em geral é, 

em grande parte, um dos resultados da chamada “indústria da loucura”, caracterizada 

pela política de privatização dos hospitais psiquiátricos durante governo militar 

(LOBOSQUE, 2001). Nesse período, não houve preocupação, técnica ou ética, no 

sentido de manter os pacientes próximos de suas famílias, havendo constantes 

transferências nas quais se perdiam os já precários e vagos dados de identificação.  

Assim, muitos dos pacientes perderam seu contato com a família, e aqueles 

que a têm, perderam o vínculo após anos de confinamento. Contam os antigos 

funcionários do HSTRP que os primeiros pacientes vindos do Juqueri traziam como 

única identificação uma pulseira com seu nome e uma ficha. Na viagem, muitas 

dessas pulseiras e fichas foram perdidas e alguns desses pacientes não tinham 

condições de dar as informações necessárias.  

 Dois pacientes relataram que seus familiares não se interessavam por eles. 

Possivelmente, esse desinteresse tenha vindo em decorrência de antigos conflitos 

familiares causados pela doença do entrevistado e pela mútua intolerância ou, ainda, 

um entendimento equivocado sobre a doença e o conseqüente despreparo no 

enfrentamento da mesma, provocando resistência e medo nos familiares em ter os 

pacientes de volta. Além disso, podemos acrescentar o fato de que o próprio 
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distanciamento e o restrito contato com a família levam ao empobrecimento do 

vínculo afetivo. 

 Como já apontamos anteriormente, não havia uma preocupação técnica em se 

intervir sobre essas questões familiares. A internação, como única medida de 

tratamento e de custódia para aqueles que foram abandonados, torna-se eterna e 

inquestionável, afastando qualquer possibilidade de retorno ao contexto familiar. 

 Este aspecto pode ser conferido no trecho de um estudo realizado sobre o 

HSTRP. 

 

A família, uma vez obtido o internamento em hospital gratuito, em geral se 
desinteressa pelo mesmo e se acomoda à sua vontade, livrando-se daquele 
encargo ou responsabilidade, afastando-se do contato com o doente, até se 
apagar definitivamente (...) Quando o paciente melhora ou se acha em fase 
de recuperação, a família não o quer mais, com medo de uma recidiva. 
Essa paciente não pode ser abandonada na rua pela direção do hospital e 
fica constituído mais um resíduo para o hospital e uma boca a menos para 
a família (VIANNA; MACHADO FILHO, 1967, apud GUIMARÃES, 
2001). 
  

Nesse contexto, os vínculos antes dirigidos aos familiares, agora são 

direcionados aos técnicos e outros pacientes que compõem o espaço hospitalar, 

formando, assim, uma rede de relações que fortalece a experiência da internação 

como um modo possível de vida.   

Deste modo, o chamado “seqüestro” asilar não só representou a exclusão 

social como também a exclusão dos loucos do espaço familiar, de forma que a 

instituição psiquiátrica e o Estado passaram a definir os destinos sociais dos doentes 

mentais no lugar da família (BIRMAN, 1992). 

 A instituição familiar, diferentemente das outras instituições responsáveis 

pelo cuidado com a saúde, é constituída por relações afetivas e personalizadas, em 

oposição ao atendimento formal e impessoal realizado pelos serviços de saúde 



  70 

tradicionais. Na medida em que os pacientes perdem o amparo familiar, ficam 

completamente submetidos ao tratamento massificado, característico de instituições 

asilares.  

Sendo assim, a instituição age com esses pacientes como substituto dos pais, 

ou ainda, como dirigente supremo de suas vidas, já que saúde passa a ser um encargo 

e uma obrigação do Estado (BIRMAN; COSTA, 1994, p. 46).  

Essa responsabilidade do Estado sobre a loucura vem em decorrência da 

transformação da mesma em doença mental. Com a Revolução Francesa, as 

individualidades passaram a ser representadas como sendo iguais perante a lei. Ao 

mesmo tempo, instituiu-se um modelo assistencial para os loucos, centrado no 

Estado e baseado na racionalidade naturalista recente do discurso da medicina. 

Esse discurso médico implica em uma medicalização do espaço social a partir 

do momento em que a loucura passa a ser englobada e ordenada no registro da 

enfermidade (BIRMAN, 1980).  Esta lógica consiste em supor que a experiência da 

loucura coincide com a experiência da doença, sendo assim, a loucura deve ser 

curada, ou seja, extirpada (LOBOSQUE, 2001). 

Foram exatamente essas características que autorizaram a retirada provisória 

ou definitiva dos denominados direitos humanos do campo da loucura, com a única 

exceção de que, como enfermos, teriam o direito de serem cuidados e protegidos pelo 

Estado (BIRMAN, 1992). Se na figura da doença mental foi reconhecido ao louco o 

estatuto social de enfermo, com direito à assistência e ao tratamento, sob proteção do 

Estado, com o mesmo discurso também se legitimou a exclusão social dos loucos e a 

destituição correlata dos seus demais direitos sociais, isto é, a sua condição de 

cidadania plena. 
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Desta forma, nega-se ao louco tanto o atributo simbólico que define o 

cidadão, como a razão, a faculdade de responder pelo que diz, a possibilidade de 

dizer a verdade, quanto ao exercício efetivo da cidadania, ou seja, a possibilidade de 

ocupar a cidade e exercer os atos da vida social e civil (TENÓRIO, 2000). 

 

Proteção hospitalar 

O conceito de cidadania tem sido definido através da noção de direitos civis, 

políticos e sociais. Torna-se difícil, portanto, pensar em cidadania quando o próprio 

Código Civil declara expressamente a incapacidade civil absoluta “para todos 

aqueles portadores de enfermidade ou doença mental” que tenham discernimento 

reduzido, favorecendo práticas de invalidação como a interdição e a curatela 

(LOBOSQUE, 2001). 

A partir do momento em que o sujeito é interditado, reconhece-se legalmente 

sua incapacidade. Ou seja, incapacidade de sua vontade, de sua razão, de sua auto-

gestão e, conseqüentemente, de sua condição de exercer a cidadania. 

De acordo com Birman (1978), no saber médico constituinte da psiquiatria, a 

cidadania ultrapassa o sentido do valor universal para colocar em questão o próprio 

conceito de doença mental que determina limites aos direitos dos cidadãos. Para 

Amarante (1996): 

Ao definir o estatuto jurídico da doença mental, a psiquiatria legitima a 
condição de não-cidadão, de não-sujeito do doente. Internado ou não num 
manicômio, o louco é despossuído de seus direitos, não apenas sociais, 
civis e políticos, mas de ser uma pessoa, de ter desejos e projetos 
(AMARANTE, 1996, p. 119). 
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Podemos constatar a confusão entre aquilo que seria um problema médico (a 

loucura) e aquilo que seria de uma ordem jurídica (a incapacidade civil), resultando 

comumente na instituição da tutela (MANNONI, 1981, p. 175).  

A doença mental, na sua essência, seria incompatível com o exercício dos 

direitos e das funções civis, já que, sob bases jurídicas, a mesma estaria relacionada 

com o estatuto social. Desta forma, ignora-se o fato de que, como aponta Tenório 

(apud BEZERRA, 2002), o valor da cidadania deveria ser um “pressuposto ético e 

político e não um ideal de desempenho social imposto ao sujeito”. 

Segundo Amarante (1996, p. 16), “devido à natureza do estatuto de alienação 

mental, ao louco é subtraída a possibilidade de inserção no mundo da cidadania, no 

espaço da cidade, no mundo dos direitos”. Assim, pelas características 

cientificamente estabelecidas quanto à categoria de “doença mental”, o doente é 

despojado de seus direitos jurídicos, políticos e civis, tornando-se, dessa maneira, um 

não-cidadão. 

Reconhecidos como enfermos, os loucos são expostos a uma imediata medida 

de assistência, isto é, à internação, ao mesmo tempo em que são submetidos a uma 

tutela. 

Nesse sentido, perde-se muitas vezes a idéia do tratamento, o qual teria 

supostamente um tempo limitado até que se atingisse uma melhora no quadro clínico. 

Novamente constatamos o efeito do compromisso social da psiquiatria, ou seja, 

aquilo que deveria ser tratado pelo recurso saúde perde seu valor, restando a 

assistência e a suplência social.   

Esse aspecto é claramente observado em todas as entrevistas. O hospital, além 

de oferecer tratamento à saúde, como os medicamentos e os médicos, aparece como 
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local que garante as condições básicas de sobrevivência, como alimentação, roupa, 

abrigo e proteção, ou seja, os “serviços de hotelaria”. 

 Deste modo, grande parte dos pacientes institucionalizados já não tem 

problemas de saúde que justifiquem sua internação, tratando exclusivamente de uma 

questão social, seja porque não há uma família que o acolha, seja porque não há 

condições econômicas de sobrevivência extra-hospitalar. 

 Outro aspecto levantado pelos pacientes entrevistados é a proteção que o 

hospital oferece contra os perigos comuns da cidade, como os roubos ou os 

homicídios, decorrentes do processo de urbanização. Vale considerarmos, ainda, que 

as notícias sobre o mundo chegam até os pacientes, principalmente, através dos 

meios de comunicação cujos programas são marcados quase que exclusivamente por 

episódios de violência e tragédia. 

Considerando parte de veracidade desses fatos, podemos pensar que os 

recursos de defesa contra os perigos são desenvolvidos na medida em que se vive no 

meio; enquanto internos, essas habilidades não são necessárias para a sobrevivência.  

Na ausência dessas, surge o forte sentimento de insegurança frente ao mundo, 

o qual, segundo os relatos, aparece como demasiadamente perigoso e hostil, já que, 

adaptados ao modo de vida asilar, os pacientes não possuem os meios de se 

governarem fora dos muros do asilo. 

 Como vimos, a instituição psiquiátrica tem a função social de albergue de 

crônicos, pobres e idosos, sendo que são desenvolvidos mecanismos de tutela cada 

vez mais sofisticados. De acordo com Moura Fé (1998), a internação responde 

menos a critérios técnicos do que às pressões sociais e familiares. A partir desse 

aspecto reconhecemos facilmente a falência ética e científica do modelo hospitalar. 
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Além da proteção concreta associada pelos entrevistados ao hospital, este 

ainda aparece como forma de proteção subjetiva, oferecendo certa garantia de que 

não haja o contato com o outro de fora, possibilitando ao paciente exilar-se deste.                               

 Um dos entrevistados relatou que fora do hospital sente-se observado pelos 

outros. Tal discurso, que a psiquiatria não hesitaria em designar como paranóide, 

revela a experiência de estar sendo atravessado por um olhar devassador. O outro 

pode observá-lo constantemente, invadir seus pensamentos, roubar-lhe as idéias. A 

fala do entrevistado mostra que, enquanto interno, essa percepção é amenizada, como 

se os muros de concreto pudessem barrar o olhar do outro, exilando-o e protegendo-o 

daquele que o invade.   

 O mesmo entrevistado ainda relata que, fora do hospital, é visto como 

diferente, enquanto que entre os internos essa diferença não é apontada, já que todos 

estariam na mesma situação. Assim, o hospital tem como função produzir e receber o 

indiferenciado, dando a ilusão da coincidência e fazendo a manutenção da relação 

homogênea entre o indivíduo e o seu grupo. Estar ali como os outros é uma forma de 

não se confrontar com o diferente e ao mesmo tempo de não se responsabilizar pela 

sua real e certa diferença. 

 Ainda pensando nesse relato, há uma incorporação do olhar do outro que o 

reconhece como desviante, isto é, identificando-se como tal. A saída, portanto, seria 

o exílio no local destinado a esse tipo de desvio, onde há o encontro com outras 

pessoas em situação semelhante, à procura da forma mais “adaptada” de viver: “os 

que fala muito não tá muito certo né... os que fala pouco não tá...tá com a mente 

doentia...de preferência fica sério no canto”, assim como nos fala um dos pacientes.  
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 Desta forma, analisando os relatos dos entrevistados, o hospital aparece como 

espaço que assegura, no plano real, um certo tipo de proteção. Mostra-se, então, 

necessária essa instância externa (o hospital) para organizar a instância interna (o 

psíquico do paciente).  

 

Identidade 

 Consideramos identidade a forma com que cada pessoa se apropria da 

realidade vivida. Assim, há uma experiência geral a que todos estão submetidos: a 

internação psiquiátrica e, por outro lado, há o modo particular com que cada paciente 

representa essa realidade. Em síntese, aqui entendemos identidade como as marcas 

inconfundíveis de cada um de nós. 

 À primeira vista, ou às primeiras leituras das entrevistas, temos a impressão 

de um todo homogêneo, como se as características particulares tivessem sido 

dissolvidas, formando uma massa uniforme de pessoas. 

 O tratamento característico da instituição asilar  tem como objetivo eliminar 

as diferenças pessoais, às quais poderiam gerar um conflito. Há um trato único para 

essas pessoas: deveriam vestir as mesmas roupas, alimentarem-se da mesma forma, 

seguirem rigorosamente os mesmos horários e submeterem-se aos mesmos rituais. 

Esta homogeneização tem como conseqüência a produção de algumas características: 

a inércia, a passividade, o isolamento, já que tolhe toda manifestação de desejos 

(FOUCAULT, 1977). 

 Assim, cria-se um espaço restrito, limitando a locomoção das pessoas, 

submetendo-as a leis próprias, sujeitando-as a relações específicas, sendo estas 
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relações fortemente marcadas pela dependência, vigilância e mutilação das 

diferenças. 

 Diante desta realidade artificialmente produzida e imposta, o paciente interno 

acaba por tornar-se títere disciplinado por essa ordem asilar, tornando-se facilmente 

bem afiliado às suas exigências. Esta é a “docilização dos corpos” provocada pelo 

processo de disciplina exercido na instituição, sendo este um método de controle 

minucioso das operações do corpo com o objetivo de fabricar corpos submissos 

(FOUCAULT, 1977). 

 Esse processo normalmente se desenvolve dentro de instituições fechadas, 

exigindo os muros para “especificar o local heterogêneo a todos os outros e fechados 

em si mesmos” (FOUCAULT, 1977, p. 130), como é um hospital psiquiátrico. 

 Podemos pensar, desta forma, que os muros fazem o contorno daqueles que 

estão reclusos, criando uma identidade atrelada ao hospital, uma “segunda pele”, 

ainda que para isso se abdique da identidade anterior. 

 Em todos os relatos, identificamos um sentimento de pertença a um grupo, o 

qual pode ser facilmente justificado pela longa estada no hospital, que varia de 

quinze a cinqüenta e oito anos. Nesse tempo, os pacientes ficaram sujeitos 

unicamente ao modo de vida asilar, adaptando-se a ele como forma de sobrevivência 

e, ao criar vínculo com seus companheiros de internação, aprendem uns com os 

outros o repertório de comportamentos mais adequados a tal contexto.    

 Defrontados com a impossibilidade de manter sua identidade anterior, nessas 

condições, os pacientes são levados a adquirir uma nova identidade, aquela que possa 

lhe fazer sentido e ao mesmo tempo ser compatível com a realidade vivida. Isso 
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permite a sobrevivência ao modo de vida asilar e a adaptação à convivência com os 

outros internos, favorecendo o sentimento de pertença ao grupo. 

 Porém, ao ouvi-los pessoalmente pudemos notar que, para cada entrevistado, 

a experiência da internação tem um significado único e irredutível. Apropriada de 

maneira particular, a experiência pode ser ressignificada, possibilitando outros 

sentidos que não aquele imediato, imposto e despersonalizado. 

 A partir de nossa interpretação das entrevistas, percebemos que dois dos 

pacientes associam a internação com a possibilidade de exercer algum tipo de 

trabalho condizente com sua limitação física  e psicológica. 

  Assim, um dos entrevistados diz ser o representante dos moradores nas 

reuniões, servindo de porta-voz dos desejos e posicionamentos do grupo nas 

discussões. Esse paciente encontrou na instituição um local de reconhecimento e 

aceitação, sendo que os outros pacientes lhe outorgaram essa função de alta 

responsabilidade, depositando nele a confiança de que é capaz de assumi-la.   

 Outro entrevistado, que inclusive relata ter sido internado porque não tinha 

condições de trabalhar, menciona que no hospital fazia serviços leves como: 

arrumação de camas e refeitório. Esse paciente pôde sentir-se ativo dentro de suas 

limitações, tendo encontrado um local de acolhida de sua capacidade restrita para o 

trabalho, posto que este tem “seu ritmo próprio, possibilidades e limites singulares” 

(LOBOSQUE, 2001, p. 34). 

 Um paciente diz que antigamente trabalhava de graça no hospital e que hoje é 

registrado e ganha um dinheiro. Entende, assim, seu benefício por invalidez, como 

um salário que recebe em função de seu trabalho registrado em carteira profissional. 

O mesmo paciente diz não exercer atividades no hospital, embora em alguns trechos 
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relate “trabalhava de graça”, nos dando a entender que antigamente exercia alguma 

função. 

 Uma paciente entrevistada diz que tinha comportamentos como “ficar pelada” 

com objetivo de ser presa, e é exatamente desta forma que entende sua internação: 

como uma prisão, como revela seu ato falho: “nóis presa...nóis internada era muito 

ruim...”  

 Podemos pensar em algumas hipóteses, como a paciente pode ter procurado 

uma pena que aliviasse seu sentimento de culpa frente aos seus atos agressivos, ou 

uma prisão que pudesse conter e proteger de si mesma os seus impulsos, ou ainda, 

trata-se de uma teoria que desenvolveu para dar conta da experiência da internação. 

De qualquer forma, essa paciente representa sua internação como uma prisão,  

cumprindo uma pena sem fim. 

 Essa mesma paciente afirma que foi internada, ou mantida internada, após 

cometer um crime. No caso, dois crimes parecem ter acontecido: agressão física 

contra um filho e homicídio de uma paciente. 

 Assim como outros pacientes, esse caso mostra que a loucura é tratada como 

exceção da lei. O castigo oferecido pela prisão tem o objetivo de reeducar, levando 

ao reconhecimento da culpa. Todavia, este reconhecimento parece exigir o exercício 

da razão, eis então a lógica: o louco não pode ser considerado culpado pelo que faz, 

posto que é louco. Desta forma: 

 

[...] tornamos a loucura inimputável para puni-la mais implacavelmente, 
por que a elegemos como ré modelo e a vítima ideal de um universo 
penal tornado sem limites. Diante da figura paradoxal de sua inocência, 
nós a amarramos tão mais firmemente à sua culpa, quanto menos 
ousamos dizê-la culpada. (LOBOSQUE, 2003, p. 149).  
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 Há, ainda, aquele paciente que, ao falar dos motivos de sua internação, relata 

problemas de saúde, sendo que a mesma atualmente se justifica por estar dando 

continuidade ao tratamento.  Sente-se doente fisicamente dependendo de cuidados 

médicos constantes, embora identifique melhoras no corpo “tô com o corpo mais 

forte... tô engordando”. Deste modo, sua permanência no hospital legitima-se com a 

necessidade de ser tratado permanentemente, já que, segundo sua fala, é um doente 

físico crônico. 

 

Motivo alegado para recusa em deixar o hospital 

 Nesse tema, incluímos qualquer fala que fizesse referência aos motivos que 

levariam os entrevistados a recusarem a desospitalização. Tratam-se de relatos 

espontâneos e interpelados.   

 Assim, a liberdade é citada por alguns dos entrevistados. Esses relatam que 

atualmente gozam de liberdade, já que podem ir à cidade e voltar, ou ainda, de posse 

da chave, podem abrir o portão.  

 Possivelmente, nossa concepção de liberdade não coincide com esta que nos 

parece “fixada nos limites do asilo” (MANNONI, 1981, p. 126) ou ainda, como 

coloca Amarante (1996, p. 53), “uma liberdade intramuros”. Com a dificuldade de 

nos libertar de nossos próprios conceitos fazemos nossa interpretação, que pode se 

equivocar ao não dar conta de apreender qual a dimensão de liberdade realmente 

colocada por esses pacientes.  

Entendemos que para esses pacientes a liberdade está centrada na 

possibilidade de sair enquanto houver a garantia de voltar. Parece-nos, então, que se 

trata de sair e regressar à gaiola de ouro que fora aberta. As chaves, as quais os 
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pacientes se referem, são símbolos de liberdade e de sanidade no imaginário asilar, 

porém, de fato, abrem apenas os portões entre um pavilhão e outro. Os portões que 

dão acesso à rua estão sob guarda constante, sendo que, certamente, não há 

autorização para permitir saídas solitárias, a não ser em poucos casos previamente 

determinados.  

De acordo com nossa leitura, a relação entre os entrevistados e a instituição 

asilar corresponde à relação estabelecida em uma família, no sentido de que nesta os 

filhos, assim como os pacientes, admitem dos pais (entenda-se instituição) algumas 

restrições à sua liberdade em troca de segurança (LOBOSQUE, 2001). Deste modo, a 

liberdade que entendemos restrita é a medida suficiente que faz o equilíbrio entre 

liberdade e proteção, ou ainda, garante uma liberdade protegida. 

Outros relatos dizem sobre não gostar da vida fora do hospital e sobre não se 

dar bem vivendo desse modo. Relatam, ainda, que muito tempo se passou e já não se 

sabe mais como está o mundo extra asilar. 

Tendo passado anos internados no hospital, esses pacientes acabam por 

adaptar-se à patologia hospitalar, a qual lhes retiram os meios de se governar fora dos 

muros do asilo, já que o permitido e o proibido são regidos por outras regras que não 

as da sociedade (MANNONI, 1981).  

Adquirem um repertório de comportamentos que são inadequados para o 

convívio social. Há, ainda, o “vazio emocional” citado por Amarante (1996, p. 88) 

como produto da “mortificação do eu”, “processo de desfiguração, profanação e 

violação do sujeito institucionalizado”. Esse vazio ultrapassa o muro de internação, 

já que marca profundamente o paciente que fora institucionalizado, inviabilizando as 

relações que poderia vir a ter.   
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Há o relato de que a doença, mais especificamente a doença mental 

diagnosticada como esquizofrenia, é um fator que impede uma possível saída do 

hospital. Neste caso, percebemos a apropriação por parte do paciente do discurso 

médico.  

Podemos pensar, com Mannoni (1981, p. 71), que “mesmo ‘curado’ o doente 

procura conservar uma ‘doença’ a fim de não se arriscar a que a ‘psiquiatria’ o 

abandone”, encontrando-se completamente vinculado à instituição, tendo eles 

próprios uma maneira de psiquiatrizar o seu problema, usando para isso conceitos e 

termos médicos que circulam no espaço asilar. 

Nesse sentido, é como se o indivíduo fosse totalmente apagado para se 

transformar na “doença”, sendo assim sua referência. A partir de então, acha-se 

atrelado à fé médica e moral (MANNONI, 1981). Como podemos observar no relato, 

a referência à doença passa a ser tão forte que chega ao ponto extremo de 

impossibilitar um convívio social, quando na verdade nenhuma doença mental é por 

si só suficiente para tal impossibilidade (LOBOSQUE, 2001). 

Os entrevistados ainda relatam que não têm mais condições de trabalhar e por 

isso não podem ser desospitalizados. Possivelmente, entendem que seriam 

necessários mais recursos financeiros para se sustentarem fora do hospital. Dizem, 

também, que já estão aposentados, como se ali, então, fosse o local apropriado para 

desfrutarem dessa aposentadoria.   

Há aqueles pacientes que relatam não querer sair do hospital por gostar dali e 

assim estarem satisfeitos. Também há quem considere que a internação fez com que 

“subisse na vida”, já que antes era muito pobre. Nesses casos, segundo os relatos, o 

hospital se assemelha a um conjunto de serviços de hotelaria, proporcionando boa 
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acomodação, alimentação e benefícios sociais, quando comparados com a anterior 

condição miserável desses pacientes. 

 Além desses recursos materiais, outros garantidos pelo hospital também 

podem ser considerados: proteção do mundo de fora, proteção do contato com o 

outro, aparência de homogeneidade, como discutimos anteriormente.  

Outros se referem aos longos anos de internação, que fizeram com que se 

acostumassem com a vida asilar, já que, como diz um dos entrevistados, passaram-se 

mais anos dentro do hospital do que fora. Outro entrevistado fala do fator idade, 

sendo que hoje se sente velho para sair do hospital e se adaptar às mudanças, o que 

seria diferente se fosse mais novo.  

Certamente, é comum que com o avanço da idade haja uma tendência em 

reduzir a disposição ou motivação para mudanças bruscas na vida, assim como seria 

para esses pacientes a saída do hospital. Além disso, vale considerarmos que o novo, 

para qualquer pessoa, facilmente incita temores e inseguranças, a tal ponto de 

impedir rupturas de antigas posturas. 

Esses pacientes que viveram anos internados explicitam, ao nosso ver, a total 

identificação com a instituição, que se tornou sua casa. Sua história pessoal, sua 

identidade está toda atrelada ao modo de vida do hospital.  

Desta forma, podemos pensar como Mannoni (1981, p. 67), que o hospital 

“acaba por criar uma microssociedade que não consegue comunicar-se com o meio 

social (os ‘doentes’ tecnicamente curados resignando-se à hospitalização, 

permanecendo exilados numa carreira hospitalar de que não podem mais sair)”. 

Então, encerrados em um mundo à parte, impõe-se a dificuldade em romper com tal 

exílio e sustentarem-se no convívio social.   
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Porém, no decorrer de uma das entrevistas, o paciente expõe o conflito de 

desejos aparentemente contraditórios, sendo que inicialmente a possibilidade de falar 

foi apontada por ele próprio como momento importante e raro na instituição. Esse 

paciente, que a princípio fora convidado a participar da pesquisa por confirmar não 

querer sair do hospital, à medida que foi ouvido trouxe mostras de interesse em ser 

desospitalizado, mas, no entanto, não poderia fazê-lo por não ter outro lugar para ir. 

           De acordo com Calligaris (1989), quando o paciente como este não encontra 

um mínimo de escuta ou, o que é ainda mais grave, quando encontra uma verdadeira 

recusa em ser ouvido, acaba por desenvolver um certo tipo de processo degenerativo, 

o qual leva a um empobrecimento psíquico. Essa situação é facilmente constatada em 

instituições manicomiais como a que estudamos, dando origem a uma série de 

dificuldades e limitações às tentativas de reversão do quadro. 

 Outro paciente, depois de seguidas afirmações de recusa à desospitalização, 

no final da entrevista abre certa possibilidade, postergando essa decisão, já que hoje 

realmente não deseja. 

 Finalmente, ter sobrevivido a tempos sombrios no hospital é apontado como 

uma vitória por um dos pacientes. Deste modo, a internação é vista como um cruel 

obstáculo superado na vida desses pacientes, ou ainda, desses sobreviventes. 

Certamente, os infortúnios de hoje se tornam insignificantes quando comparados 

com os já vividos. 

 Enfim, a partir dos relatos dos entrevistados, levantamos diversos pontos que 

contribuem com a resignação à hospitalização e a recusa de sair do hospital. 

A análise dos relatos nos aproxima do que afirma Basaglia (1979), isto é, que 

a proposta de desospitalização vem daqueles que outrora enclausuravam, ou seja, do 
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dominador. Os pacientes, por seu lado, apresentam forte resistência em deixar a 

instituição e dificuldade em manter um convívio social. Isso basicamente por duas 

razões: uma de natureza universal, por terem ficado muito tempo institucionalizados, 

habituando-se ao modo de vida asilar e, pelo fato de, o manicômio suprir 

necessidades econômicas e sociais, assegurando a alimentação, o abrigo e os 

cuidados médicos. 

Assim, a proposta de desospitalização poderia soar ao paciente como um 

impasse de difícil desfecho, como podemos observar neste relato: “Colocam-me 

diante de uma escolha: ser soldado e provocar a minha morte, ou permanecer aqui e 

ter salva a minha vida. Escolho a vida, se bem que esta não seja também a solução” 

(MANNONI, 1981, p. 44). 
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CONCLUSÃO 

 

“E quero aceitar minha liberdade sem pensar o que 

muitos acham: que existir é coisa de doido, caso de 

loucura. Porque parece. Existir não é lógico” 

                                               Clarice Lispector, 1998 

 

 

Diante da análise das entrevistas podemos tecer algumas considerações.  

De acordo com o que nos foi possível apreender das entrevistas, podemos 

concluir que a loucura põe em questão não só a experiência singular, mas todo o 

universo cultural e histórico, que a nomeia e a torna reconhecível, designando-lhe um 

lugar no conjunto de possibilidades. Deste modo, a abordagem da experiência da 

loucura deve apontar para a sua presença e produção no espaço social e, além disso, 

deve considerar a dimensão da subjetividade, que são as marcas inconfundíveis de 

cada sujeito. 

A partir da análise das entrevistas, constatamos que a internação dos 

pacientes, muitas vezes, veio em resposta a uma necessidade social de isolar e excluir 

aqueles que conflitavam a ordem. Assim, qualquer rompimento com os padrões 

hegemônicos, como família, trabalho e razão, torna-se incompreensível aos olhos dos 

outros, impondo a necessidade de afastar aquele que supostamente não cabe no 

convívio social. 

Por outro lado, nos relatos há uma certa identificação por parte dos pacientes 

em relação a essa condição a eles colocada. Mostram-se, com freqüência, deslocados 

das normas sociais, razão que, segundo os pacientes, justificaria sua internação, a tal 
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ponto de não confrontá-la. Notamos, com isso, que hospitalização integral e 

marginalização social caminham lado a lado.  

 O hospital, nos relatos, é entendido como lugar que garante uma proteção. 

Essa proteção é apreendida de diversas formas. Traduz as condições físicas que 

oferece aos pacientes, como a alimentação, o abrigo, as vestimentas. Também revela 

a assistência médica proporcionada para os pacientes vinte e quatro horas por dia, 

com direito à medicação, a exames e tratamentos clínicos e psiquiátricos.  

 O hospital ainda funciona como uma forma de proteção subjetiva para os 

pacientes. O seu muro de concreto impede o olhar devastador do outro, sentido como 

ameaçador e onisciente. Além disso, evita que o paciente se confronte com o outro, 

tendo que sustentar sua diferença sem submeter-se ou render-se a sua intrusão. 

 Desta forma, podemos concluir que a posição de sujeição e os episódios de 

persecutoriedade, manifestados nas entrevistas, são, muitas vezes, alimentados pela 

instituição psiquiátrica, favorecendo, assim, um sem fim de alheamento e isolamento 

na vida dos pacientes. 

Fica claro, como já foi demonstrado em outros tantos trabalhos, que a simples 

abertura dos serviços de saúde mental não coíbe o empobrecimento psíquico desse 

pacientes. Trata-se muito mais de uma proposta de mudança do imaginário social 

acerca da loucura, a partir da desconstrução de antigos mitos e preconceitos e da 

recusa do império da razão.  

Apenas com esse movimento podemos pensar, enquanto profissionais e 

cidadãos imbuídos desse imaginário, em formas realmente alternativas de tratamento. 

Ou ainda, como coloca Pelbart (1990, p. 135), “libertar o pensamento dessa 
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racionalidade carcerária é tarefa tão urgente quanto libertar nossas sociedades dos 

manicômios”. 

Acreditamos, com isso, na necessidade de assegurar e reconhecer a 

legitimidade da loucura como experiência única, oferecendo possibilidades para que 

o próprio paciente sustente sua diferença, sem que para isso precise se excluir 

socialmente. Portanto, trata-se de garantir condições “para que o sujeito encontre 

formas de estar fora, estando dentro” (Lobosque, 1997) e, dessa forma, conquiste um 

lugar social.  

Para tanto, é imprescindível a escuta desses pacientes, já que são os mesmos 

os maiores envolvidos na política de desospitalização, a qual como qualquer outra 

política está permeada pelo jogo de forças e desejos. 

Estamos de acordo com Pelbart (1990) ao afirmar que a sociedade sempre 

encontrou formas de eliminar os seus resíduos, como os homossexuais, os índios e 

outras minorias, ou seja, definindo-lhes uma identidade, atribuindo-lhes um lugar, 

direitos, reconhecimento e até mesmo privilégios, mas, ao mesmo tempo, tornando-

os inofensivos, esvaziando seu potencial e sua singularidade. Assim, da mesma 

forma, corremos o risco de, novamente em nome de uma suposta liberdade, 

cometermos o mesmo engano.  

Deste modo, vale questionar se, ao retirarmos os loucos do isolamento, não 

estaremos abolindo a diferença como “estratégia política de homogeneização do 

social” (PELBART, 1990, p. 132). 

A desospitalização, como uma política instituída pelos serviços de saúde 

mental, deve considerar tanto os aspectos subjetivos dos pacientes quanto o universo 

social no qual se encontram. Quando reconhecemos esse fato, admitimos sem 
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dificuldade que, pretender a transformação da psiquiatria sem considerar os pontos 

de sustentação que a própria sociedade lhe oferece, é cair na ilusão de que pela 

técnica seria possível modificar a realidade, cuja natureza - social e histórica - deu 

origem a essas mesmas técnicas. Caso não exista esse cuidado, tal como uma 

sombra, as práticas atuais podem possivelmente trazer mecanismos mais sutis de 

controle do desvio e de regulação normatizante. 

As conclusões desta pesquisa oferecem achados importantes que podem 

contribuir na elaboração de futuras políticas de saúde mental, como, por exemplo, a 

política em curso de desospitalização. Além disso, fornecem subsídios para um 

entendimento clínico e social a respeito da experiência da loucura e de seu respectivo 

tratamento, o qual deve, de fato, garantir o exercício da cidadania e a expressão da 

subjetividade. 

Enfim, acreditamos que esta pesquisa tem a mostrar ao poder público, mesmo 

sabendo que este não é interlocutor fácil, que incluir não significa, como se tem 

entendido historicamente, adaptar, tornar igual ou normalizar, mas trata-se de 

acolher, criar lugar e oferecer uma escuta solidária com o sofrimento do outro. Isto é 

uma questão de cidadania, com um sentido plenamente político. 
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ANEXO A 
 

ROTEIRO ENTREVISTA 

 

     Dados de identificação 

     . nome, idade, sexo, tempo de internação, cidade de origem, estado conjugal. 

1. Quanto ao período anterior à internação atual. 

. descrição da  vida em termos de: 

- pessoas com quem morava e se relacionava (amizade, vida conjugal/sexual) 

-trabalho. 

-lazer. 

. descrição da maneira de ser, de pensar e de comportar-se. 

      . situações que incomodavam e reações a ela. 

2. Quanto ao período de internação. 

.internações anteriores, motivo, descrição destas e da mudança de hospital.                        

. internação atual: motivo, reações (percepções, sentimentos, pensamentos).            

. recepção pelos funcionários e pacientes. 

. tratamentos recebidos (medicamentosos e outros); avaliação destes. 

. motivo de permanência no hospital 

. avaliação da necessidade atual de internação. 

. avaliação da história de internação. 

      . visitas recebidas no hospital. 

. saídas (alta-licença) do hospital durante a internação. 

3. Quanto à possibilidade de desospitalização. 

. passeios fora do hospital 

. avaliação da vida fora do hospital. 

. avaliação da vida fora para ex pacientes do hospital, suporte da instituição 

. desejo de viver fora do hospital. 

. impedimentos para a saída. 

. planos para o futuro. 
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ANEXO B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,________________________, sei que, Vanessa Machado, psicóloga tem 

um projeto de pesquisa (“A recusa à desospitalização entre pacientes internos de 

hospital psiquiátrico”) para fazer nesse hospital. Vindo me procurar, Vanessa 

esclareceu que precisa de alguns moradores do hospital para fazer essa pesquisa, 

convidando-me para isso. Sei que com sua pesquisa ela quer compreender  como o 

paciente pensa sua internação e o que leva um paciente em boas condições a não 

querer sair do hospital. Esse estudo pode ajudar os profissionais a pensar na melhor 

forma de atender os pacientes. 

Sei que sou livre para aceitar ou não, e que se eu não aceitar nada  mudará no 

tratamento que recebo no hospital. Minha identidade será mantida em sigilo, ou seja, 

ninguém vai saber que eu participei dessa pesquisa. Sei que não terei riscos, nem 

gastos e nem ganhos imediatos. 

Sei ainda que para fazer esse estudo, Vanessa precisará que eu fale de minha 

vida, antes e durante a internação, sendo que essa conversa será gravada e depois 

escrita no papel. 

Depois desta explicação, aceitei participar dessa pesquisa.  

 

  

    _________________                                                    ___________________ 

        Vanessa Machado                                                                           Paciente    
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ANEXO C 

NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO 

 

* exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP nº 338 EF e 331 D  
Normas transcrição (PRETI, 1993) 
 
Observações: 
1- Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP) 
2- Fáticos: ah, eh, éh, ahn, tá (não por está: ta? Você está brava?) 
3- Nomes de obras ou nomes estrangeiros são grifados 
4- Números por extenso 
5- Não se indica o ponto de exclamação (frase esclamativa) 
6- Não se anota o cadenciamento da frase 
7- Podem-se combinar sinais. Por e: oh:::...(alongamento e pausa) 
8- Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto final, 

ponto e vírgula, dois pontos. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

OCORRÊNCIAS  SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO* 
Incompreensão de palavras ou segmentos  ( ) Do nível...( ) nível de renda 

nominal... 
Hipótese do que se ouviu  (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 

gravador) 
Truncamento (havendo homografia, usa-se 
acento indicativo da t6onica e/ou timbre) 

/ E come/e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula  Porque as pessoas reTêm moeda 
Prolongamento de vogal e consoante (como s, 
r) 

::podendo 
aumentar para ::: 
ou mais 

Ao emprestarem os....éh:::...o 
dinheiro 

Silabação - Por motivo de tran-as-ção 
Interrogação ? E o Banco ....Central...certo? 
Qualquer pausa .... São três motivos...ou três 

razões..que faziam com que se 
retenha moeda...existe 
uma...retenção 

Comentários descritivos do escritor ((minúscula))  ((tossiu)) 
Comentários que quebram a seqüência temática 
da exposição, desvio temático 

-- --  ....a demanda de moeda—vamos dar 
essa notação—demanda de moeda 
por motivo 

Indicação de que a fala foi tomada ou 
interrompida em determinado ponto. Não no 
seu início 

(...) 
 

(...) nós vimos que existem 

Citações literais ou leituras de textos durante a 
gravação 

“ ” Pedro Lima...ah escreve na 
ocasião... “O cinema falado em 
língua estrangeira não precisa de 
nenhuma baRReira entre nós” 


