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Resumo 

 

A dissertação pretende despertar um novo olhar a respeito da loucura. 
Apresenta como referência o Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado 
(Natal/RN) e as histórias de vida e narrativas de quatro internos ali residentes. 
A pesquisa tem por horizontes éticos, devolver ao sujeito as vozes que a 
família e a sociedade calaram atrás dos muros do manicômio e abrir as 
interpretações da ciência para acolher e dialogar com outros itinerários do 
pensamento que, se não repõem a explicação do real, expressam outras formas 
de ver o mundo. Deslocados do ambiente social maior, as pessoas 
identificadas como loucas constroem suas histórias dotadas de autonomia e 
deslocamentos em relação às regras e estruturas sociais que caracterizam nossa 
sociedade, tanto quanto em relação aos princípios lógicos do pensamento que 
supõem uma realidade objetiva e racional. Assim como uma colcha que une 
retalhos e se configura num objeto complexo e inacabado, os fragmentos de 
histórias de vida dos internos, as entrevistas com médicos psiquiatras ligados 
ao Hospital Dr. João Machado, os documentos da instituição e os depoimentos 
dos cuidadores daquela casa, foram a matéria prima para se construir, com 
esta dissertação, mais um capítulo da ‘história da loucura’. No decorrer do 
trabalho foram ouvidas inúmeras vozes. Algumas que estudam o fenômeno 
da loucura, outras que vivem esse ‘estado do ser’ no mundo. Optamos por 
destacar o pioneirismo de uma concepção aberta sobre o tema através de 
intelectuais como: João da Costa Machado, Ulysses Pernambucano, Nise da 
Silveira e Boris Cyrulnik. Eles expressam uma ética comprometida com a 
humanidade do ser.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Palavras Chave: Narrativas da Loucura, Hospital Psiquiátrico, Psiquiatria 
Social. 
 

 



 

Abstract 

The tesis intends to awake a new way of looking at madness.  It presents as 
reference the Psychiatric Hospital Doctor João Machado (Natal/RN) and 
histories of life and narratives of four intern residents.  The research in an 
ethical horizon, intends to give back to the subjects the voices long silented 
behind the institutions walls by their families and society in general. As well 
as to open the interpretations of science to receive and to dialogue with other 
itineraries of thought that, if on one hand does not restitute the explanation of 
the Real, on the other hand expresses other forms to see the world.  Dislocated 
of the bigger social environment, the people identified as insane, construct 
their histories endowed with autonomy and displacements in relation to the 
social rules and structures that characterize our society, as much as in relation 
to the logical principles of thought that assume an objective and rational 
reality.  As well as a remnants bedspread configured in a complex and 
unfinished object, the break up of histories of life of the interns, interviews 
with medical on psychiatrists to the Doctor João Machado Hospital, 
documents of the institution and depositions of that house, were the raw 
material to construct, with this tesis, another chapter of the 'history of 
madness'.  In elapsing of the work innumerable voices have been heard.  Some 
that study the phenomenon of madness, others that live this 'state of the being' 
in the world.  We opt to detaching the first of an open conception on the theme 
through intellectuals as:  João da Costa Machado, Ulysses Pernambucano, Nise 
da Silveira and Boris Cyrulnik.  They express ethics compromised to the 
humanity of the being.  
 
 
 
 
 
Key words: Narratives of Madness, Psychiatric Hospital, Social Psychiatry.  
 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – BOUGART - Natal no Século XIX, vista panorâmica da Praça André de 
Albuquerque – Acervo: Coleção IHGRN...........................................................................21 
Figura 2 – Vista da entrada do Leprosário São Francisco de Assis. Fonte: Cd 400 anos 
de Natal...................................................................................................................................27 
Figura 3 – Foto do paciente Pedro Sabino Alves. Fonte: Ficha de controle do Hospício 
de Alienados do Rio Grande do Norte (1922). Acervo: Hospital Dr. João 
Machado..................................................................................................................................31 
Figura 4 – Foto do paciente Antônio de Tal. Fonte: Ficha de controle do Hospício de 
Alienados do Rio Grande do Norte (1922). Acervo: Hospital Dr. João 
Machado..................................................................................................................................31 
Figura 5 – Foto da paciente Elysa Lopes do Santos. Fonte: Ficha de controle do 
Hospício de Alienados do Rio Grande do Norte (1924). Acervo: Hospital Dr. João 
Machado..................................................................................................................................32 
Figura 6 - Ficha de controle do paciente Silvino de Tal, Hospício de Alienados do Rio 
Grande do Norte (1922). Acervo: Hospital Dr. João Machado........................................33 
Figura 7 – Verso da ficha de controle do paciente Silvino de Tal, Hospício de 
Alienados do Rio Grande do Norte (1922). Acervo: Hospital Dr. João 
Machado..................................................................................................................................34 
Figura 8 - Ulysses Pernambucano (*1892 / † 1943)...........................................................35 
Figura 9 - João da Costa Machado. Fonte: SUCAR, Douglas Dogol. Nas Origens da 
Psiquiatria Social no Brasil: Um corte através da História do Rio Grande do Norte. 
Natal: Clima, 1993..................................................................................................................36 
Figura 10 – Chanana. Foto: Juliana Rocha de Azevedo....................................................45 
Figura 11 - Nise da Silveira com gato. Fonte: www.annafrank.blog.uol.com.br..........45 
Figura 12 - Nise da Silveira. Acervo: Museu das imagens do inconsciente. Fonte: 
www.museuimagensdoinconsciente.org.br.......................................................................49 
Figura 13 – Vista panorâmica do Hospital Colônia de Psicopatas - 1957. Acervo: 
Hospital Dr. João Machado...................................................................................................56 
Figura 14 - Chegada da Comitiva presidencial. Presença do Presidente Juscelino 
Kubtschek – 20 de janeiro de 1957. Acervo do Hospital João Machado........................57 
Figura 15 - Internos praticando a Laborterapia no Aviário do Hospital Colônia de 
Psicopatas. Acervo do Hospital João Machado.................................................................58 
Figura 16 - Outro aspecto do Aviário. Acervo do Hospital João Machado...................59 
Figura 17 - Pacientes na lavoura. Acervo do Hospital João Machado...........................59 
Figura 18 - Outro aspecto da lavoura. Acervo do Hospital João Machado...................60 
Figura 19 - Pocilga. Internos no trato com os animais. Acervo do Hospital João 
Machado.................................................................................................................................60 
Figura 20 - Outro aspecto da Pocilga. Acervo do Hospital João Machado..................61 

http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/


Figura 21 – Lavanderia do Hospital Colônia. Acervo do Hospital João 
Machado..................................................................................................................................61 
Figura 22 - Internos e visitantes na exposição dos trabalhos feitos nas oficinas de 
praxiterapia. Fonte: Acervo do Hospital João Machado..................................................62 
Figura 23 – Fragmentos jornalísticos sobre os eventos realizados pelas Damas 
Protetoras.................................................................................................................................65 
Figura 24 – Poema Emeraude feito pela paciente Ronilda Pinheiro..............................66 
Figura 25 - Mudas preparadas para o plantio. Foto: Juliana Rocha de 
Azevedo...................................................................................................................................67 
Figura 26 - José Raimundo - detalhe da mão e da rosa. Foto: Juliana Rocha de 
Azevedo...................................................................................................................................68 
Figura 27 - José Raimundo no jardim. Foto: Juliana Rocha de Azevedo.......................69 
Figura 28 - Nossa Senhora da Cabeça - detalhe. Foto: Manoel Bezerra.........................70 
Figura 29 - Ex-voto em madeira – cabeça. Foto: Manoel Bezerra...................................71 
Figura 30 – Detalhe de uma flor na grade da capela. Foto: Manoel Bezerra.................72 
Figura 31– Detalhe da porta do setor de Terapia Ocupacional. Foto: Juliana Rocha de 
Azevedo...................................................................................................................................73 
Figura 32 – Detalhe do pátio interno durante a festa junina de 2005. Foto: Juliana 
Rocha de Azevedo.................................................................................................................75 
Figura 33 – Francisco Domingos. Foto: Juliana Rocha de Azevedo...............................81 
Figura 34 – Francisco Domingos. Foto: Juliana Rocha de Azevedo...............................83 
Figura 35 – Príapo - lamparina em terracota encontrada em Pompéia, pertencente ao 
século I d. C............................................................................................................................89 
Figura 36 – Foto do jornal 'Diário de Natal' - dia 05 de abril de 1998............................92 
Figura 37 – Sebastiana durante a Festa Junina do Hospital Dr. João Machado 2005. 
Foto: Juliana Rocha de Azevedo..........................................................................................93 
Figura 38 - José Raimundo na Festa Junina do Hospital Dr. João Machado 2005. Foto: 
Juliana Rocha de Azevedo....................................................................................................95 
Figura 39 - Ilustração de São João menino e o carneirinho. Acervo: Juliana Rocha de 
Azevedo..................................................................................................................................96 
Figura 40 - Sebastiana na inauguração da Residência Terapêutica dia 18 de maio de 
2005. Foto: Juliana Rocha de Azevedo................................................................................98 
Figura 41 - Equipe brasileira da Copa do Mundo de 1958. Fonte: 
www.reservaer.com.br.......................................................................................................105 
Figura 42 – Aloizio Albuquerque. Foto: Juliana Rocha de Azevedo...........................106 
Figura 43 – Aloizio Albuquerque. Foto: Juliana Rocha de Azevedo...........................108 
Figura 44 – Baiano tocando o triângulo no dia da despedida 17 de maio de 2005. Foto: 
Juliana Rocha de Azevedo..................................................................................................109 



Figura 45 - Ilustração de Adriano...................................................................................113 
Figura 46 - Ilustração de Adriano...................................................................................114 
Figura 47 - Ilustração de Adriano...................................................................................114 
Figura 48 - Ilustração de Adriano...................................................................................115 
Figura 49 - Ilustração de Adriano...................................................................................116 
Figura 50 – Ilustração de Robson....................................................................................119 
Figura 51 – Bilhete de Robson.........................................................................................119 
Figura 52 - Detalhe da Bíblia nas mãos de Baltazar. Foto: Juliana Rocha de 
Azevedo.............................................................................................................................121 

 
 

 



Sumário 

 

INTRODUÇÃO...............................................................................................................12 

TEMPESTADE E BONANÇA...........................................................................................20 

 Um iluminado pôr do sol no Potengi...........................................................21 
 O crepúsculo anuncia a noite e a escuridão.................................................24 
 Um luminoso alvorecer anuncia bom tempo..............................................35 
  Uma flor desabrocha no orvalho fresco da manhã....................................45 
 
MEU ABRIGO, MINHA CASA........................................................................................51 

 O nascimento e os primeiros dias da Casa .................................................56 
 O jardim de Zé Raimundo..............................................................................67 
 A Capela............................................................................................................70 
 Os cantos especiais..........................................................................................73 
 
MEU MEDO DO TROVÃO E MEU AMOR PELA CHUVA................................................77 

 Chico Domingos..............................................................................................81 
 Zé Raimundo e Sebastiana.............................................................................93 
 Aloízio Albuquerque.......................................................................................99 
 Outras pessoas, outros momentos..............................................................108 
 
BRISAS......................................................................................................................124 

SUSSURROS............................................................................................................129 

 



 12

INTRODUÇÃO 
 

 
   

 

 

 

  

 Desde muito pequena me sinto fascinada e atraída por histórias e narrativas. A 

responsável por isso foi a minha mãe. Sou a sua filha caçula e, quando criança, todos 

me chamavam de “raspa de tacho”, denominação comum para os últimos filhos, 

quando estes são tardios. Nasci quando a minha irmã completava 15 anos e meu 

irmão 16. Meus pais foram muito presentes na minha formação, contudo minha mãe 

transcendeu sua função materna. Ela na verdade tornou-se minha cúmplice. Meu 

prazer pela leitura e pela narração de histórias foi adquirido vendo-a ler seus livros 

preferidos “Tesouros da Juventude”, escrever sobre sua vida e ainda contar histórias 

de seu passado. Ela sempre fora a minha Sherazade, que de dia ou de noite estava a 

contar-me novas histórias. Para mim, em vez de bonecas, comprava livros, e estes 

com suas imagens me faziam viajar por novos mundos. Isso começou muito cedo. 

Mesmo sem conhecer as letras, com meus três ou quatro anos, eu logo aprendia os 

contos de cor, apenas em ouvi-la, e reproduzia-os com perfeição. Além dos livros, os 

discos de vinil ‘compactos’ repletos de contos de fadas e fábulas, na época narrados 

por Sílvio Santos, sempre estavam ao meu redor, junto a uma radiolinha portátil a 

me fazer companhia. Ao crescer, meu gosto por narrativas foi se acentuando ainda 

mais, ao ponto de optar pela carreira de historiadora. Assim me graduei em História 

pela UFRN.   

Um outro prazer que vivi intensamente com a minha ‘cúmplice’ foram as 

caminhadas pela Cidade Alta, bairro em que vivo desde que nasci. Passei a conhecer 

cada cantinho desse lugar: as ruas, as casas, as igrejas. No período da graduação 

quando lia os textos sobre Natal de antigamente tinha a estranha, mas prazerosa 

sensação de viajar numa máquina do tempo onde um mapa do traçado urbano da 
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cidade se desenhava em minha mente, permeado pelas sensações das redescobertas e 

dos afetos. Nessa época passava horas pesquisando no Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte. Os jornais antigos me permitiam a entrada num 

mundo de imagens do passado onde eu podia imaginar claramente as pessoas que 

anunciavam serviços ou presenciar a rotina da cidade descrita nos artigos. Os 

relatórios dos presidentes de província me falavam da evolução urbana e os 

documentos sobre as Irmandades relatavam as festividades religiosas. Muitas vezes 

me sentia uma natalense em várias épocas.  

Curiosamente, os assuntos relacionados com a saúde da população me 

interessavam em demasia. As antigas formas de se compreender e tratar as doenças 

eram os meus assuntos preferidos.  

Certo dia, fiquei sabendo de um triste fato: uma pessoa a quem muito amo,  em 

1945 foi internada, por um breve período, no antigo Hospital de Alienados de Natal. 

A princípio estranhei. Que local seria esse ao qual nunca ouvira comentários pela 

cidade? Alienados? Quem eram eles? Tratava-se dos loucos? E a minha amada era 

louca? É muito comum reações de estranhamento como a minha, pois os assuntos 

relacionados à loucura são tomados como tabus em nossa sociedade. Eles são pouco 

abordados e seus personagens discriminados. Contudo, a velha máxima tão 

conhecida que ‘de sábio e louco todo mundo tem um pouco’ nos dá a pista de que ela 

reside em cada um de nós bem como a razão em doses equilibradas. Mas o 

desequilíbrio dos pratos da balança encaminha o viajante à desrazão, comumente 

conhecida como loucura. 

Depois de tomar conhecimento que, de fato, aquele local sinistro aos olhos da 

população local, existira, passei a buscar explicações para o fato do internamento. 

Contudo, por mim, nenhuma lógica foi encontrada. Que loucura era esta que eu não 

percebia? Essa pessoa fora muito importante na minha formação humana, pois me 

ensinou o que seriam as virtudes do amor. Sua internação era para mim 

incompreensível. Queria entender profundamente esses lugares responsáveis por 

livrar a cidade e as famílias destes indivíduos inconvenientes. Investiguei e religando 
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fragmentos dispersos construí uma história que a cidade pouco conhecia ou 

reconhecia. Escrevi sobre a institucionalização da loucura no Rio Grande do Norte. 

Mas não parei por aí, meu desejo não era só conhecer as instituições de contenção da 

loucura, mas procurar compreender que fenômeno aterrorizante seria esse que 

estigmatizava um indivíduo para sempre.  

Seria inútil, entretanto, conhecer as instituições e não conhecer quem lá habita. 

Eles são o sentido de tudo. Eles precisam falar. Foram calados e trancafiados por suas 

famílias, por algum homem da lei ou mesmo pela sociedade a qual não deixou nunca 

de ser ‘medieval’.  

Hoje, sinto-me uma historiadora em momento especial. Tenho a fortuna de 

trabalhar com ‘fontes’ vivas.  Os internos residentes do Hospital Dr. João Machado 

são os meus narradores, pessoas que tem muito a contar e as quais eu quis ouvir. 

Contudo este ‘ouvir’ se desenvolveu de formas diversas para mim e não somente das 

formas convencionais que conhecemos: alguém fala e outro escuta. Não, não poderia 

ser apenas assim. Aprendi na verdade a ouvir os gestos, as ausências, os afetos e 

desafetos, os sorrisos, os papéis, o outro e enfim tudo o que pudesse se relacionar 

àqueles internos. Aos poucos eles passaram a ser meus conhecidos, meus amigos, e a 

loucura deixava de estar entre nós por muitos momentos. Boris Cyrulnik confirma 

isso quando escreve que a loucura não é assustadora quando se conhece a pessoa (s/d, p. 

24) e que é difícil quantificar as pessoas as quais conhecemos. Trago neste trabalho 

vidas muito vivas, esquecidas, porém relutantes e decididas em continuarem vivas. 

Nesse itinerário conheci grandes figuras. Médicos e estudiosos comprometidos 

com a humanidade do ser. Entre eles três psiquiatras nordestinos e um 

neuropsiquiatra norte-americano: Nise da Silveira, João da Costa Machado, Ulysses 

Pernambucano e Boris Cyrulnik. Todos me presentearam com suas idéias e suas 

histórias de lutas, descobertas e mudanças de paradigma no qual a loucura se fazia 

personagem permanente. 

Nise da Silveira para mim fora uma grande descoberta. Seu trabalho iluminou 

meu caminho ao encontro do louco. Alagoana de nascimento, Nise desenvolveu no 
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Rio de Janeiro, no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, uma extensa pesquisa sobre 

a doença mental, em específico os casos de esquizofrenia. Com seu trabalho, ela 

conseguiu abrir um canal de comunicação com os internos, aos quais denominou de 

clientes, através da arte nas oficinas da Seção de Terapêutica Ocupacional, criada por 

ela em 1946.  Condenou as antigas formas de tratamento e contenção para a doença 

mental – lobotomias, choques elétricos, choques insulínicos, indicações de cela, 

camisas de força e drogas controladoras, denominadas por ela de camisas de força 

químicas. Seu trabalho encontrou o apoio do grande mestre da psicologia Carl 

Gustav Jung de quem se tornou discípula no Brasil. Ela sabia que nas imagens 

produzidas pelos seus clientes se encontravam as pistas do que ocorria em suas 

mentes cindidas pela esquizofrenia. Daí tornava-se possível conhecer e oferecer 

condições à sua melhoria. Nise bem sabia que a cura era algo surreal, contudo suas 

metas voltavam-se no esforço de retirar essas pessoas do estado de sofrimento 

profundo, permitindo a elas sua chegada a uma condição próxima da normalidade. 

Os dois psiquiatras seguintes João da Costa Machado e Ulysses Pernambucano 

trabalharam por um novo olhar sobre a loucura. Inauguraram e divulgaram a 

Psiquiatria Social, trazendo com ela uma proposta mais humana de compreender a 

doença mental, tomando-a, em grande parte dos casos, como resultante dos fatores 

sociais – fome, mendicância e miséria – e oferecendo a ela um tratamento mais digno 

e humanizado.  

E finalmente Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra e etólogo, ofereceu-me um 

argumento muito forte sobre a vida e a realidade das coisas. Para ele todo o 

conhecimento se dá como uma construção de representações e nós habitamos essas 

representações. O conhecimento, portanto é projetivo. Tudo que é realidade para nós 

é na verdade a nossa projeção sobre alguma coisa. Os estudos realizados por 

Cyrulnik no campo da gestualidade, dos comportamentos e da esquizofrenia me 

orientaram a compreendê-los a partir de um novo prisma. Uma grande contribuição 

que encontrei em sua obra foi a compreensão de que os canais sensoriais participam 

da comunicação de forma muito relevante, no entanto, pouco percebida nos dias 

atuais devido ao império da comunicação falada.  
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 Vivemos num mundo de sinais emitidos e sentidos 
intensamente, que raramente deixamos chegar à nossa 
consciência. Estes sinais estruturam as nossas comunicações e 
as nossas trocas afetivas. Participam na criação dos nossos 
discursos verbais e não-verbais: não sabemos descrevê-los. 

  Cada canal sensorial pode participar nesta comunicação: a 
coloração da nossa pele, o calor que ela emite, o odor que nos 
escapa, a sonoridade da nossa voz, a forma dos nossos gestos, 
a disposição dos nossos corpos no espaço. (CYRULNIK, s/d, 
p.10) 

 

Construindo e conhecendo as minhas representações acerca da loucura na 

companhia de tão distintas mentes lancei-me ao encontro com os loucos a fim de 

dialogar com eles e compreender outras formas de ver o mundo mais livres das 

amarras da razão. O local escolhido, o Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado, na 

cidade do Natal, único lar disponível a estes indivíduos, revela-se com seus 

meandros, afetos, desafetos, enfim, com sua própria história.  

Para tanto uma longa jornada se fez, e está revelada sob a vontade do tempo, 

respeitando e ouvindo os ventos de mudança anunciadores tanto de dias ensolarados 

como de nebulosos, de forma análoga a nossa vida. Assim sendo, a seqüência deste 

trabalho está organizada em três momentos.  

O primeiro, sob o título Tempestade e bonança, anuncia o cenário da nossa 

história. A Cidade do Natal, em um iluminado por um pôr do sol no Potengi, se revela 

como uma cidade tranqüila e tímida despreparada para um crescimento que veio 

acompanhado de doenças e misérias. Entretanto depois que o sol se vai o crepúsculo 

anuncia a noite e a escuridão. É chegado o tempo da tristeza e do medo. A população 

cresce, chegam do campo os miseráveis, a fome, a mendicância e as doenças infecto-

contagiosas. Medo e morte caminham lado a lado de mãos dadas. O Alecrim é o 

cenário para a exclusão dos mortos e dos doentes. Ali é construído o primeiro 

cemitério da cidade como também o primeiro Lazareto, que na verdade se torna o 

depósito do ‘rebanho magro’, doente e carente, como afirmou Câmara Cascudo 

(1980, p. 78). A miséria se veste com a capa da loucura e rouba a cena. O Lazareto se 
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torna hospício e guarda sob sua tutela os loucos da cidade. Depois de uma noite de 

trevas, a luz toma de volta seu lugar e um alvorecer luminoso anuncia bom tempo. Aqui 

são apresentadas as novas propostas de concepção e tratamento da doença mental no 

Brasil, personificadas em dois psiquiatras nordestinos, o mestre e o discípulo: 

Ulysses Pernambucano e João da Costa Machado. Em Natal, o Hospital Colônia de 

Psicopatas é concebido e materializado por João Machado, configurando o auge da 

assistência da Psiquiatria Social no Estado nos meados do século XX. Sob este mesmo 

alvorecer, uma flor solitária desabrocha no orvalho fresco da manhã. Em Alagoas nasce em 

1906, a psiquiatra Nise da Silveira. Assim como a chanana – flor característica de 

Natal que não se domestica, nasce teimosa nos canteiros e aos pés dos muros 

presenteando a todos, sãos e doentes, ricos e pobres, com sua cor viva e amarela – 

dessa mesma forma foi Nise da Silveira. Uma mulher em meio ao universo 

predominantemente masculino da psiquiatria na época. Essa flor dos canteiros 

ofereceu aos doentes mentais um tratamento digno da delicadeza, da persistência e 

da vida que ela mesma representou.  

O segundo momento Meu abrigo, minha casa oferece o refúgio diante dos 

temporais da vida. Neste capítulo utilizando a metáfora da casa – lar – o interior do 

Hospital Dr. João Machado é revelado. O nascimento e os primeiros dias da nova casa 

apresenta a inauguração do hospital, conhecido como Colônia de Psicopatas nos idos 

de 1957. Sua proposta era tratar o doente mental a partir da laborterapia – terapia 

pelo trabalho. Sendo a maior parte dos internos, pessoas vindas do meio rural as 

atividades de contato com a natureza eram as mais adequadas por oferecerem ao 

indivíduo o convívio com paisagens e atividades comuns a sua vida. A proposta era 

de reabilitá-lo e devolvê-lo ao seu local de origem. Contudo, os anos foram passando 

e nem todos tiveram a sorte de voltar ao seu antigo convívio social e sair 

definitivamente daquela grande casa. Suas famílias os abandonaram ali desde sua 

internação e aquele lugar inevitavelmente no decorrer dos anos passou a ser o único 

lar conhecido de muitos. Nesta casa apresento o jardim de Zé Raimundo, a natureza 

presente encanta os olhos do visitante, dos passantes e dos moradores. Ela esteve ali 

todos esses anos, como cúmplice silenciosa de dores, delírios, alegrias e devaneios e 

foi cuidada com muito afeto por um ex-interno, que ali morou 39 anos. Atravessando 
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o extenso jardim chegamos aos corredores, lugares dos ‘não lugares’. Onde presente 

e passado se encontram e dialogam. Túneis intermináveis, labirínticos, de onde 

repentinamente o Minotauro poderá surgir, ser vencido ou devorar. Locais por onde 

transitam trevas de dor e a luz do encontro. Os corredores acessam os cantos especiais 

desta casa, as salas do conforto moral, os quartos de um sossego perturbado e o 

refeitório onde os alimentos são mais que para o corpo, são também para a alma. E 

finalmente o local de conforto espiritual: a capela, dedicada a Nossa Senhora da 

Cabeça. Aos poucos suas bênçãos transformaram aquele pequeno perímetro num 

campo santo de devoção onde muitas cabeças anônimas, sob a forma de ex-votos, 

espalham-se representando os milagres alcançados por seus devotos. 

O terceiro e último momento mostra que lá fora a chuva cai e lá dentro as 

histórias se revelam. Intitula-se Meu medo do trovão e meu amor pela chuva. Neste 

instante os moradores da grande casa falam. Suas narrativas carregadas com ‘porções 

condensadas de afeto’ mostram o outro lado do humano; o ser dotado de autonomia 

em relação às regras da ‘normalidade’. Nelas encontro seus mitos, heróis, poesias, 

fantasias, realidades e devaneios, sem desprezar nada, ouvindo tudo, inclusive os 

gestos. Dos personagens desta casa, todos os que num momento ou outro se 

aproximaram de mim, relato-os aqui, contudo aprofundei-me nas histórias de vida 

de quatro deles: Chico Domingos, José Raimundo, Sebastiana da Silva e Aloísio 

Albuquerque.  

 O conjunto dessas histórias não segue o crivo da razão, da ordem do discurso, 

da cronologia, nem da veraficabilidade. Essas histórias são construídas a partir de 

fragmentos dos discursos deles, nem sempre em profusão, dos cuidadores da casa e 

de minhas próprias representações como forma de acesso. Portanto essas histórias 

são como colchas de retalhos não totalizantes, mas abertas e inacabadas. Daí porque 

o meu método supõe estratégias de religação de imagens, falas, gestos, desenhos, 

documentos, analogias e metáforas.  

 O que formalmente se conhece como bibliografia, chamei aqui de Sussurros. 

Não se trata de um mero recurso retórico, mas de uma forma de indicar que os 

pensadores, referências e teóricos, funcionaram para mim como vozes, às vezes mais 
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nítidas, às vezes com ecos mais difusos. Isto porque aprendi no trabalho coletivo, no 

âmbito do GRECOM (Grupo de Estudos da Complexidade) que às vezes precisamos 

abrir mão dos teóricos e dos argumentos como muletas para o pensamento. Quanto 

menos precisamos de muletas para caminhar, mais corremos o risco com nossos 

próprios pés. Afinal assumi o compromisso ético de promover uma paridade entre as 

vozes dos internos do Hospital Dr. João Machado e os sussurros dos autores que 

falam de suas dores. Afinal, há os que vivem uma situação e os que falam dela. 
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Um iluminado pôr do sol no Potengi 

 
Figura 1 - BOUGART – Natal no Século XIX, vista panorâmica da Praça André de Albuquerque - 

Coleção IHGRN 
 

Natal! Natal, depois de tantos anos... Como representá-la? 

Minha Natal, Cidade da Natividade, homenagem ao nascimento do 

Menino Deus.  

No início do século XIX, ela era uma pequenina capital onde vivam uma 

média de 6.OOO habitantes, espalhados em seus dois únicos bairros: Cidade 

Alta e Ribeira. Tímida e tranqüila, Natal repousa sobre um tabuleiro de alvas 
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dunas, banhada por um imenso mar azul, que ao se esticar, a envolve num 

grande abraço sob a forma de um rio, o Potengi. As igrejas, sentinelas 

espirituais da cidade, guardava-a dos males do dia e da noite. A Matriz 

dedicada à Nossa Senhora da Apresentação, imponentemente situada no alto 

da cidade, era iluminada diariamente pelos raios vindos do pôr do sol no 

Potengi. Mais adiante do lado esquerdo, poucos metros se caminhava até a 

Igreja do Galo, dedicada a Santo Antônio. Já à sua direita, atravessando a 

antiga ‘Praça Grande da Cidade’, hoje Praça André de Albuquerque, entre 

suas frondosas árvores avistava-se adiante uma igrejinha humilde e serena 

que fitava o estuário do Potengi. Era a nossa velha conhecida, a Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E finalmente na Ribeira, parte baixa da 

cidade, local de alagadiços, a Igreja do Bom Jesus das Dores assistia aos mais 

humildes. 

  Naquela época as ruas da cidade eram poucas e nelas não havia 

calçamento. A areia solta era soprada pela brisa vinda do mar. A paisagem era 

desenhada pelas grandes mangueiras, coqueirais, dunas, mar e rio. Seus 

governantes, referiam-se a Natal como um lugar de benignos ares, bafejada da 

mais salubre atmosfera (RELATÓRIO..., 1856, p. 11). 

 Os eventos religiosos reuniam todo o povo.  As missas, as novenas, as 

quermesses e as festas eram acompanhadas pelos foguetões e aconteciam em 

sua maioria na Praça Grande, ponto de encontro dos natalenses. Na quinta 

feira da Paixão, acontecia a Procissão do Fogaréu, onde os moradores com 

suas lanternas ou tochas seguiam relembrando a busca e prisão de Jesus Cristo 

pelos soldados romanos. No Domingo da Ressurreição a grande festa 

acontecia, os sinos repicavam, as campainhas disparavam e foguetões 

estouravam ao céu comemorando a vida. Tradições hoje esquecidas pela 

maioria do povo estão relatadas em documentos da cidade pouco folheados e 

precariamente preservados em instituições de pesquisa. 
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 De acordo com o antigo costume português de delimitar a cidade por 

cruzeiros, Natal possuiu dois deles. O cruzeiro do limite norte fora colocado 

na conhecida Av. Junqueira Ayres e o cruzeiro do limite sul ficava num lugar 

conhecido depois como Baldo. Este último recebeu o nome de Santa Cruz da 

Bica. Ainda hoje pode ser visto próximo ao viaduto ali existente. Naquela 

época, entretanto existia ali um riacho de água doce, límpida e refrescante, 

onde se buscava água de beber e se encontrava as lavadeiras da cidade a bater 

as roupas de suas patroas. Mais adiante, a mata densa tomava conta da 

paisagem. Aos que se arriscavam por ela, encontravam nas poucas trilhas 

abertas uma grande quantidade de uma espécie de erva chamada alecrim. 

Esse lugar muito tempo depois recebeu este nome, Alecrim. Na Grécia e no 

Egito antigo já se tinha conhecimento desta perfumada planta.  Uma lenda 

sobre o alecrim conta que quando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, 

fugiram das perseguições do Rei Herodes para o Egito, ali encontraram a tal 

erva e sobre ela Maria, mãe de Jesus, deitou os panos do Menino Deus 

perfumando-os com o aroma, símbolo da imortalidade desde a Grécia Antiga. 

Os gregos trançavam o alecrim na forma de coroas utilizadas nos dias de 

casamento ou luto. A sabedoria da tradição acredita que o alecrim afasta o 

olho gordo e ainda que seja a erva da juventude eterna, do amor, da amizade e 

da alegria de viver.  

 O nosso Alecrim, entretanto, toma forma de uma extensa região que nos 

anos seguintes despertou sensações de pavor, saudade e curiosidade, e que no 

presente é coração comercial da cidade. Naquela época, entretanto o Alecrim 

era assim, uma região afastada, silenciosa, misteriosa e perfumada. Trazia 

consigo a morte e a imortalidade e assim sendo, por ironia do destino, foi o 

local escolhido para ser construído os muros do primeiro cemitério de Natal. 

Nessa época, primeira metade do século XIX ainda tinha-se o costume de se 

realizar os enterros dos cristãos dentro das igrejas, pois este era um campo 

sagrado. Com seu crescimento, Natal requeria um novo lugar para enterrar 
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seus mortos. Crescia o número de habitantes e consequentemente, o número 

de mortes, agravadas ainda pelos surtos epidêmicos de cólera morbus e varíola 

que chegavam à cidade.  No ano de 1856 por ordem do Presidente de 

Província Bernardo Passos foi iniciada a construção do Cemitério do Alecrim. 

Neste local até então ermo vivia apenas um funcionário da província 

encarregado de administrar o local. (RELATÓRIO..., 1856, p. 16)  

 

O crepúsculo anuncia a noite e a escuridão 

 

Ventos de mudança sopraram sobre as terras potiguares. Eram ventos 

insalubres, perniciosos e anunciadores de medo, dor e sofrimento. Muitos 

viram morrerem entes a quem mais prezavam, era o reinado das doenças 

infecto-contagiosas que tiranicamente ceifaram milhares de vidas potiguares. 

As doenças ameaçadoras aterrorizavam os habitantes e o governo. 

Chegava a Natal a lepra, a sífilis, a cólera e a varíola, conhecida vulgarmente 

como bexiga. Esta última vinha assolando a província desde pelo menos 1835 

(RELATÓRIO..., 1856, p. 12). A cidade que aos poucos crescia inevitavelmente 

tinha que enfrentar graves crises, doenças, mortes, miséria e orfandade.  

O medo da população habitava o próprio ar da cidade. Nessa época 

acreditava-se na teoria dos miasmas a qual estabelecia que os vapores exalados 

por tudo o que era considerado insalubre era causador de doenças 

(FERREIRA, 2000, p. 2). Essa preocupação era tão intensa que um caro 

habitante da cidade apontava os focos perigosos e sugeria soluções: 

 

 Esta capital também é, sadia, mas muito mais saudável se tornaria: 
1º, se porventura o matadouro público fosse removido do lugar em 
que está estabelecido a sota-vento da cidade, ou em sítio apartado e 
fora do alcance dos miasmas deletérios, que, exalando do mesmo 
matadouro, produzem febres perniciosas e outras terríveis 
enfermidades: 2º, se cessasse a perniciosíssima usança de enterrar os 
cadáveres nas igrejas, ou pelo menos se as sepulturas fossem 
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dobradamente profundas, e as deixassem intactas pelo tempo 
suficiente para a completa consupção dos restos mortais de qualquer 
indivíduo, que, tenho a vista, não é menos de três anos: 3º, se fosse 
dessecado o pântano da campina da Ribeira, cujas águas rebalsadas 
e impregnadas de materiais vegetais putrefatos fornecem exalações 
produtivas de febres intermitentes, e de outras muitas enfermidades 
que se observam naquele bairro da cidade: 4º finalmente, se fosse 
não destruído, mas devastado, o denso bosque de coqueiros que 
circunda o mesmo bairro. As árvores exalam durante a noite gás 
ácido carbônico, gás deletério, conduzem os vapores, e entretêm 
perigosa umidade, por isso quando são em tamanha quantidade, que 
formam uma mata, como ali, empecem a saúde de quem habita mui 
junto, ou pelo meio delas. Além do que fica ponderado, muito 
contribuirá para a saúde dos habitantes desta cidade o calçamento e 
alinhamento das ruas, e o melhoramento das casas, que, baixas, 
acanhadas, desabrigadas e pouco asseiadas, como são em geral, não 
podem deixar de causar moléstias, como em verdade causam. 
(RELATÓRIO..., 1845, p. 11) 

 
 
A miséria contribuía com a desgraça de muitos. O campo não oferecia 

mais as benesses para uma vida digna. Migrar para a capital muitas vezes era 

o único caminho. Em 1850 o Presidente de Província Carlos Wanderley já 

exprimia em seu discurso o quadro da miséria e da prostituição que Natal 

desde então abrigava. 

  

 De todas as moléstias que acometem os habitantes desta Cidade, a 
sífilis de baixo de todas as formas é que faz mais vulto; e no meu 
entender duas são as causas principais, que mais concorrem para 
este efeito: a primeira é o nenhum asseio desses infelizes à quem o 
mau exemplo faz perder o siso, ou que depois de lutarem braço a 
braço com a indigência cedendo primeiro ao falso encanto das 
seduções, caem depois por fraqueza no lodaçal imundo da 
prostituição; e tais assim fazendo do seu triste viver vergonhosa 
industria, tendo em pouca monta, o que mais importa, a saúde, a 
desmoralização a uns, à outros perdem, e a muitos arruínam com a 
própria ruína; a segunda causa é a miséria companheira infalível 
da prostituição, a qual faz calar o brado da consciência pelo receio 
de perder a migalha atirada ao rosto muitas vezes banhado de 
lágrimas, arrancadas pelo sofrimento, e talvez que também pelo 
remorso! (RELATÓRIO..., 1851, p. 12) 

 

 A indigência tornou-se companheira inseparável de muitos. As ruas 

tornaram-se lares e o céu o amparo. Muitos eram negros, escravos libertos, 
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caboclos que passaram a fazer parte da paisagem dos passeios públicos. Que 

solução se daria a essa gente?  

 Muito se cogitou sobre o assunto, por isso as metas de construção de 

uma Casa de Caridade, um Hospital, um Lazareto e um Isolamento estavam 

sempre em pauta. Entretanto só em 1855 foi criado o primeiro hospital de 

nossa cidade, o Hospital da Caridade. Tem-se notícia que o mesmo fora 

instalado em local alto e aprazível, a margem direita do Rio Potengi 

(RELATÓRIO..., 1855, p. 13), onde hoje se localiza a Casa do Estudante na 

antiga Rua da Misericórdia, hoje conhecida como Rua Bernardo Passos. Sua 

construção requisitou nada mais nada menos que todos os pedreiros da cidade 

e quase todos os marceneiros, pois era uma obra de urgência, como relata seu 

responsável, o Presidente da Província Bernardo Passos. Porém a carência 

médica era grande, na verdade estes profissionais mal apareciam por esta 

capital, e os doentes desvalidos ali ficavam a espera da própria sorte e aos 

cuidados de um único enfermeiro (RELATÓRIO..., 1855, p. 14). Mas precisava-

se de algo mais, um local definido para envio dos mais execráveis casos 

insalubres e para as quarentenas dos suspeitos que viajavam a navio por este 

litoral. Daí então, dois anos depois do Hospital, foi criado um lazareto1 ainda 

sem denominação específica, em 1857 num local muito distante, além do 

Cemitério, localizado na Estrada Velha de Guarapes, (atual Rua Fonseca e 

Silva, onde funciona o Centro de Saúde do Alecrim e a Legião Brasileira de 

Boa Vontade) onde hoje está situado o bairro do Alecrim. Ao chefe de polícia 

fora dada a incumbência da limpeza das ruas, remoção dos focos (RELATÓRIO..., 

1856.  p. 12). 

                                                 
1 Segundo Foucault os lazaretos eram instituições do tipo medieval de origem espanhola que funcionavam como 
locais de depósitos de leprosos. Essa denominação foi dada em função do santo cristão São Lázaro que possuía 
seu corpo coberto por chagas.  
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 Em sua função o Lazareto, estranhamente não recebia leprosos, mas 

outros casos. Recebia a parcela de doentes sem perspectiva de cura, ou os que 

ficaram com seqüelas devido a varíola e outros males como a tuberculose e 

sífilis. Ali também eram despejadas as pessoas que não se enquadravam nas 

regras de conduta social, os quais eram chamados de loucos. Na Europa já 

havia ocorrido algo semelhante, no período posterior a epidemia de lepra, os 

lazaretos foram destituídos de sua função com os leprosos e passaram a 

receber toda a parcela da escória humana da sociedade européia (FOUCAULT, 

1991, p. 6). Embora no Rio 

Grande do Norte ainda 

existissem leprosos, a eles foi 

destinada, anos mais tarde, 

uma outra forma de 

segregação, o Leprosário. A 

idéia de Lazareto era de dar 

hospitalidade, mesmo que 

precária a uma população 

que não oferecia o mesmo 

perigo que a lepra, mas que 

dependia de caridade. Os leprosos já desenganados pela ciência não teriam 

um lugar assim. Eles representavam perigo constante e seu destino era ser 

banido para muito além do convívio social.  

Figura 2 - Leprosário São Francisco de Assis. 
Fonte: Cd 400 anos de Natal 

 Do final do século XIX ao início do século XX, a situação se agravou. 

Natal passou por um relevante crescimento demográfico intensificado pelo 

êxodo rural gerado pela crescente miséria no campo. O único Hospital da 

Cidade fechou em 1910, passando, o Lazareto a receber sua clientela carente e 

afetada pelas piores enfermidades, entre elas a tuberculose e a sífilis. O rebanho 

magro (CASCUDO, 1980, p. 74) foi então levado para o velho Lazareto.  
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 Aos indigentes que perambulavam pelas ruas sem o destino de um lar 

sem a chance do aceio íntimo, com a fome como companheira, cabia-lhes uma 

sina definida pela lei, o encaminhamento àquele lugar, denominado em 1882 

de Lazareto da Piedade de Natal. Daí pergunto: piedade a quem? Aos trapos 

humanos ali jogados e esquecidos? Ou aos finos natalenses que viam-se livres 

daquela gente espalhada pelos passeios públicos? 

 O silêncio do despovoado Alecrim aos poucos foi dando lugar a 

estranhos sons, gritos angustiados e desesperados. Eram as vozes de homens, 

mulheres e crianças encerrados entre espessas paredes e grossas grades de 

ferro do Lazareto (SUCAR, 1993, p. 21). Em poucos anos aquele lugar daria 

uma só denominação a seus habitantes, os loucos.  

 Será que a fome, a pobreza, a mendicância, a tristeza, e a falta de higiene 

ganhavam uma nova denominação? Surgia o personagem do louco na história 

de nossa cidade, novo foco de preocupações do governo e da comunidade. Os 

execráveis indivíduos que a sociedade não podia voltar seus olhos eram 

mandados para aquele lugar distante. Pessoas cujas ‘experiências’ de vida em 

função da loucura, se colocavam para além de qualquer regulamentação de poder em 

relação as suas ‘vivências’ e a seus modos de agir (SUCAR, 1993, p. 27).  

Em todo Brasil, as pessoas consideradas loucas, num primeiro 

momento, mesmo isentas de crimes previstos no código penal, conheceram as 

cadeias públicas, ficavam presos em celas ou amarrados em cordas, em ambientes 

imundos, na grande maioria das vezes deitados no chão, sem muitas vezes ter um 

cobertor, passavam fome e não raro eram espancados até a morte (SUCAR, 1993, p. 

23). As casas de misericórdia foram os primeiros locais com característica 

hospitalar, bem antes da instalação dos hospícios, podiam receber um ou outro 

alienado, mas não atendiam a total demanda deles. As famílias mais abastardas, 

escondiam em sua próprias casas seus doentes, em quartos próprios ou construções 

anexas especialmente levantadas (TUNDIS, 1987, p. 31), já os pobres 

perambulavam pelas ruas sem abrigo. É apenas no ano de 1852 que fora criado 
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o primeiro hospício brasileiro, o D. Pedro II. Sua estrutura concebida através 

de moldes franceses oferecia higiene, água de boa qualidade, segmentação 

entre os pacientes e vigilância.  

Natal, porém demorou para possuir um local assim. As pessoas 

enviadas para o Lazareto encerravam seus destinos ali. Raramente retornavam 

daquele lugar. Eram despojados de suas vestes e amontoados uns aos outros: 

homens, mulheres, crianças, jovens e idosos, nus e por vezes acorrentados.  

No século XX a assistência ao doente mental, no Brasil, foi reconhecida 

como dever do Estado através de ementas de leis federais específicas. O 

primeiro decreto foi promulgado em 1903 no governo de Rodrigues Alves, 

inspirado na lei francesa de 1838 de Esquirol2. Nele era estimulada a 

construção de hospitais estaduais especializados, e proibia-se a manutenção 

dos alienados em prisões, ao mesmo tempo em que era enfatizada a 

necessidade do tratamento médico. A lei buscava a efetiva medicalização3 dos 

hospícios, objetivo perseguido pelos alienistas4 desde 1880. As instituições 

estatais de saúde tornam-se agências políticas de contenção e controle da 

doença coletiva, formas medievais utilizadas no Brasil de compreensão e 

procedimento para a loucura.  

O século XX também foi marcado por grandes transformações e 

questionamentos sobre a doença mental no mundo. Os tratamentos, os locais 

se reestruturaram para atender os loucos com especificidade. Surgiu nos 

Estados Unidos, em 1908, o movimento de Higiene Mental, expressão criada 

por Adolph Meyer a partir da obra "Um Espírito que se Achou a Si Mesmo", 

uma autobiografia de Clifford Beers, paciente psiquiátrico, que em seus 

momentos de lucidez notou a ineficiência e a ignorância que ainda eram a 

                                                 
2 Jean Etienne-Dominique Esquirol (1772-1840) psiquiatra francês seguidor de Phillipe Pinel (1745-1826) é 
considerado juntamente com Pinel são considerados fundadores da psiquiatria moderna. Ver: ALEXSANDER, 
F. G. ; SELESNICK, S. T. História da Psiquiatria. 2.ed. São Paulo: Ibrasa,  1980. 
3 Medicalização - incorporação do saber médico. 
4 Alienistas – Denominação dos médicos especialistas em doença mental, na época conhecida como alienação 
mental. 
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regra nas instituições para doentes mentais. Recobrando a saúde escreveu um 

livro com suas narrativas dedicado a melhoria das condições hospitalares. A 

Higiene Mental consistia na arte de preservar a saúde do espírito contra todos os 

incidentes e influências capazes de deteriorar suas qualidades, impedir suas energias 

ou perturbar seus movimentos (ALEXANDER, 1980, p. 98). Os objetivos dos 

higienistas consistiam em proteger a saúde do público, criando para isso 

ambulatórios psiquiátricos. Constava de suas ações a realização de seminários, 

palestras, divulgação de artigos em jornais e revistas leigas, ditando normas de 

bem viver, evitando assim o aparecimento de doenças mentais na população 

(PEREIRA, 2002, p. 52). A Higiene mental fundiu a higiene com as práticas 

assistenciais.  

Em Natal a situação permaneceu inalterada. A mentalidade ‘medieval’ 

continuava a fazer da loucura sua refém. Apenas no ano de 1911, o Lazareto 

da Piedade do Natal passa a ser chamado oficialmente Asilo da Piedade do 

Natal, e na boca do povo, Prisão dos Doidos (SUCAR, 1993, p. 25). A segunda 

denominação era a expressão da realidade. Aquele lugar aprisionava os 

indivíduos não enquadrados nos ditames da ‘normalidade e da razão’. 

Comoveu-me a citação do mesmo autor: 

 

Somente o poder da força poderia fazê-los não se enquadrarem, mas, 
restringirem suas atitudes a pequenos espaços, demarcados por 
grossas paredes e grades de ferro, em situação tal, que a energia 
ainda maior da ‘loucura’ fosse aos poucos cedendo as carências, as 
faltas e, ao castigo, até que a morte surgisse como último e essencial 
ato não de extinção, mas de vida (Grifo meu). (SUCAR, 1993, p. 27) 

 
 

E assim se passaram alguns anos, até que em 1916 as coisas mudaram 

um pouco. O Asilo da Piedade ganhava a atenção de seu primeiro médico, o 

Doutor Varella Santiago. Ele não era um especialista para os males da mente, 

um psiquiatra, mas sim um médico clínico geral.  
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Neste período, o alienado ou louco é visto 

como doente e, portanto, merecedor de tratamento 

médico. Contudo os tratamentos nos levam a pensar 

hoje se tratavam ou na verdade mal-tratavam os que 

já padeciam internos. As terapias médicas da época 

consistiam em: abcessos de fixação - aplicação 

subcutânea, numa camada inferior à epiderme; de 

injeções de Terebintina, na face lateral da coxa do 

paciente provocando um estado inflamatório que 

proporcionava picos de temperatura, deixando o paciente prostrado; a camisa 

de força que consistia num método de contenção física, formado por um colete 

de lona provido de mangas que se fixam e apertam atrás do tórax do paciente; 

e indicação de cela que consistia no aprisionamento do paciente numa cela 

(SUCAR, 1993, p. 27). Nessa época a cidade se expandia e o Alecrim começava 

a abrigar seus primeiros moradores.  

Figura 3 – Paciente Pedro
Sabino Alves. Hospício de
Alienados de Natal (1922) 

 

Em 1921, nova renomeação. Aquele lugar que 

um dia chamara-se Lazareto da Piedade, passando a 

Asilo de Alienados, desta vez, no governo de Antônio 

José de Melo, passou a chamar-se Hospício de 

Alienados de Natal, utilizando-se do mesmo local e da 

estrutura anterior5. Nele foi definida uma 

regulamentação que uniformizava os serviços e se 

definia as atribuições e responsabilidades de seus 

funcionários e administradores. Sua direção coube ao 

médico Varela Santiago.  

Figura 4 – Antônio de
Tal. Paciente do Hospício
de Alienados de Natal
(1922) 

                                                 
5 A existência dos hospícios era justificada como local de tratamento e isolamento para os indivíduos 
considerados loucos. Isolá-los era uma alternativa terapêutica defendida por Esquirol desde o final do século 
XIX. Para ele o louco deveria ser apartado do local que exacerba a doença, este, porém fora considerado o 
grande equívoco segundo Roberto Machado: o louco deve ser distanciado do meio doméstico, o que não só 
causa, mas acirra e confirma a alienação mental. (MACHADO, 1978, p. 430) 
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No Hospício de Alienados de Natal tantas almas entraram e se 

encerraram! Algumas poucas saíram com vida. O terrível lugar, abominado 

pela população, recolhia em suas dependências fétidas e insalubres criaturas 

que um dia foram pessoas cuidadas, agora se tornavam corpos anônimos. 

Alguns papéis são a únicas provas de suas existências. Fichas de entrada, 

documentação burocrática exigida na instituição, comprobatória ao governo 

do trabalho prestado à sociedade – isolar e tratar esses doentes. Essas fichas 

encontram-se hoje sob a guarda do Hospital Dr. João Machado numa rara 

situação de conservação de documentação histórica. 

Nestas fichas encontramos imagens dessas pessoas cujo destino não foi 

o da proteção, mas o de exclusão, e, cujo diagnóstico baseado na psiquiatria 

francesa, não se arejava fora das cercanias da ‘idiotia 

adquirida’, da ‘melancolia’ e do ‘delírio crônico de 

evolução sistemática’ (TUNDIS, 1987, p. 43).  

Figura 5 – Paciente Elysa
Lopes do Santos. Hospício de
Alienados de Natal (1924) 

O prédio já antigo, fora construído no plano 

térreo com sua entrada central e seus janelões 

laterais. Uma mureta separava a calçada do espaço 

interno e no cume da fachada uma escultura em 

mármore observava e advertia aos visitantes da 

importância da caridade. Trata-se de uma alegoria 

a caridade: uma mulher oferecendo leite e pão às 

crianças que estão a seus pés6.  

 

                                                 
6 Entrevista concedida por Dr. Pedro Coelho no dia 08 de dezembro de 2005. 
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Figura 6 - Ficha do interno Silvino de Tal. Percebe-se o total desconhecimento da família do 
internado. Sua entrada ocorreu em 1922, período este no qual se constata a carência de exames mais 
precisos. Sua saída ocorreu mediante seu falecimento em menos de um ano de sua entrada. Fonte: 
Acervo do Hospital Dr. João Machado 
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Figura 7 - Verso da Ficha do interno Silvino de Tal. Note-se que todos os campos da ficha não são 
preenchidos devidamente, porém o diagnóstico foi taxativo: Idiotia. Causa mortis: “amebiose”. 
Fonte: Acervo do Hospital João Machado. 
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Assim como nos castelos medievais o Hospício dispunha também de um 

calabouço, local dos maiores castigos, e para onde eram enviados os loucos 

mais violentos como também os mais pobres. No decorrer dos anos foram 

criadas enfermarias diferenciadas onde o tratamento ficava definido segundo 

a classe social do indivíduo. Para os pacientes de boas condições financeiras, 

havia a possibilidade de tratamento com medicamentos. Já aqueles que não 

possuíam as mesmas condições os tratamentos podiam ser dolorosos e às 

vezes degradantes como, por exemplo, os banhos para produção de choque 

térmico com água quente e fria. Conta-se que esses banhos, os loucos eram 

despojados nus juntos num pátio onde eram atingidos por mangueiras que 

jorravam água quente e fria.  

Os anos se passaram e a chegada do médico João da Costa Machado a 

Natal, nos idos de 1936, transformou aquele quadro caótico em melhorias para 

essa parcela da população, ao mesmo tempo as outras mudanças emergiam no 

Brasil com o trabalho de outra grandes figura nordestina: Nise da Silveira. 

 

Um luminoso alvorecer anuncia bom tempo 

 
  Nas primeiras três décadas do século XX o 

nordeste brasileiro produziu lendas vivas, 

quatro grandes almas, psiquiatras 

comprometidos com a humanidade do ser. 

Foram eles: o recifense Ulysses Pernambucano, 

o potiguar João da Costa Machado e os 

alagoanos Nise da Silveira e Luís Cerqueira.  

 Um dos grandes pioneiros de uma visão 

psiquiátrica aberta no Brasil, Ulysses 

Pernambucano, iniciou em 1917 sua atividade em psiquiatria, sendo nomeado 

para trabalhar no Asilo da Tamarineira. Posteriormente em 1931 assumiu sua 

Figura 8 - Ulysses Pernambucano 
(*1892 / † 1943) 
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direção até meados de 1935.  Na Faculdade de Medicina de Pernambuco foi 

nomeado Professor, catedrático de Clínica Psiquiátrica em 1920.  Foi o grande 

mestre dos médicos: João da Costa Machado e Luís Cerqueira.  Sua primeira 

lição tinha função de tocar o íntimo da alma de seus alunos. Indicava para 

leitura o livro “Um Espírito que Se Achou a Si Mesmo” do americano Clifford 

Beers. Ulysses considerava-o básico para os jovens ingressos na carreira da 

psiquiatria.  

 Entre as memórias escritas por, Luís Cerqueira, um de seus alunos, há 

uma bela passagem de resistência silenciosa de Ulysses Pernambucano contra 

os métodos utilizados de contenção dos pacientes. Relata o mesmo que 

informara o professor sobre um paciente que achava-se amarrado, e ele 

respondeu-lhe: No meu tempo de estudante nós carregávamos um bisturi 

(CERQUEIRA, 1989, p. 14). Aquelas poucas palavras certificavam sua 

resistente posição contra os velhos métodos. No período em que dirigiu aquela 

instituição não permitia de forma alguma a prática da contenção física. Do 

contrário da visão inutilicista pregada sobre a doença mental, o Dr. Ulysses 

sabia da capacidade dos doentes bem como do valor terapêutico das 

atividades práticas. Sendo assim, inaugurou ali o serviço de praxiterapia onde 

os doentes ajudavam na tipografia do Asilo, 

na impressão dos Boletins de Higiene Mental 

entre outras coisas (CERQUEIRA, 1989, p. 10). 

O jovem doutor Cerqueira, entretanto sabia 

que estava diante de um revolucionário. As 

experiências vividas anteriormente com outros 

médicos iluminavam-lhe o espírito crítico 

sobre o saber e as práticas médicas. Relata o 

mesmo que no terceiro ano de seu curso 

deparou-se com um psiquiatra da ‘velha 
Figura 9 - João da Costa Machado 

(*1912 / †1965) 
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guarda’ que nunca examinava qualquer paciente, limitando-se a perguntar-

lhes: o que pesa mais, um quilo de algodão ou um quilo de chumbo?  E independente 

da resposta diagnosticava-lhe: debilidade mental, episódio delirante 

(CERQUEIRA, 1989, p. 13 e 14). 

Em Pernambuco um outro jovem médico dava os primeiros passos na 

formação em psiquiatria orientado pelo mestre Pernambucano. Era o potiguar 

João da Costa Machado que tornou-se dileto discípulo do idealizador da 

Psiquiatria Social. Em 1936, voltava a Natal, o jovem recém laureado em 

medicina, cheio de sonhos e com incrível garra contra uma luta cruel, o velho e 

cartesiano modelo de tratamento da loucura.  

A psiquiatria social, idealizada por Ulysses Pernambucano, se expandia 

pelo Brasil, mostrando que a loucura estava intimamente ligada ao meio e as 

relações sociais do indivíduo7.  

Eles lutaram por uma melhor assistência ao doente mental "extramuros", 

sem que houvesse necessariamente a internação dessas pessoas, mas que o 

tratamento acontecesse de forma ambulatorial. 

 Aqui no estado, a estrutura física e ideológica de contenção da loucura 

persistiu quase inalterada, apenas mais uma renomeação há pouco acontecia. 

O antigo Hospício agora era chamado de Hospital de Alienados. Contudo 

alguém deu o primeiro grito e iniciou sua luta, não poderia se esperar os 

tempos melhores chegarem, era preciso fazer tempos melhores. Ao visitar o 

dito hospital a sugestão imediata de João Machado fora o seu fechamento. A 

partir de então ele passou a provocar uma nova forma de pensar a doença 

mental. 

 

                                                 
7 A Psiquiatria Social surge como oposição ao modelo eugenista que durante a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) foi difundido pelos regimes fascista e nazista no mundo. As proposições da Eugenia eram de um racismo 
científico, numa tentativa de afirmar biologicamente a raça ariana como superior às outras. Para isso esta ciência 
se definia a partir de uma teoria que estudava as condições mais propícias a reprodução humana, visando o 
fortalecimento dos povos através do processo de "purificação das raças".  
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Nas condições atuais do Hospital de Alienados com a 
inconveniência de seu local, com a sua superlotação, com suas 
acomodações inadequadas, com sua aparelhagem deficiente, com o 
pessoal de enfermagem precário, mal remunerado, incapaz... sem 
uma farmácia nem um laboratório (...) Compreendido, porém o 
mal nada mais fácil que a sua correção, considerando-se que todo 
serviço de Assistência a Psicopatas que seja útil e eficiente, mister 
se faz se componha preliminarmente: De um “hospital fechado” 
para os grande psicopatas (doentes de intensa movimentação, 
perigosos para si e para os outros) (...) de um “hospital aberto” 
para pequenos psicopatas (doentes que necessitavam de 
tratamento sem contudo internação que no caso poderia ser mais 
nociva que benéfica) (...) de um serviço de ambulatório que 
equivale a um consultório...de um "hospital colônia" (...) de um 
manicômio judiciário (...) de um serviço de Higiene Mental. 
(MACHADO apud SUCAR, 1993, p. 41-42) 

 

 Mesmo sendo impossível a prática de sua primeira idéia, aceitou o 

convite para direção do Hospital de Alienados, por afastamento temporário do 

então diretor Vicente Fernandes Lopes, entendendo ser aquela a sua chance 

para mudar o quadro caótico encontrado naquela instituição, que fundia 

miséria e degradação. Sua indignação transformou-se em árduo trabalho. Uma 

de suas primeiras atitudes foi de enviar para o Departamento de Saúde 

Pública do Estado, um ofício que ao mesmo tempo denunciava o descaso e 

propunha mudanças e soluções cabíveis de acordo com as novas práticas 

incorporadas em Pernambuco no campo da psiquiatria. João Machado trazia 

idéias de modernidade em tratamentos e prevenção sobre a doença mental. A 

meta a ser alcançada era a diminuição dos internamentos ao instituir o 

"hospital aberto", que na verdade seria um modelo de atendimento 

ambulatorial. Esse modelo evitaria também grande parte dos reinternamentos, 

pois contaria com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais além de psiquiatras. 

Ele propôs também a construção de um manicômio judiciário, com a 

finalidade de fazer a separação entre loucos não criminosos e criminosos. No 

mesmo ano de sua chegada a Natal, participou da Fundação da Sociedade de 



Juliana Rocha de Azevedo 
Diálogos da Alma: uma outra história da loucura 

 

39

Psiquiatria, Neurobiologia e Higiene Mental do Nordeste e de um acordo com 

Varela Santiago para a criação de uma clínica de neuropsiquiatria infantil, na 

qual foi diretor até 1944.  

Neste mesmo ano foi implantada no Estado uma tímida política pública de 

atuação no campo da saúde mental, que não era marcada pela contenção, isolamento e 

confinamento (SUCAR, 199, p. 70). Buscava-se oferecer ao louco um tratamento 

médico ambulatorial e social, permitindo seu retorno à sociedade. Dessa forma 

poderia haver um controle sobre a loucura sem haver a "posse física" do 

paciente. Assim se diminuía o número de internamentos e reinternamentos. 

João Machado buscava novas formas de tratar seus internos, mas percebendo, 

contudo que eram indivíduos capazes com sentimentos e criatividade latentes. 

Assim providenciou a instalação de uma oficina de artes no interior do 

Hospital de Alienados onde os trabalhos manuais passaram a fazer parte dos 

tratamentos. Porém todas as atitudes inovadoras não foram vistas com bons 

olhos pelo governo estadual, sendo o mesmo exonerado do cargo de diretor 

do hospital em 1942. Mesmo assim, ainda sendo muito influente no cenário 

nacional obteve a função do governo federal de Inspetor de Saúde Mental da 

região do nordeste. No ano de 1943 trouxe para Natal o III Congresso de 

Psiquiatria, Neurologia e Higiene Mental do Nordeste Brasileiro, um evento 

de grandiosidade, no qual foi discutida a situação e os novos tratamentos para 

a alienação mental. Neste evento, o mestre Ulysses Pernambucano leu seu 

manifesto sobre o compromisso de humanidade dos médicos psiquiatras para 

com seus clientes, bem como do governo com seu povo. Este inflamado escrito 

fazia parte do trabalho apresentado “A Ação Social do Psiquiatra”: 

 

O que nós temos de confessar é que, fora raras exceções, ainda nos 
cingimos, no Brasil, em nossos trabalhos, aos problemas 
terapêuticos, as bizantinices de diagnóstico ou a estudos teóricos, 
aspectos de nossas atividades que não interessam aos homens do 
governo, nem fornecem elementos com que nos possamos 
apresentar diante deles para pleitear alguma coisa além de 
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ambulatórios, pavilhões ou pretensiosos institutos que o são só no 
nome. 
Diretores de serviços que não percebem o alcance dessa nova 
diretriz, que dormitam pelos gabinetes, alheios à responsabilidade 
de suas funções, até serem sumariamente despedidos; homens que 
pleiteiam os postos de direção e por isso não podem exigir respeito 
ao seu saber; médicos que consentem que os seus doentes morram à 
mingua de medicamentos e até de alimentos e não elevam um 
protesto indignado – não são psiquiatras! 
Psiquiatra é o protetor do doente mental. Essa função é inerente à 
sua pessoa. Quando um governo nomeia um diretor para um 
hospital de psicopatas, não faz um funcionário de sua confiança. 
Designa antes um curador nato para esses doentes, um defensor de 
seus direitos a tratamento humano, à alimentação, a cuidados de 
enfermagem, à dedicação dos médicos. Aquele que, entre o doente 
que sofre e o governo que paga e distribui benefícios, prefere este – 
não é um psiquiatra.  
O que permite que seus doentes andem nus, cobertos de vermina e 
cheios de equimoses – não é um psiquiatra. 
O que não afronta os poderosos para defender o doente mental, 
quando privado de qualquer dos seus direitos à assistência e 
proteção, por comodismo, interesse pessoal ou receio de represálias 
– não é um psiquiatra. 
Réus desses crimes deviam sofrer um castigo além do desprezo que 
os cerca. Como o capitão que abandona seu navio em perigo, o 
comandante que deixa sem direção os seus soldados na batalha, ou o 
pastor que abandona aos lobos o seu rebanho, deviam ser privados 
do direito de ter sob sua proteção doente que não sabem se defender 
de agressões e exigir tratamento, ou sair para as ruas à sombra da 
bandeira nacional, para solicitar pão e luz. (PERNAMBUCANO 
apud CERQUEIRA, 1989, p. 21) 

 

Nesse mesmo ano, no dia 05 de dezembro falecia o precursor do 

movimento Psiquiatria Social, Ulysses Pernambucano. Aquele congresso foi 

sua despedida do ardoroso trabalho em defesa de uma nova concepção da 

loucura e de sua forma de tratamento mais digna e humana (SUCAR, 1993, 

p.71).  

Mesmo com todos os esforços de João Machado o Hospital de Alienados 

sofria de péssimas condições de infra-estrutura conseqüentes da falta de 

verbas do setor público e da ausência de profissionais especializados, reflexos 

das políticas federais deficientes na área da saúde pública. Um dos problemas 
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do hospital era sua própria estrutura física que já não abarcava o número de 

pacientes.   

Em 1944 foi fundada a "Sociedade de Assistência a Psicopatas de 

Natal", e a partir dela foi organizada uma ação educativa para a população 

com a realização de Semanas de Higiene Mental e com a publicação mensal do 

Boletim de Saúde Mental. A meta era esclarecer a população sobre a doença e 

sua prevenção.  Grandes figuras influentes da sociedade da época se tornaram 

membros da Sociedade implantada, entre elas Câmara Cascudo, que aderindo 

ao movimento de modernização da psiquiatria no estado, usou de sua 

influência no governo federal para solicitar ajuda para a construção do 

Hospital Colônia idealizado por João Machado. Em 1946, João Machado 

viabiliza uma política de capacitação de recursos instituindo a cadeira de 

psiquiatria e Higiene Mental na Escola de Serviço Social de Natal, a qual 

formaria profissionais capacitados para trato específico com a doença mental.  

 Neste período em forma de retrocesso, chega ao Brasil o que era 

considerado avançado, as inovações de tratamento para a loucura. Surgem 

programas de reabilitação em saúde mental para recuperar a força de trabalho 

destruída pela Segunda Guerra Mundial. As formas de tratamento vão do 

desenvolvimento da farmacologia com a introdução de novas drogas, terapias 

e operações cerebrais, chamadas lobotomia e leucotomias, que consistiam em 

extirpar ou extrair a parte cerebral acometida pela doença.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial desenvolveu-se um extenso 

programa de reabilitação das vítimas de psiconeurose e psicoses traumáticas 

nos Estados Unidos. Entre os vários tratamentos iniciados no Brasil na década 

de 1940 estava o conhecido eletrochoque, que consistia na colocação de objetos 

de metal em qualquer ponto da cabeça e ligados a corrente elétrica. O choque 

causa uma perda de consciência e posteriormente o fim da crise nervosa.  Foi 

um método largamente usado por ser barato e segundo os médicos, eficaz. Na 

capital potiguar João Machado insistia em um tratamento mais humanitário 
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para a loucura. A realização mais vultosa foi a construção do Hospital Colônia 

de Psicopatas idealizado por ele. Em 1947 foram iniciadas as obras durante o 

governo de José Varela, e concluída parcialmente no governo de Dinarte 

Mariz, em 1957. 

O Rio Grande do Norte alcançou o ápice da assistência a doentes 

mentais na década de 1950, com a inauguração do Hospital Colônia de 

Psicopatas, hoje chamado Hospital João Machado. Para que se realizasse tal 

obra, foi necessário um período de 12 anos de divulgação, sensibilização e 

muitas solicitações às elites intelectuais e políticas, locais e nacionais. Os 

apelos durante todo este tempo foram muitos e o retorno pouco e lento. 

Contrariado com a morosidade João Machado levou a frente uma série de 

denúncias públicas acerca do sofrimento dos doentes que continuavam 

padecendo no Hospital de Alienados e da falta de interesse do poder público 

de mudar aquela situação. Por fim seus apelos foram ouvidos devido ao mal 

estar causado pelas denúncias. Foi então realizado um acordo entre o governo 

estadual, na administração de José Varela e o Serviço Nacional de Doenças 

Mentais, durante a gestão de Adaulto Botelho, para a instalação do hospital 

proposto.  

O hospital passou, entretanto, por um longo período de paralisações e 

morosidade em sua construção, levando dez anos para o término de seus 

edifícios. Para a realização da obra iniciada em 1948, foi adquirido um terreno 

de 480.000 m2. no bairro afastado do Tirol circundado pela Mata Atlântica. 

Porém é no ano de 1956 que o processo é definido, a construção toma um novo 

impulso dentro da política de crescimento desenvolvimentista do presidente e 

médico Juscelino Kubtschek.  

 O hospital foi construído no molde de colônia agrícola, onde uma das 

finalidades era o tratamento pela laborterapia. Não possuía grades de ferro 

nem muros internos separando as enfermarias. Pelo contrário, elas convergiam 

e se interligavam, favorecendo a integração e a convivência entre pacientes, 
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funcionários e corpo clínico. Esta experiência embora tenha surgido na França 

do século XIX, alcançou sucesso na Alemanha, na colônia de Alt-Scherbitz, 

onde não havia meios de coerção. A construção era do tipo pavilhonar 

diferenciado de acordo com suas funções e o trabalho agrícola funcionava 

como terapia direta (MACHADO apud SUCAR, 1993, p. 85). Ao contrário do 

Hospital de Alienados, a nova instituição buscava dar continuidade a vida 

social do doente. A relação médico-doente passava a ser reconhecida no 

contexto dos laços afetivos e produtivos, priorizando o respeito humano 

(AZEVEDO, 2003, p. 45).  

 Os vínculos eram estabelecidos entre eles e também com a sociedade.  O 

hospital começou a funcionar dia 20 de julho de 1957, tendo como diretor por 

indicação de João Machado, o médico Pedro Coelho. No dia seguinte, 21 de 

julho o Hospital de Alienados foi fechado definitivamente (SUCAR, 1993, p. 

112). Foram transferidos naquele mesmo ano 230 internos do antigo Hospital 

de Alienados. A inauguração foi um dia de festa. Na verdade esta grande festa 

se prolongou pelos primeiros anos de funcionamento.   

 Em 07 de novembro de 1965 se vai uma das grandes almas que 

sintetizou sua luta no cuidado com o outro. Morre João da Costa Machado de 

câncer pulmonar. Findava uma história de luta pela melhoria na assistência ao 

louco. Tudo viria a mudar nos anos seguintes, a falta de verbas e o descaso do 

governo com a saúde em especial com a Saúde Mental reproduziu uma lógica 

semelhante aos 50 anos passados.  

 
 
Mudanças estariam por vir, o Hospital Colônia começaria a sofrer 
os primeiros atos de sucateamento (...) Em pouco tempo o Hospital 
Colônia estaria reproduzindo num certo sentido, as mesmas cenas 
do Lazareto; a superlotação de suas dependências se tornaria aos 
poucos inevitável, suas instalações progressivamente se tornariam 
gastas em função da precariedade de sua manutenção, em pouco 
tempo se acrescentariam grades de ferro como forma de 
fortificação de alguns setores, bem como voltaria a se 
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institucionalizar a indigna e abominável prática do ‘leito chão’ (...) 
(SUCAR, 1993,  p. 136)  
 
 

 Muitos internos tornaram-se moradores daquele lugar, e passaram a ser 

chamados crônicos residentes8, ficando ali permanentemente. Dia a dia eram 

despejadas ali vidas humanas, por suas próprias famílias ou ainda, como no 

inicio do século XX, recolhidas das ruas pelos ‘homens da lei’. A população 

desses sujeitos fora da massa social crescia ano a ano e a direção de tal 

instituição era um ofício desafiador para qualquer um. Desde sua fundação, 

por indicação do governador Dinarte Mariz, a diretoria foi entregue nas mãos 

de um jovem psiquiatra, o Dr. Pedro Coelho, que de forma discreta e 

apaziguadora levou a frente um local cheio de carências estruturais e 

emocionais, mas que não poderia de forma alguma fechar. 

 O destino do Dr. Pedro Coelho estava traçado pelos próximos 30 anos 

que foram de 1957 a 1987: ser o cuidador-mor daquela casa. Saudado pelo Dr. 

João Machado, o Dr. Pedro não imaginava os desafios que estavam por vir. 

 
   
Alguns dias depois da inauguração do Hospital, cheguei na casa 
do Dr. Machado e ele veio logo me recebendo assim: ‘Meus 
parabéns’ e eu respondi rindo ‘Por que, hoje não é meu 
aniversário?’ e ele me disse ‘Por que você foi nomeado, pelo 
governador, diretor do Hospital Colônia’. Eu fiquei surpreso, mal 
conhecia o governador (Dinarte Mariz) e achava que ele não sabia 
nem do meu nome, além do mais eu só estava formado há seis 
anos. E Machado me disse: ‘Não se preocupe, darei a assistência 
que você precisar’. Eu não poderia negar aquilo a Machado. Foi 
um grande desafio.9
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Os que não possuíam uma família que os aceitasse de volta ou aqueles que, tendo passado por uma amnésia, 
não sabiam quem eram, ou para onde iriam. 
9 Entrevista concedida por Dr. Pedro Coelho no dia 08 de dezembro de 2005. 
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Uma flor solitária desabrocha no orvalho fresco da manhã 

 

 No ano de 1906 desabrochou solitária, 

em Alagoas, a flor da psiquiatria. Essa flor 

muito se assemelha a nossa conhecida 

Chanana, flor típica da cidade do Natal. 

Teimosa, desabrocha nos canteiros e  

nos muros, mesmo contra a vontade dos garis 

que limpam as ruas sem piedade com suas 

afiadas ferramentas. Ela não se domestica, não 

aceita jarros ou jardineiras. É independente, 

não precisa de grandes cuidados. Nasce onde quer. De todas as flores é a mais 

humilde, pois presenteia ricos e pobres, sãos e doentes, velhos e moços com 

seu vivo amarelo entre o verde intenso de suas folhas. Assim é a nossa Nise da 

Silveira, psiquiatra que revolucionou a visão sobre o doente mental, a quem 

tão carinhosamente se remetia como “cliente”. Mulher pequenina, mas de 

pulso firme, encarou uma guerra contra os velhos métodos de contenção e 

tratamento para a loucura. Aos animais também 

lançava sua guarda, não admitindo maus tratos a 

esses seres aos quais entregou importante missão: 

serem coterapeutas de seus clientes.  

Figura 10 – Chanana 
Foto: Juliana Rocha de Azevedo 

 Nise Magalhães da Silveira, ou 

simplesmente, Doutora Nise como ficou conhecida, 

era a filha única de um jovem casal, um professor-

jornalista e uma dedicada pianista. Sua mãe 

gostaria que seguisse seus passos, mas para a 

música, sabia ela que definitivamente não tinha 

vocação. 
Figura 11 – Nise da Silveira 

com o gato 
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  Sua missão já estava traçada nas estrelas.  Seria um dia o anjo duro que 

fez história no Brasil e no mundo. A franzina Nise aos 15 anos enfrentou a ida 

para a Bahia na companhia de muitos rapazes já conhecidos dos dias de 

estudo de seu pai em sua casa. Todos com o objetivo comum de cursarem a 

faculdade de medicina. Na faculdade era a única mulher numa turma de 157 

rapazes. Fora do padrão social da época, a chanana impetuosa marcava sua 

presença. Formou-se em 1926 aos 21 anos de idade em medicina. Mas o 

destino como disse a pouco estava traçado. Após a morte do pai em 1927 

partiu para o Rio de Janeiro onde conheceu grandes figuras como Ferreira 

Gullar, Graciliano Ramos, Manoel Bandeira, Ribeiro Souto, Raquel de Queiroz 

entre outros. A jovem médica nesses primeiros anos passou a freqüentar uma 

clínica de neurologia do Dr. Antônio Austragésio, afim apenas de aprender 

mais. Seu primeiro emprego, surgiu da oportunidade de um concurso público 

para o Hospício da Praia Vermelha. Fez e passou, indo morar então naquele 

lugar em 1933.  Uma citação muito pertinente sua, feita em entrevista a 

Ferreira Gullar, mostra que muitas vezes injustiças são feitas a alguns 

fundadores de instituições psiquiátricas.  

 

Um dos fundadores desse hospital (Hospício da Praia Vermelha) 
foi um homem a quem fazem grande injustiça chamado José 
Clemente Pereira, que foi ministro de D. Pedro II. Era um homem 
sensível. Basta dizer que um dia mandou quatro instrumentos 
musicais para os doentes de psiquiatria – uma rabeca, uma flauta, 
um clarinete e uma requinta – dizendo: “Para os doentes a fim de 
que se distraiam ou talvez se curem” (...) Esse período no hospício 
me ensinou muito. Cursei várias “academias” na minha vida. 
(GULLAR, 1996, p. 39) 
 

  Nessa época, simpática as idéias comunistas, foi presa em 1936 e 

encaminhada ao DOPS, de onde posteriormente transferida para o Presídio de 

Frei Caneca. No período em que passou presa, um ano e oito meses (MELO, 

2001, p.56), presenciou as torturas contra as companheiras de cela. Toda 
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aquela vivência veio a contribuir com suas futuras concepções contra certos 

métodos em psiquiatria. Outro fator observado nesta época foi que as 

atividades inventadas pelos prisioneiros serviam de antídoto contra o massacrante e 

repetitivo dia a dia (GULLAR, 1996, p. 140). Em 1937 foi libertada, mas só em 

1944 foi readmitida pelo serviço público. Nessa época foi enviada para 

trabalhar no Centro Psiquiátrico Nacional D. Pedro II, no Engenho de 

Dentro/RJ, instituição a que se dedicou até o fim de sua vida.  

 Em sua permanência naquela casa, grandes transformações se dariam na 

história da psiquiatria. Nise se negou a tratar os doentes com os “métodos 

mais modernos”, eletrochoques, lobotomias e choques insulínicos. Na única 

vez que fez uso de um desses “modernos” métodos, o choque insulínico, 

também conhecido como método de sakel, passou a noite inteira acordada 

rezando ao lado de sua paciente que encontrava-se em coma. Aquela fora uma 

noite interminável. Quando sua paciente recobrou do coma, solicitou 

imediatamente ao diretor do Centro Psiquiátrico a sua saída daquele setor 

médico. Assim sendo foi encaminhada ao único local da instituição livre 

daqueles horríveis instrumentos de tortura, o Setor de Terapêutica 

Ocupacional (GULLAR, 1996, p. 58). Seus instrumentos de trabalho escolhidos 

foram outros: a psicanálise, a intuição, a escuta e o afeto. 

 No Setor de Terapêutica começou a oferecer aos clientes oficinas de 

costura, artesanato, encadernação, música, jardinagem, modelagem, pintura 

entre outras atividades. Através dessas atividades, eles davam forma a 

emoções e impulsos existentes no emaranhado profundo da psique. A esses 

momentos que julgava especiais denominou-os de “Emoção de Lidar”. 

 As imagens do inconsciente começaram a fazer vultos a seus olhos. Elas 

estavam impregnadas em todos os trabalhos produzidos nas oficinas. Nise 

então passou a buscar seus significados. Nesse caminho deparou-se com a 

obra de Carl Gustav Jung que ela elegeu não só como orientador cognitivo, 

mas como verdadeira paixão. Passou então ler Jung compulsivamente. Em 
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abril de 1955 fundou o Grupo de Estudos C. G. Jung. Os encontros aconteciam 

nas noites de quartas-feiras em sua casa.  

 

O encontro era aberto e interdisciplinar. Ali entre livros e muitos 
gatos, suas paixões, reuniam-se médicos, escritores, pesquisadores, 
artistas, estudantes e a quem mais interessasse, relatou a amiga, 
antropóloga e colaboradora Luitgard Oliveira. (PAULA, E. apud 
JORNAL O POVO, 2005, p. 4) 
 
 

 Em 1952 Nise criou o Museu de Imagens do Inconsciente para onde 

eram levadas as produções dos ateliers que funcionavam no Setor de 

Terapêutica Ocupacional. Posteriormente várias exposições de arte 

aconteceram com as obras produzidas no Engenho de Dentro. Aplaudidas 

pelos críticos, as obras jamais foram comercializadas. Nise defendia que elas 

faziam parte, na verdade, de um grande estudo sobre o que acontecia na 

mente esquizofrênica.  

 Em 1954, curiosa e intrigada com algumas figuras circulares que 

apareciam nos trabalhos dos clientes, escreveu ao mestre Jung. Logo recebeu a 

resposta em carta enviada por sua secretária dizendo serem mandalas e que 

interessava-se muito por elas. Segundo seus estudos, a psique cindida do 

esquizofrênico conserva, apesar da desordem, um potencial reorganizador e 

autocurativo (MELO, 2001, p. 78-79). E Jung escreveu para Nise:  

 

Em regra a mandala ocorre e situações de dissociação e 
desorientação psíquica. Em tais casos é fácil verificar como o molde 
rigoroso imposto pela imagem circular, através da construção de um 
ponto central, com o qual todas as coisas vê relacionar-se, ou por um 
arranjo concêntrico da multiplicidade desordenada de elementos 
contraditórios e irreconciliáveis, compensa a desordem e confusão 
do estado psíquico. Isso é evidentemente uma tentativa de autocura 
que não se origina da reflexão consciente mais de um impulso 
instintivo10. (FREITAS apud Jornal O POVO, 2005, p. 9) 
 

                                                 
10 “Trecho da carta enviada por Carl Jung a Nise da Silveira, em resposta a imagens de pacientes  psiquiátricos 
que tinham sido remetidas a Jung. Reproduzido do livro ‘A trinca do curvelo’, de Elvia Bezerra.” Ver: Jornal O 
Povo, Caderno Vida e Arte, 20 de fevereiro de 2005. 
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 As ações de Nise não se resumiram ao âmbito hospitalar. Ela julgava ser 

necessário uma instituição a parte do hospital que pudesse fazer a ponte entre 

internação e vida social. Então, com a ajuda da artista plástica Belah Paes 

Leme, da assistente social Lígia Loureiro e da educadora Alzira Cortês, fundou 

a Casa das Palmeiras em 23 de dezembro de 1956.  A instituição destinava-se a 

reabilitação de egressos de hospitais 

psiquiátricos (GULLAR, 1996, p. 28-29). 

 Em 1957 acontece o grande evento 

para aquela expressão artística do 

inconsciente: uma mostra no II Congresso 

Internacional de Psiquiatria em Zurique na 

Suíça, inaugurada pelo próprio Jung. 

Naquela oportunidade Jung conheceu as 

obras produzidas no Engenho de Dentro e 

levadas por Nise ao Congresso. Ela teve uma especial atenção do mestre da 

psicologia, que buscava entender o porquê daquelas imagens se diferenciarem 

das demais que conhecera pelo mundo, nos mais diversos hospitais 

psiquiátricos. Essas imagens embora produzidas por esquizofrênicos como 

tantas outras, tinham uma particular harmonia como plano de fundo. Nise 

explicou o grande diferencial de seu trabalho: o afeto que dispensava àqueles 

doentes nos ateliers do Engenho de Dentro. Ela procurava tornar o ambiente o 

mais acolhedor e sem coibições. Ali, dizia Nise, a afetividade que catalisa as forças 

autocurativas da psique se faz presente todos os dias (MELO, 2001, p. 100).  Nesse 

mesmo ano foi presenteada com uma bolsa de estudos para o Instituto C. G. 

Jung de Zurique, pelo Conselho Nacional de Pesquisa.  

Figura 12 – Nise da Silveira 
Acervo: Museu das Imagens do 

i

 Em 1968 fundou o Grupo de Estudos C. G. Jung, no qual assumiu sua 

presidência. 

 A grande médica se foi no dia 30 de outubro de 1999. Em seus últimos 

dias de vida permaneceu sempre lúcida, ou, como disse José Basto, conscientemente 
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livre, e, em seu fôlego de sete gatos, mergulhou na Substância Infinita (MELO, 2001, 

p. 149 C.f. Silveira, 1995). 

 Seis anos depois de seu falecimento no dia 15 de fevereiro de 2005, na 

igreja dos Dominicanos no Leme/RJ muitas pessoas se reuniram numa missa 

que recordava a passagem da Doutora Nise pela Terra. Sua presença era 

constatada na energia ali reinante e ainda na presença de um faceiro bichano 

que por ali apareceu a desfilar pelo corredor central da igreja, parando nas 

bancadas para receber o carinho de todos e a emoção de todos que 

confirmavam ali o espírito niseano (BARROS apud JORNAL O POVO, 2005, p. 

12) 

 Nise continua presente em sua obra para os mais céticos e em espírito 

para os sensíveis. 
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MEU ABRIGO, MINHA CASA 

 
 
 
 
 

A casa 
(Toquinho e Vinícius de Moraes) 

 
 
 

Era uma casa muito engraçada 
Não tinha teto, não tinha nada  

Ninguém podia entrar nela não 
Porque na casa não tinha chão 

Ninguém podia dormir na rede 
Porque na casa não tinha parede 

Ninguém podia fazer pipi 
Porque penico não tinha ali 

Mas era feita com muito esmero 
                        Na rua dos bobos, número zero 
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 Casa, refúgio e proteção são sinônimos. Moramos com a alma, moramos 

com o corpo, moramos com o coração, não importa o local. Nossa essência tem 

a necessidade de residir. Para Bachelard (2000, p. 26) a casa é uma das maiores 

(forças) de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. De 

forma castrada entendemos que o sentimento de residir é válido apenas para 

os que possuem uma casa nos padrões sociais e familiares. Esquecemos 

porém, que existem outras formas de residir, de sentir a mesma sensação de 

intimidade com certo lugar. Algumas casas são impostas pela vida, pelo 

destino, pela sociedade. Os asilos, orfanatos, hospícios, mosteiros são algumas 

dessas casas. Elas são formas não convencionais de morar, mas não perdem 

seu efeito de proteção e referência para o ser humano que a habita. Contra tudo 

e contra todos, a casa nos ajuda a dizer: serei um habitante do mundo, apesar do 

mundo. (BACHELARD, 2000, p. 62) 

 Podemos imaginar que um órfão sonha com a adoção, idealiza a 

possibilidade de uma nova casa e uma família. A nosso entender, rejeita o 

orfanato. Mas é lá que muitas de suas referências são construídas. É lá que ele 

conhece seus lugares. É lá que residem suas lembranças e, em seu íntimo, é lá 

que ele está protegido do abandono total, a rua. Com os antigos hospícios, hoje 

hospitais psiquiátricos, acontece o mesmo. Esses lugares passaram a se 

configurar como casa de muitas pessoas rejeitadas devido ao estigma da 

loucura. Os sonhos de regressar a seus nichos anteriores com o tempo vão 
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cedendo espaço ao sentimento de intimidade com o novo lugar. O cruel 

abandono incita no humano uma necessidade de reorganização e assimilação 

do novo abrigo. É necessário, portanto, pertencer, e esse pertencimento 

segundo Cyrulnik (1995, p. 75) se apresenta numa de suas facetas como a 

familiaridade. É ela que traz o reconhecimento do espaço. A sensação de 

enraizamento estimulada no cotidiano.  

 

A pertença cria o mundo em que podemos existir, dá forma a nossas 
concepções e nos oferece os locais onde podemos desenvolver nossas 
competências. Ela recorta no caos do real, formas percebidas, jogos 
de figuração que nos ensinam a familiaridade, nosso primeiro 
tranqüilizante cultural. (CYRULNIK, 1995, p. 79) 

 

 Ao percorrer os corredores do Hospital Dr. João Machado, uma 

instituição psiquiátrica inaugurada ainda nos idos de 1957, e que já possuiu 

internos com 39 anos de residência, passei a compreender outros tipos de 

relações que locais como estes podem abrigar. O pertencimento é uma delas. É 

muito comum sentir em alguns funcionários e voluntários, o cuidado com os 

‘seus’. Os internos são reconhecidos, recebidos e cuidados. Em vários 

momentos pesquisando no SAME (Setor de Arquivo Médico), no Setor de 

Serviço Social, no Setor de Terapia Ocupacional, entre outros, presenciei o 

contato cotidiano de residentes e funcionários. A prosa, o cafezinho a 

gargalhada ou mesmo o choro e o desacordo se faz presente com pessoas tão 

familiares a esses moradores. 

 Longe da perspectiva de estabelecer um papel de vilão ou vítima ao 

manicômio, gostaria de registrar um outro lado que normalmente não é 

conhecido pela sociedade, pelo simples motivo da mesma abster-se de 

conhecer. A instituição psiquiátrica, os profissionais que lá operam, enfim, 

todo o aparato que ao longo do tempo foi desenvolvido pela mesma sociedade 

‘humana’, é execrada por ela. O manicômio, hospício ou hospital psiquiátrico, 
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independente da denominação, guarda seus tristes passados. Local de 

exclusão, de dores, de choros, de saudades, de impotências, é sem sombra de 

dúvidas um triste lugar, jamais escolhido, mas imposto por três irmãs 

inseparáveis: o estigma da loucura, a fome e o abandono. Assim o conhecemos 

e o abominamos. Contudo, mesmo contra nossas concepções ali pode existir 

afeto, cuidado, abrigo. Em muitos momentos ouvi de funcionários dos mais 

diversos setores frases do tipo:  

 

A discriminação conosco é enorme, chegamos num lugar e quando 
as pessoas perguntam ‘onde você trabalha?’ e respondemos ‘no 
Hospital João Machado’, elas nos olham enviesado, e então já se 
afastam de nós. Nem os médicos hoje querem mais ser psiquiatras. 
Você já viu como tem pouco psiquiatra hoje?1  
 
 

 De fato a visão da sociedade é a mesma de pelo menos um século atrás.  

Nessa época os natalenses chamavam o Asilo de Alienados de ‘prisão dos 

doidos’, e viravam seus rostos ao passar pela frente de seu prédio. Nada 

mudou. Em tantos momentos outras pessoas me fizeram perguntas sob o crivo 

da cientificidade: qual o seu tema? Qual o seu local de pesquisa? Qual o seu objeto? 

E, ao saberem quem eram meus personagens – e não objeto - qual o meu local 

de pesquisa, me olharam racionalmente com os mesmos olhos enviesados que 

a funcionária me relatara, dizendo ainda: ah, o hospital dos doidos? Não sabem 

essas pessoas que complexo mundo existe atrás do seu preconceito. A 

sociedade tanto se refere aos muros físicos que contêm a loucura – o 

manicômio – que esquece das muralhas imaginárias que ela mesma constrói 

em torno de si deixando do lado de fora os loucos. Ela não quer ouvi-los, nem 

vê-los.  

 Optei então por entrar naquele lugar e vê-lo com um novo olhar. 

Contaminei-me com as vivências que tive ali. Logo nos primeiros dias de visita 

fui percebendo a casa que existe atrás dos muros e a família que reside nela. 
                                                 
1 Entrevista concedida pela auxiliar de enfermagem Dorinha Albuquerque no dia 20 de novembro de 2005. 
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Os residentes desenvolvem uma relação íntima de pertencimento com o lugar, 

e mais, são aceitos como membros de uma grande família. São reconhecidos, 

lembrados, procurados. Quantos internos, estando de alta médica, retornaram 

espontaneamente ao hospital? Muitos, porque perceberam que não havia mais 

casa e nem família lá fora. Sem lar para onde ir, familiares ou amigos a quem 

procurar, voltaram ao abrigo que os acolheu um dia, o hospital. 

 No dia 17 de maio de 2005, véspera do Dia da Luta Anti-Manicomial, 

percebi a estranha e intrincada teia afetiva existente ali. Aquele foi o dia da 

despedida de sete internos que moraram ali por períodos variados de até 39 

anos. Uma saudade coletiva tomava conta de todos, funcionários, internos e 

visitantes. Um sentimento de distanciamento, de perda dos amigos, inundava 

corações. Nos sujeitos que saíram um misto de alegria e recordações. Estas 

pessoas mudaram-se para uma residência terapêutica localizada no bairro do 

Tirol, ‘vizinho’ ao antigo lar. Contudo em todas as comemorações daquela 

velha casa eles se fazem presentes, reencontram velhos amigos e despertam 

velhas lembranças.  

 E é assim que as relações acontecem. A vida, o humano, as coisas são 

muito mais complexas do que nossa mente é capaz de sugerir. Depois de 

conhecer o Hospital Dr. João machado por pelo menos 3 anos de pesquisa, 

posso dizer que existe algo mais atrás daqueles muros. 
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O nascimento e os primeiros dias da Casa nova 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13 - Vista panorâmica do Hospital Colônia de Psicopatas - 1957. 
Acervo: Hospital Dr. João Machado 

 

 Entre a extensa vegetação de Mata Atlântica e os morros do Tirol, 

erguia-se nos idos de 1950, uma grande Casa naquela região. Era uma casa de 

campo, com direito a horta, chiqueiro, pocilga, roçado e muito mais. Poderia 

ter recebido o nome de Casa Verde, pois assim como a Casa de Orates de 

Machado de Assis, seus janelões e revestimentos internos eram na cor verde, 

cor do equilíbrio, da esperança e do conhecimento. E essa casa trazia essas 

propostas. Definiu-se seu nome pelo crivo científico, Hospital Colônia de 

Psicopatas.  

 Nos primeiros dias do ano de 1957, muita correria se via por ali. No dia 

15 daquele janeiro ensolarado de Natal, Sua Excelência o presidente Juscelino 

Kubtschek estaria presente para a inauguração. Pedreiros, ajudantes, mestres 

de obra corriam de um lado a outro para dar conta da importante missão. 
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 E assim sendo, no dia 

marcado o presidente 

chegou com toda a sua 

comitiva sendo anunciado 

em todas as rádios da 

cidade. Ao meio-dia, 

acompanhado das 

autoridades políticas e 

médicas e muito disposto 

Juscelino cumprimentou a 

todos com satisfação, desfez 

o laço e declarou 

oficialmente a Casa 

inaugurada.  

 Depois do protocolo, 

todos voltaram ao trabalho. 

Ainda faltava muito da 

construção a ser terminado. 

Seus primeiros hóspedes e 

habitantes só poderiam chegar quando tudo estivesse pronto. 

Figura 14 - Chegada da Comitiva presidencial. Presença do
Presidente Juscelino Kubtschek que a direita aperta a mão do
médico e idealizador da obra João da Costa Machado, a
esquerdo o governador Dinarte Mariz. 
Fonte: Acervo do Hospital João Machado 

 Nos corredores do antigo Hospital de Alienados, também conhecido 

como prisão dos doidos ou pardieiro, muitas histórias sobre a nova casa 

estavam em pauta. No dia 21 de julho de 1957 o Hospital de Alienados fechava 

suas portas definitivamente (SUCAR, 1993, p. 54). Dali em diante, aquele triste 

lugar passava a fazer parte apenas da memória aterrorizada dos habitantes da 

cidade e em alguns poucos documentos. Seus ex-moradores ganharam uma 

nova Casa, ampla sem grades e com muita natureza ao redor. Muitos carros 

foram convocados para a ‘carreata de mudança’, que levou nada mais nada 
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menos que 230 pessoas em muitas idas e vindas. Pela cidade se ouviam 

comentários perversos do tipo: Olha, os carros do governo estão sendo usados para 

levar os doidos para passear2. Do Alecrim ao Tirol um longo caminho se fazia por 

péssimas estradas. Nada, porém que atrapalhasse sonhos, delírios, risadas e 

choros de acontecerem. Logo na chegada, uma das novas moradoras disparou: 

Que bom, a gente vai ter até sorveteria aqui3. Seu pequeno equívoco era permitido 

transformando a preocupação e tensão de todos em amplas gargalhadas. 

 Depois de instalados, todos ao trabalho. Na roça a terra foi preparada e 

as primeiras mudas já ensaiavam o viço do verde no campo. Na lavanderia 

pilhas de roupas eram selecionadas e cuidadosamente lavadas por 

funcionários e internos. As salas de aula, sempre lotadas apresentavam 

àquelas pessoas os códigos do mundo escrito. No galinheiro, as aves sob o 

olhar atento dos moradores eram cuidadas e alimentadas. Mas o tempo foi 

passando.  

   

 

Figura 15 - 
Internos 
praticando a 
Laborterapia no 
Aviário construído 
no Hospital 
Colônia. Fonte: 
Acervo do Hospital 
João Machado 
 

                                                 
2 Entrevista concedida pelo Dr. Pedro Coelho em 08 de dezembro de 2005. 
3 Ibid 
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Figura 16 - 
Outro aspecto 
do Aviário.  
Parte dos 
internos 
vinham de 
municípios 
rurais, onde já 
haviam tido 
contato com 
atividades 
semelhantes. 
Fonte: Acervo do
Hospital João 
Machado 
 

 

 

Figura 17 - 
Pacientes e 
Médico na 
Lavoura. Uma 
nova relação 
médico-paciente 
se estabelecia. 
Fonte: Acervo do 
Hospital João 
Machado 
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Figura 18 - 
Outro aspecto 
da Lavoura.  A 
localização do 
Hospital, fora 
do perímetro 
urbano, 
permitia este 
tipo de prática. 
Em segundo 
plano, a área 
hoje 
correspondente 
ao Parque das 
Dunas. Fonte: 
Acervo do 
Hospital João 
Machado 
 

 

 

 

Figura 19 - 
Pocilga. 
Internos no 
trato com os 
animais. Fonte: 
Acervo do 
Hospital João 
Machado 
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Figura 20 - 
Outro aspecto 
da Pocilga. 
Fonte: 
Acervo do 
Hospital João 
Machado 
 

 

 

 

 

Figura 21 - 
Lavanderia do 
Hospital 
Colônia.  
Fonte: Acervo 
do Hospital 
João Machado
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Figura 22 - Os 
internos e 
visitantes na 
exposição dos 
trabalhos feitos 
nas oficinas de 
praxiterapia. 
Tais eventos 
eram bastante 
incentivados, 
como uma 
forma de pôr 
os internos em 
contato com a 
família e a 
sociedade, 
onde 
demonstravam 
seus trabalhos 
e capacidades. 
Fonte: 
Acervo do 
Hospital João 
Machado 

 
 
 Ano a ano a casa recebia um número maior de hóspedes. E entre essas 

pessoas muitas tornaram-se residentes de fato.  

 No comando da grande casa estava um homem alto e magro, chamado 

Pedro Coelho. Seus estudos lhe conferiam o título de doutor da mente, o 

psiquiatra. Por ali passou pelo menos trinta anos administrando, tratando e 

brigando pela sustentação da casa e de seus moradores. Relembrando o 

passado, hoje ele sorri saudoso dos momentos em que esteve com tão grande 

responsabilidade nas mãos. Os avanços nos tratamentos dos internos o 

interessavam em demasia, e sendo assim sempre estava aberto a novas idéias. 

Conta ele, que certa vez leu alguns trabalhos da psiquiatra Nise da Silveira, 

que levantava o argumento de que os animais poderiam ser co-terapêutas no 

tratamento nos problemas mentais, defendendo, que eles seriam capazes de 

doar afetos àqueles seres solitários (os doentes mentais) aos quais muito poucos 

homens e mulheres sequer dirigiam uma palavra ou um gesto amigo (SILVEIRA, 

1992, p. 112). Nise acreditava no potencial dos animais e sua nova experiência 
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era respaldada por inúmeras pesquisas feitas em centros médicos americanos 

e europeus4. Empenhado pela causa, Dr. Pedro Coelho, procurou levar 

bichanos e alguns cães de pequeno porte para o Hospital Colônia. Segundo ele 

a idéia não deu muito certo: 

 

Li uns textos da Dra. Nise e resolvi tentar, trouxe uns animais mas o 
problema foi que eles se reproduziram rápido demais e não 
tínhamos mais controle. Eu sei dos benefícios que eles nos trazem. 
Veja, este (apontando para seu cãozinho vira-lata deitado no sofá ao 
nosso lado) é meu fiel companheiro. Não me abandona um só 
instante, quando chego em casa ele pode estar em qualquer parte, 
sente minha presença e vem me receber antes de qualquer pessoa. 
Os animais são mesmo incríveis! 
 
 

 A casa contava ainda com anjos da guarda, uma associação de mulheres 

da sociedade natalense voltadas a caridade com os doentes mentais. Era a 

Sociedade das Damas Protetoras, idealizada por João da Costa Machado e por 

Pedro Coelho. A solenidade de abertura se deu na comemoração de um ano de 

funcionamento da grande casa, no dia 21 de julho de 1958, sob as bênçãos de 

Dom Eugênio de Araújo Sales e discurso da Sra. Palmyra Wanderley.  

 Senhoras e senhoritas reuniam-se enfim voluntariamente em prol dos 

internos do Hospital Colônia de Psicopatas. Entre suas representantes 

destacam-se: 

 

Presidente de Honra: Sra. Diva de Medeiros Mariz 
Presidente Efetiva: Sra. Maria do Céu Pereira Fernandes 
Vice-Presidente: Sra. Jacy Guerra da Costa Machado 
Primeira Secretária: Sra. Arilda Cunha Lima Bezerra 
Segunda Secretária: Srta. Iolanda Bezerril. 
 

 A sociedade organizava-se em comissões responsáveis por diversas 

áreas de atuação.  

                                                 
4 Para saber mais ler:  SILVEIRA, Nise. Imagens do Inconsciente. São Paulo: Ática, 1992.  
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Comissão de Relações Públicas: Auxilia a presidência nas atividades de 

representação junto ao governo do Estado e demais autoridades constituídas. 

Responsável: Sra. Josefina Azevedo. 

Comissão de Bem-Estar-Social: Tinha a incumbência de promover atividades 

que visassem o bem-estar social do doente-mental. Responsável: Sra. Jacyra 

Filgueira. 

Comissão de orçamento: Promovia a arrecadação de recursos afim de 

contribuir no custeio das despesas dos doentes internados no hospital bem 

como de realizar as atividades sociais propostas. Responsável: Srta. Marta 

Filgueira. 

Comissão de religião: Tinha a finalidade de assegurar orientação religiosa aos 

internos dentro dos princípios da Igreja Católica, respeitando as convicções 

religiosas das pessoas pertencentes a outros credos. Promovia também a 

realização de eventos religiosos dentro da casa, como missas, comemorações e 

festas religiosas. Responsável: Sra. Dulce Figueiredo. 

Comissão de Publicidade: Realizava publicidades em favor do Hospital 

Colônia, através de noticiários, reportagens, entrevistas e jornais. Responsável: 

Srta. Cristina Coelho. 

Comissão de Publicações: Incumbia-se de conseguir meios para a formação de 

bibliotecas técnicas e de recreio para médicos, assistentes sociais, funcionários 

da casa e particularmente para os doentes internados. Ficava ainda a cargo da 

comissão, angariar donativos e doações através dos quais se pudessem 

conseguir livros e assinatura de jornais e revistas. Responsável: Srta. Zila 

Mamede.  

 Por todos esses anos a Sociedade das Damas Protetoras não desvaneceu. 

No decorrer do tempo as Damas promoveram carnavais, festas juninas, natais 

no próprio hospital. Festas, bingos e desfiles filantrópicos aconteciam também 

nos clubes da alta sociedade. As imagens podem falar mais que mil palavras e 

entre os arquivos dessa sociedade de senhoras encontrei inúmeros registros de 
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muitos momentos ali vividos, plantados, semeados e colhidos na forma de 

ramalhetes de dedicação.  

 

 
Figura 23 - Fragmentos 

jornalísticos sobre os eventos 
realizados pelas Damas Protetoras 

 

 

 

 

 Até os dias atuais a Sociedade das Damas Protetoras funciona 

ativamente, tendo hoje na direção a Sra. Emeraude Lira Leão. Numa bela 

poesia uma das antigas internas, Ronilda Pinheiro, hoje já parte de um outro 

mundo além-matéria, homenageia na década de 1980 esta bela Dama ao falar 

e laços e afetos. d
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Figura 24 - Poema Emeraude feito pela paciente Ronilda Pinheiro 

, 

 
 
  Nesses quarenta e nove anos de funcionamento da grande casa, muitas 

mudanças aconteceram impulsionadas do alto para baixo. O poder público 

muitas vezes omisso diminuía verbas e de forma inversamente proporcional 

lotava lugares como este, com um número cada vez maior de pessoas sem 

amparo. Inevitavelmente a superlotação trazia vários aliados terríveis, o leito-

chão, a escassez de alimentos e a falta de um número correspondente de 

profissionais. Mas a luta pela melhoria dos serviços voltados a doença mental

e a luta anti-manicomial contribuíram para a mudança destes tristes quadros. 

 A partir de 1970 inicia-se um período de grandes discussões acerca do 

destino dos loucos e dos manicômios. O trabalho de Franco Basaglia na Itália, 

no manicômio de Trieste, inspirou uma luta pelo fim de tais instituições. No 

Brasil em 1987 tinha início o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, 
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adotando como eixo norteador a luta pelo fim dos manicômios. Estes espaços 

que traziam a proposta de proteger, cuidar e tratar dos loucos acabaram por 

tornarem-se no decorrer de sua história, locais de exclusão, violência e 

arbitrariedades5. Uma perversa simbiose entre poder público, ciência e 

sociedade excludente fez dos manicômios terríveis e únicos lugares para os 

ucos durante décadas. 

 

O jardim de Zé Raimundo

s as atividades que 

o, seguia para o 

                                                

lo

 

 

 O verde da região inundou os olhos do agricultor de Tabuleiro do 

Barrete/RN, Zé Raimundo. Desde sua chegada àquela casa em 1966, Zé 

acompanhou a rotina de trabalhos daquele lugar. Ma

executava com maior prazer era cuidar de ‘seus’ jardins.  

 O movimento dos corredores que davam acesso aos quartos, 

estranhamente chamados de enfermarias, não parava um só instante fosse dia, 

noite ou madrugada. Quando os primeiros raios da manhã apontavam no céu 

e os pássaros anunciavam a che

do café coletiv

gada de um novo dia, Zé levantava e, depois 

‘seu’ jardim.   

 Somente ao verdadeiro 

jardineiro a natureza entrega-

se por completo. Ele conhece o 

íntimo das plantas, sabe 

observar a alegria e a tristeza 

das flores que se exibem ou se 

escondem entre os ramos. 

Figura 25 - Mudas preparadas para o plantio. 
Foto: Juliana Rocha de Azevedo 

 
5 Para saber mais visite o site http://www.movimentoantimanicomial.org.br/ 
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Percebe e agradece a generosidade das grandes árvores que dobram seus 

galhos ao seu encontro para oferecer-lhe doces frutos ou uma sombra 

acolhedora. E Zé foi o eleito daqueles jardins. Por suas mãos muitas mudas 

foram plantadas e preencheram o vazio com o verde da esperança. Aos 

poucos, novos e pequeninos amigos mudaram-se para lá - borboletas,  beija-

flores, bem-te-vis, abelhas.  

 A primeira tarefa do jardineiro era reconhecer as mudanças ocorridas 

durante a noite anterior, quem brotara, quem sofria, quem crescera, quem 

desabrochara. Depois de reconhecidos os sinais, vinham os cuidados: a 

limpeza do seu terreno, a poda dos galhos inúteis, e a água, fonte da vida. Dia 

a dia a rotina era a mesma aos olhos 

de quem passa, porém a seus olhos 

não era rotina, eram surpresas e 

doces revelações.  

 As mãos calejadas do antigo 

agricultor e atual jardineiro eram 

fortes para a enxada ao preparar as 

covas para o plantio, e suaves para 

receber a mais pequenina das 

violetas, dos jasmins ou dos brincos-

de-princesa.  

Figura 26 - José Raimundo - Detalhe da mão e da rosa.
Foto: Juliana Rocha de Azevedo 

 Elas entregavam-se a ele como noivas apaixonadas nas mãos de seu 

amado. Por muitos verões, invernos, primaveras e outonos ele estivera em seu 

jardim, mas com o tempo também a juventude deste jardineiro se esvaía. Seu 

apego continuava o mesmo, mas suas condições já o limitavam. Todo o jardim 

o compreendia e mantinha com ele a fidelidade de permanecer belo à seus 

olhos.  

 O triste dia da despedida chegou depois de 39 anos de permanência ali. 

O jardineiro ia embora, mudava-se para outra casa no mesmo bairro do Tirol. 
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Ia com saudade de amigos humanos, mas principalmente, dos amigos vegetais 

e animais. Todos choraram na despedida. Outros jardineiros o substituíram e 

cuidam agora com semelhante esmero de seu eterno jardim. Mas ele 

prometeu, na nova casa continuaria a ser um jardineiro propondo vida a um 

pedacinho de chão de terra batida.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
O que mata um jardim não é o abandono. O que 
mata um jardim é esse olhar de quem por ele 
passa indiferente.  

Mário Quintana 
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A capela 

 

 No segundo prédio, ao 

entrar pela porta principal 

encontramos Nossa Senhora da 

Cabeça a nos receber numa 

pequena capela disposta do lado 

esquerdo. A Virgem é a 

representação de uma presença 

abençoada para muitos ou 

simplesmente uma escultura para 

outros. De todo modo ela está ali 

a segurando, protegendo e 

abençoando as cabeças que 

entram, moram ou saem de lá. A 

invocação de Nossa Senhora da 

Cabeça, apresenta a Virgem 

Maria sobre nuvens, tendo a seus 

pés os anjos da milícia celestial. Na mão direita segura uma cabeça humana e 

na esquerda o Menino Jesus. A cabeça que traz a mão representa todas as 

cabeças que sofrem perturbações, tristezas e agonias e que buscam seu auxílio.  

Figura 28 - Nossa Senhora da Cabeça - detalhe. 
Foto: Manoel Bezerra 

 Nossa Senhora da Cabeça é uma devoção mariana, de origem 

espanhola. Sua história começa em Andaluzia na Serra Morena, no século XIII, 

onde se encontra o Pico da Cabeça. Vivia naquela serra, a criar um pequeno 

rebanho em sua propriedade, um pastor de nome Juan de Rivas. Conta-se que 

ele havia participado das guerras entre os mouros e os reis de Castela, e fora 

mutilado. No ano de 1227, mais precisamente no dia 12 de agosto, a meia-
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noite, viu fortes luzes que iluminavam o monte da Cabeça, e o som de uma 

campainha.  

 Curioso e ao mesmo tempo cheio de temor, seguiu para o monte onde 

avistou Nossa Senhora no meio de uma fogueira. A Virgem pediu-lhe para ir à 

cidade de Andújar dizer a todos que era vontade de Deus que ali se 

construísse um templo. Juan cumpriu seu pedido, porém foi desacreditado 

pela população local. Voltou desolado, mas a Virgem cobrindo-lhe de bênçãos 

restituiu-lhe o braço que havia sido decapitado na época em que guerreara 

contra os mouros. Dessa forma ninguém jamais duvidaria de sua graça de 

receber mensagens de Nossa Senhora. Juan voltou ao vilarejo e então a 

população entusiasmada proclamou Nossa Senhora da Cabeça a padroeira do 

local. E ali foi construído um grande santuário a esta devoção mariana6.  

 Em Natal, Nossa Senhora da Cabeça escolheu habitar naquela casa onde 

tantos padecem dos males da cabeça. Numa 

capelinha simples reside ela acompanhada de muitas 

cabeças de madeira, cera, gesso e pano. São as 

cabeças curadas por sua intercessão e colocadas a 

seus pés como agradecimento pela graça alcançada.  

 As grades que separa a capela dos corredores 

do hospital, impedem um contato mais próximo com 

o altar. Mesmo assim, no banco de fora, sempre há 

alguém a fazer suas orações, a ter delírios, a 

conversar. Isso me recorda o espaço da capela nas 

escolas de ensino religioso. Junto aquele campo 

sagrado, as amigas trocam segredos, os apaixonados trocam declarações de 

amor e os solitários ali se encostam como se estivessem a buscar uma presença 

inconfessa.  

Figura 29 - Ex-voto em 
madeira - cabeça. 

Foto: Manoel Bezerra 

 
                                                 
6 www.geocities.com/Heartland/Bluffs/6737/Cabeca/Cabeca.htm 

  



Juliana Rocha de Azevedo 
Diálogos da Alma: uma outra história da loucura 

 

72

 
 
 
 
 
 

 
Figura 30 - Detalhe de uma flor na grade da capela.  

Foto: Manoel Bezerra 
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Os cantos especiais 

 

 Corredores, salas, 

refeitórios, quartos, 

banheiros, pátios. Cantos 

de uma casa bem 

conhecida. 

 Um novo dia enfim 

chega. E deixa para trás a 

escuridão da noite 

anterior. Com bondade ou 

crueldade o destino 

chama a todos. Os raios 

do sol iluminam os 

corredores e os pátios. A 

esperança ou a desilusão 

são renovadas.  Não há 

ninguém lá fora, a exceção 

dos cuidadores da casa. 

Aos poucos, os moradores 

despertam, são chamados pelos companheiros ou simplesmente pelo 

burburinho dos corredores. Lá do refeitório o cheiro do café invade todos os 

ambientes. De repente as extensas mesas de madeira que se alongam nesse 

largo ambiente estão preenchidas e o primeiro afeto do dia é recebido 

vorazmente. Alimentos. Preenchem o corpo físico e o corpo da alma. Saciados, 

os moradores vão ao encontro da rotina que se inicia. Visitas às salas dos 

funcionários, conversas, brincadeiras, danças, solidão num canto, o banco da 

capela, o vagar sem rumo conhecido. Cada qual acha o seu lugar nesse 

Figura 31– Detalhe da porta do setor de Terapia Ocupacional. 
Foto: Juliana Rocha de Azevedo 
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mundo.  Reclamações, discussões, sorrisos, paqueras, danças, gritos, dores, 

choros. Assim o ser humano vai representando pelo corpo físico o que 

acontece com sua alma.  

 Nos quartos, chamados austeramente de enfermarias, os hóspedes e os 

moradores mais tristes permanecem. O sono muitas vezes é o único refúgio 

para o desligamento total de uma realidade que insiste em existir. O alimento 

não mais importa e o corpo só busca o leito. Retirá-los dali é missão para os 

cuidadores. Lembrar de todos, buscar os arredios, convencer os convictos fazia 

parte daquela rotina. 

 O pátio interno é o ponto do encontro. Nesse local, os homens e as 

mulheres, separados por alas diferentes se cruzam. Alguns passam 

indiferentes, outros se notam, se tocam, brincam, dançam. Os cuidadores da 

casa vão tomando aos poucos suas posições. Na sala de Terapia Ocupacional 

já se pensa nas atividades do dia. Artesanato? Jardinagem? Jogos? Os 

preparativos para a Páscoa, o São João ou o Natal? Os grupos se organizam. 

Ocupam seu tempo. Produzem. Aos poucos os habitantes daquela casa vão se 

espalhando e ocupando todos os espaços.  

 No setor de Assistência Social, problemas práticos e complexos 

procuram soluções. Aquele lugar muitas vezes adquire ares de confessionário. 

Ali podem ser proferidas as angústias, os medos, os problemas, mas também 

as alegrias e as soluções. Lá acontecem reencontros, muitas vezes difíceis, 

inaceitáveis e dolorosos. Outras vezes o encontro não acontece, e o abandono 

se revela. As responsáveis pela missão de assistenciar os hóspedes e os 

moradores da casa, precisam ser dotadas de uma preciosa sensibilidade 

humana, que ultrapassa a burocrática definição de sua profissão – garantir o 

acesso aos direitos sociais.   

 Percorrendo os prédios que compõem esta casa a cada canto encontro 

seus moradores. No SAME (Setor de Arquivo Médico), as funcionárias 

envolvidas com tantas fichas informativas – burocraticamente chamadas de 
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prontuários médicos – diariamente os recebem. Eles são reconhecidos e a visita 

é bem vinda. Estando ali a pesquisar, presenciei muitos desses momentos. 

Uma antiga moradora chamada Sebastiana, reconhecida por Bastiana, era 

presença constante, fazia sua visitinha rápida, conversava seus assuntos, 

brincava com ‘as meninas’ e descia. Já Francisquinha buscava um café. João de 

Deus falava de suas angustias e da saudade constante do seu pai. Um pouco 

de cada um ficava ali. 

 A rotina desaparecia quando o assunto eram as grandes festas do ano. 

Os cantos se transformavam. O pátio sempre fora o cenário escolhido para tais 

comemorações, talvez por ser sempre o local do reencontro. Fui convidada a 

muitas festas desta casa: o São João, o Natal e a Festa de Nossa Senhora da 

Cabeça. Vi aquele pátio abrigar e expandir energias acumuladas, ‘porções 

condensadas de afeto’.  

 

Figura 32 – Detalhe do pátio interno durante a festa junina de 2005. 

 

 No São João o momento mais esperado era a quadrilha improvisada.  

Enquanto muitos ‘arrastavam os pés pelo salão’ a música se misturava com 

tristes e angustiosos gritos vindos da ala feminina, vizinho ao pátio. Eram 
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gritos das mulheres que não poderiam estar ali porque viviam a angústia do 

medo, a revolta da impossibilidade e a dor de amores distantes. As demais, 

libertas por alguns instantes de suas dores da alma, procuravam seus pares e 

participavam da festa. Pareceu-me ser os homens mais tímidos do que elas. 

Mais reservados fitavam as danças e procuravam o lanche. Elas, porém 

queriam mais. Buscavam o prazer da companhia, da alegria, do sorriso. 

 Seis meses depois, mais um evento, o Natal. Mais uma vez uma 

comemoração mexeria com ares da casa. Me recordo sempre da uma cena 

libertadora. Depois de apresentada uma peça teatral, encenada pelos 

moradores e hóspedes, o padre deu sua bênção. Todos estavam envolvidos 

com os sons e as coreografias das músicas do Padre Marcelo Rossi. Eu, porém 

fixei meu olhar numa simpática moça, que transpirava uma alegria ingênua e 

extasiante.  Em certa ocasião, ela retirou os chinelos dos pés e os arremessou 

para longe. Acompanhei a trajetória daqueles chinelos azuis de borracha como 

alguém que fita uma estrela cadente que risca o céu, num movimento 

instantâneo, e escolhe seu pouso muito longe de nós. A moça estava livre! E 

animadamente comungava de uma união entre seus pés e a terra. Senti-me 

frustrada por alguns momentos por não poder fazer o mesmo com aquilo que 

me atava, atirar para longe, livrar-me delas. Percebi com seu gesto que 

precisamos lançar para longe os velhos paradigmas, as grades do pensamento, 

que permitem aos nossos olhos atravessá-las e ver o que se passa adiante mas 

não nos permite de sairmos da prisão e vivenciar o que se passa lá fora. 

Naquele momento ela estava livre. Não quis saber onde haviam caído seus 

chinelos. A força do arremesso fora tamanha que ela guardava a certeza que 

não os encontraria mais. É assim que devemos jogar fora o que não serve. Para 

tão longe que não haja esperança de reencontrar.  

 Muitos cantos desta casa ainda precisam ser revelados. Estão, portanto, 

aguardando um olhar des – cortina - dor.  
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Meu medo do trovão, meu amor pela chuva 
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Inicio o capítulo com uma primeira lição que qualquer pessoa deveria 

aprender acerca dos portadores de sofrimento mental, antes conhecidos como 

loucos, alienados, psicopatas, doentes mentais: eles são humanos, com 

emoções, sentimentos, desejos, tristezas, dores, alegrias, sonhos, assim como 

nós, os ditos normais.  

 
 
 Findava o outono na Inglaterra. Três homens passeavam na tarde 

fria. Mr. Julian Hawtorne, testemunhando o fato, viu-os parar e 
acocorarem-se. De repente, um deles ergueu-se e, plantando a 
bengala no solo, exclamou: 

 Não creio Alfred, Conventry, não creio que haja na Inglaterra três 
homens, afora nós, que encontrando uma violeta nesta estação do 
ano, tivessem a sensibilidade bastante apurada e bastante força de 
vontade para não colhê-la. 

 Ruskin, Tennyson e Patmore, homens de vasto saber e reputação 
mundial, foram os três figurantes que se dobraram, emocionados, 
ao descobrirem uma violeta retardatária surgindo bravamente do 
abrigo de uma pedra musgosa. 

 Na América do Norte, de outra feita e no princípio da primavera, 
certa moça passeava num parque. Contava, a seguir, com a 
simplicidade de uma criança, a deliciosa sensação que 
experimentara ao descobrir a primeira flor do ano desabrochada, 
ainda na incerteza da estação. Abaixara-se para colhê-la, mas logo 
pensara no prazer que tivera ao vê-la, e por isso, deixou-a ficar, 
imaginando que outra pessoa poderia também descobri-la e gozar 
de sua beleza como lhe acontecera. 

Um Espírito que se achou a si mesmo 

Clifford Beers 
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 A moça era uma doente mental. O parque era um estabelecimento 
psiquiátrico, o informante, o seu médico. E, ambas as ocorrências 
ilustram, entre muitas outras, a certeza de que os sentimentos mais 
puros e requintados, naturais, espontâneos no mais sadio e sábio, 
existem, igualmente, nos doentes mentais.  

 A incredulidade de muitos para semelhantes histórias de doentes 
mentais, é uma constante conhecida. Por isso mesmo, William 
James, já assinalara que os profanos são inclinados a duvidar da 
veracidade das descrições dos processos mentais anormais. Mas, o 
que se disse, está textualmente em, “Um espírito que se achou a si 
mesmo”, de Clifford Beers. (MACHADO apud SUCAR, 1993, p. 
17) 

 

Aprendida a primeira lição, lanço-me ao encontro dessas pessoas. Passei 

a freqüentar uma instituição que fazia parte do meu universo de pesquisa 

documental, o Hospital Dr. João Machado. Meu conhecimento sobre aquele 

lugar era mínimo e se resumia a papéis e fotografias. Eu não fazia idéia da 

intrincada teia de relações e vivências que o hospital guarda. Mas confesso que 

conhecer esse mundo intra-muros, com a parcela de pessoas que ali habita, 

para mim foi ainda mais instigante e emocionante. Dia a dia surpresas me 

apareciam. Não planejei nada, não arquitetei entrevistas, apenas me coloquei 

disponível a quem quisesse chegar a mim, mas também com intenso desejo de 

chegar a eles. Eu não conseguia me imaginar entrevistando friamente aquelas 

pessoas, e perguntando com um gravador em riste: Quem é você? De onde 

você veio? Como você se sente? Não, eu sentia que este não poderia ser o 

caminho. Eu desejava conhecê-los como um todo e não como um fragmento, 

mais um doente que se interna e ali é abandonado. Eu queria registrar e tentar 

compreender suas palavras, gestos, olhares, desejos. Esta tarefa aprendi pela 

observação, pelo olhar e não apenas pelo ver, pelo ouvir e não apenas pelo 

escutar.  

Nos primeiros dias não passei do pátio. Eu ainda era uma ‘estranha no 

ninho’, tanto para o corpo técnico como para os habitantes da casa. Aos 

poucos fui adentrando e o lugar mais especial que elegi foi a última 

enfermaria, a Ulysses Pernambucano, onde moravam (hoje eles ocupam a 
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enfermaria Adauto Botelho) queridos e inesquecíveis amigos: Chico 

Domingos, Aloízio Albuquerque, Luís Ribeiro, entre outros. Recordo-me do 

diálogo entre o príncipe e a raposa no livro ‘O Pequeno Príncipe’, sobre 

amigos e amizade. Dizia a raposa, que para se ter amigos é preciso cativar e 

ser responsável por eles reconhecendo-os em qualquer lugar ou época. 

Advertia ainda que hoje os homens não têm mais amigos, porque não tem mais 

tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não 

existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos (SAINT-EXUPÉRY, 1982. 

p. 70). 

Este lugar reservou-me muitas e inexplicáveis emoções. Uma sensação 

estranhíssima passava por meu coração, era como se eu reconhecesse minhas 

próprias porções no meio daquelas pessoas.  

Em meio aquela população muitos são “hóspedes”, estão naquele lugar 

‘de passagem’; outros são reincidentes, estão sempre indo e vindo e uma 

pequena parcela composta hoje (2005) por 21 pessoas são moradores fixos 

daquele lugar. Esses últimos são conhecidos como crônicos residentes e 

formam um grupo de pessoas heterogêneo, composto por mulheres e homens, 

que têm muito em comum. Este não foi um lar escolhido, mas imposto por 

destinos semelhantes. As famílias os esqueceram, a sociedade os rejeitou, 

restando apenas duas saídas a rua, onde muitos outros estão vivendo em 

plena e cruel liberdade ou o hospital, a Casa, referida por mim que funde 

ciência, assistencialismo público e uma imensa gama de emoções condensadas.  

Desde meu primeiro dia visitando-os e na verdade convivendo com eles, 

me senti acolhida de forma especial. Considero-os meus amigos no sentido 

mais restrito da palavra. Uns buscam minha atenção, outros me sorriem 

docemente e outros ainda realizam um jogo particular de encontros e fugas. 

São personagens extraordinários, pessoas especiais onde carência, 

complexidade, pureza, vaidade, fé, fortaleza, agressividade e isolamento são 

seus predicados.  
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Em entrevista a Edgard Assis de Carvalho e Edson Pasetti, Nise da 

Silveira cita Jung a respeito dessas pessoas que carregam consigo o estigma da 

loucura: 

 

Jung tem uma frase que eu gosto muito, escrita em 1908 no conteúdo 
das Psicoses. Ele disse: É preciso ver o outro lado do psicótico. Se de 
um lado ele é esse ser aparentemente decadente, quem sabe se do 
outro lado ele tem riquezas que surpreendem.1

 

Estas palavras nos convidam a conhecer outros mundos, outras mentes, 

outras idéias, que realmente surpreendem. Animada pelas falas de Nise e 

Jung, apresento cinco dos amigos que fiz no Hospital Dr. João Machado e 

alguns outros conhecidos que se fizeram presentes durante minhas visitas. 

Nossos momentos juntos estão aqui registrados com afeto, para que nem o 

vento e nem as águas do esquecimento os apaguem. São eles: o lendário Chico 

Domingos, O afável José Raimundo e sua amada Sebastiana, o silencioso 

Aloízio e o fervoroso Baltazar. 

 

Chico Domingos 

 

Guardo numa especial lembrança a 

primeira pessoa a chamar minha 

atenção no Hospital Dr. João 

Machado. Ainda na época em que 

eu visitava apenas os setores de 

arquivo e recursos humanos, já o 

via circulando entre os corredores.  

 Figura 33 - Chico Domingos 
Foto: Juliana Rocha de Azevedo 

                                                 
1 Citação retirada do vídeo/entrevista concedida por Nise da Silveira a Edgard Assis de Carvalho e 
Edson Pasetti no Projeto Encontro com Pessoas Notáveis. Rio de Janeiro, set. 1991. 
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 Chico Domingos ou simplesmente Chicão, como é popularmente 

conhecido, goza de uma liberdade conquistada, com poucas e, na maior parte 

das vezes, nenhuma palavra. Em seu mundo particular Chico se realiza, deita-

se onde sente vontade, ri de forma desmotivada e cata piubas de cigarro do 

chão que, mesmo já apagadas lhe dão a sensação saborosa de um longo trago. 

As pessoas sentem pavor diante de sua presença como se uma fera estivesse à 

solta. E realmente ele é essa fera, é uma ‘fera ferida’, uma fera violenta 

revelada por um inconsciente dominador, responsável por suas ações 

inexplicáveis, seus gestos para nós sem sentido, suas visões alucinadoras. 

Diagnosticado como portador de Esquizofrenia Herbefrênica, Chico tem sua 

porção consciente aprisionada há décadas. Nise da Silveira explica que na 

esquizofrenia, o consciente é aprisionado pelo inconsciente2 onde a fantasia e a 

realidade se misturam numa viagem surreal. Para mim, ele é simplesmente 

meu querido Chico Domingos. Nunca interagiu comigo, mas tenho certeza 

que me confirmou um código de nunca nos dirigirmos um ao outro. Respeito 

isso, mas me imagino disponível para o dia em que quiser quebrar este código 

de silêncio. Por vezes passo por ele tão despercebida que me sinto frustrada, 

ou percebo que ele sabe de minha presença e me aceita por perto. Contudo 

gosto dele de forma especial como se já o conhecesse há décadas. Diante de 

sua reserva, busquei outras formas de conhecê-lo. A todos que encontrei pelo 

caminho quis saber um pouquinho dele e de grão e grão enchi um grande saco 

com os fragmentos de sua história. Isso me fez sentir uma forma mais intensa 

de familiaridade com Chico. A cada descoberta os laços de uma estranha 

amizade, nem um pouco convencional, se apertavam cada vez mais.  

 Certo dia cheguei a enfermaria masculina junto a Terapia Ocupacional. 

Ouvi um ronco estrondoso. Era ele, Chicão. Dormindo ainda pelas nove da 

                                                 
2 Citação retirada do vídeo/entrevista concedida por Nise da Silveira a Edgard Assis de Carvalho e 
Edson Pasetti no Projeto Encontro com Pessoas Notáveis. Rio de Janeiro, set. 1991. 
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manhã, quando percebeu o movimento na enfermaria e os chamados da 

terapeuta, levantou-se, se dirigiu a 

sala da enfermagem onde estavam 

a terapeuta com outro interno dali a 

decorar a sala com fragmentos de 

emborrachados coloridos. Entrou 

cambaleando e escolheu um 

cantinho onde se agachou e por ali 

ficou. Suas pisadas fortes e a sua 

presença invadiram aquela sala e 

eu sabia que não era qualquer um 

que estava ali conosco era uma ‘lenda viva’. A terapeuta logo perguntou se ele 

ainda estava com sono e ele respondeu com voz rouca e grossa sono. Ela então 

disse quer ir dormir mais? ele nem a respondeu, se retirou e voltou à sua cama e 

em questão de minutos voltou a roncar bem mais alto. 

Figura 34 – Francisco Domingos. 
Foto: Juliana Rocha de Azevedo 

 Na impossibilidade, quem sabe momentânea, de um diálogo 

convencional composto por palavras, me contentei em apenas observá-lo. Por 

isso não há um só dia que eu vá ao Hospital e não procure vê-lo. Seus gestos 

falam comigo. Além disso, procurei todos os documentos e as vozes possíveis 

para me falar de Chico e descobri que... 

 No dia 20 de julho de 1962, dava entrada ao então Hospital Colônia de 

Psicopatas, um vistoso e forte rapaz de 15 anos. Seu nome, Francisco 

Domingos de Oliveira. Vinha acompanhado por seus pais, Adauto Domingos 

de Oliveira e Maria Gercina de Oliveira. Algo de errado havia ocorrido na 

escola Djalma Maranhão onde o mesmo estudava. Conta-se que um surto 

psicótico o levou a quebrar as carteiras de sua sala de aula de forma muito 

violenta. Há sete dias apenas ele havia completado 15 anos. Por que aquilo 

teria acontecido? Que razão, motivo ou causa revelava uma fera 
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descontrolada? Aquele seria um dia que marcaria para sempre a sua vida. 

Ninguém sabia que seu destino estava traçado e a sina de uma vida reclusa e 

abandonada caminhariam lado a lado com ele por muitos anos. Ele estava 

perdido, mergulhado no oceano profundo, desconhecido e inexplicável de seu 

inconsciente.  

 Único filho varão de um jovem casal, Chico possuía 08 irmãos dos quais  

5 já eram anjinhos, pois haviam falecido ainda na primeira infância. Sobravam 

em casa apenas ele e suas três irmãs. Bem cedo começou a estudar, ainda aos 

cinco anos de idade, nos idos de 1951, desenvolvendo no decorrer do tempo 

uma belíssima caligrafia. Como qualquer criança de sua idade contraiu 

doenças típicas como catapora e sarampo, mas nada que abalasse o 

crescimento de um jovem forte e atlético.  

 E o nosso Chico cresceu em meio à natureza que circundava sua casa, 

localizada numa granja distante, para a época, do centro da cidade, no bairro 

das Quintas. Até então como os rapazes da sua idade, levava uma vida dita 

normal. Era um estudante que dividia seu tempo entre a escola e o trabalho. 

Conta-se que ele trabalhava numa conhecida sapataria do centro da cidade, a 

Sapataria São Francisco e ainda que antes do ocorrido teria sido aprovado para 

trabalhar na companhia de correios, como carteiro. Ele tinha muitos atributos 

para tal função, era disposto, trabalhador e forte. Contudo Francisco teve sua 

carreira brutalmente interrompida por um terrível surto que o aprisionou em 

um mundo do qual nunca mais saiu. 

 Internado às pressas, assim que chegou ao Hospital, foi mantido isolado 

numa sala que mais se assemelhava a uma cela, pois era fechada com grades 

das quais muitas vezes ele entortava. Saía Chico da sala de aula para a ‘sala de 

confinamento’. Ali dentro seus dias e suas noites eram encerradas. No chão 

dormia, comia, vivia. Ali dentro não poderiam haver móveis ou colchões pois 

ele os destruía numa facilidade e  rapidez desconhecidas.  A limpeza era 

realizada quando três ou quatro funcionários ali entravam e o imobilizavam 
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dopando-o. As bandejas com suas refeições eram colocadas por baixo das 

grades, pois ninguém queria se aproximar daquele ser tão forte e violento. Ele 

dobrava as bandejas de metal como se fossem feitas de papelão. Não tinha 

consciência de suas ações, nem de si próprio. Suas palavras reduziram-se ao 

quase nada ou ao delírio. Murmúrios, repetições posturas consideradas 

‘bizarras’ e risos, faziam-lhe companhia, além dos animais, cães, gatos e ratos 

o visitavam à noite em busca de comida e aos quais ele nunca fez mal algum, 

como relata seu antigo médico Dr. Helge Nunes. Chocado com aquela 

situação, o jovem doutor trabalhou na intenção de reverter aquele quadro e 

libertar Chico das grades, controlando, é claro sua agressividade: 

 

O famoso Chico Domingos vivia num um quarto com uma grade, 
era praticamente uma cela, onde inclusive tinha um buraco atrás, 
onde o pessoal jogava água e passava às vezes uma vassoura para 
limpar. E aquele buraco às vezes ele próprio o cavava aumentando. 
À noite entrava animais, gatos, cachorros de porte pequeno e 
ficavam lá dentro com ele, era uma situação muito triste, inclusive o 
quarto não tinha lâmpada aí para a qente ele parecia um bicho, todo 
mundo tinha até medo...3

 

 Chico Domingos, tornou-se no decorrer de tantos anos extremamente 

conhecido por sua força e violência física. É muito comum encontrar 

depoimentos de pessoas que um dia estiveram no hospital a visitar um 

parente ou conhecido e referirem-se a Chicão. Em sua trajetória de vida intra-

muros ele já foi personagem inclusive de uma romance de ficção. No livro de 

Rubem Nunes ‘Dotô, casa comigo?’’ o Chico enjaulado é apresentado em seus 

episódios em busca de suas lembranças: 

 

E através da vida gigantescas rosas se despetalando pelos múltiplos 
céus...céus cor de laranja, céus cor de anil imensos céus franjados de 
nuvens eh eh eh eh eh ... e nacos de galinha carnudos nacos 
apetitosos coxas coxudas de caipiras galinhas assadas. 

                             (...) 

                                                 
3 Entrevista concedida pelo Dr. Helge Nunes no dia 27 de novembro de 2005. 
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Ah, sim, lá estavam elas, venham cá, venham cá, quero ver seus 
rostos, não fujam não, estas grades, rebentar estas grades e sair atrás 
das minhas lembranças, dotô abra, abra aqui dotô, minhas 
lembranças fugiram de mim, foram embora, quero minhas 
lembranças, abram, abram, abram... ahhhhhhhrrrrr! (NUNES, 2003, 
p. 24) 

 
 
 Um dos fatos mais marcantes que permeia a memória dos mais antigos 

funcionários foi indiscutivelmente sua libertação da ‘sala de confinamento’. 

Todos tem um pouco a contar sobre isso e entre os depoimentos está o da 

auxiliar de enfermagem Graça Dias: 

 

O responsável pela saída de Chico das grades foi Dr. Helge. Ele fez 
uma reunião com toda a equipe e colocou Chico a mesa conosco. 
Todo mundo ficou apavorado, mas Chico não fez nada de mais.4

 

 Mas para que esta liberdade fosse conquistada havia ainda muita 

estrada pela frente. O desejo intenso de acabar com aquele triste quadro 

envolveu o jovem médico Helge que desde cedo sabia o porquê de sua 

vocação. 

 
...fiz medicina já pensando em ser psiquiatra, foi diferente dos 
demais, fiz por um colega meu que morreu esquizofrênico com 15 
anos, então desde o primeiro ano de medicina quis a psiquiatria...5

 

 O caso de Chico o perturbava, queria tirá-lo dali. Contudo sabia que era 

inviável manter alguém com um nível de agressividade altíssimo, fora das 

grades. Isso seria um perigo extremo. Inconscientemente Chico poderia 

machucar gravemente quem encontrasse pela frente, e aquilo era um risco 

mais que real. Um dia a sua frente surge um artigo de uma revista de 

psiquiatria francesa que solucionava a complicada questão que lhe perturbava. 

Depois de digerir aquele texto ele enfim apresentou-se ao diretor do Hospital, 
                                                 
4 Entrevista concedida pela auxiliar de enfermagem Graça Dias no dia 15 de outubro de 2005. 
5 Ibid. 
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na época Dr. Pedro Coelho. Dr. Helge explicava entusiasmadamente que 

poderia usar em Chico o Haloperidol em doses duplicadas, pois assim 

evitaria, com a dose normal, o efeito de ‘impregnação’-que consistia em deixar 

o paciente incapaz motoramente. A dose diminuiria consideravelmente os 

delírios e alucinações. O tratamento de Chico estava definido. Dr. Pedro 

Coelho o apoiou e apostou naquela audaciosa tentativa. No primeiro dia de 

liberdade Chico saiu correndo do hospital e atirando paralelepípedos nos 

pára-brisas dos dois carros que encontrou pela frente. O hospital arcou com os 

prejuízos, mas o tratamento teve continuidade. Os olhares voltaram-se para 

Chico e em seu prontuário encontrei o seguinte trecho de prescrições, assinado 

pelo Dr. Guaraci Costa:  

 
 
Os atendentes de enfermagem devem ter atenção a este 

paciente, sobre vários aspectos e não só a preocupação de trancafiá-
lo. E uma delas é a respeito do fato de que o mesmo é dado a rasgar 
colchões. Ele pode ficar fora de seu quarto, mas sempre a ser 
observado quanto ao que está fazendo. E cuidados quanto a limpeza 
do aposento, a medicação e o asseio corporal do mesmo. 

Dr. Guaraci da Costa Barbosa 
09/04/1985 

 

 
 Nessa época sua mãe o visitava, era a única pessoa da sua família que se 

dispunha a fazê-lo. Certo dia conversou com seu médico com o desejo de 

aposentá-lo. De acordo, Dr. Helge preparou um longo laudo que contava toda 

a incrível história de Chico, detalhe por detalhe. Sua mãe levou então o 

documento ao juiz a fim de aposentá-lo. Conta-se que o juiz leu tudo e julgou 

ser tudo falso: era incrível em demasia aquela história, e seu veredicto foi 

negativo. Uma nuvenzinha de curiosidade, porém sobrevoou seus 

pensamentos e decidiu ir ao hospital conhecer o tal Francisco Domingos. Sem 

se identificar entrou e pediu para ver Chico, indicaram-lhe então o local onde 

ficava sua sala de confinamento, e ele foi até lá. Ao chegar viu um homem 
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acocorado encolhido e de costas num canto da sala. Duvidou que aquele fosse 

o famoso Chico capaz de tantas agressividades e questionou-o várias vezes, 

porém Chico nem se mexeu. O juiz satirizando a situação virou-se encostado 

ainda na grade a conversar com outras pessoas. De repente aquele forte braço 

passou pelos ferros e agarrou o pescoço do juiz numa conhecida ‘chave de 

gravata’. Era Chico mostrando simplesmente que tudo aquilo que haviam 

escrito sobre ele era a verdade. Um mau bocado passou o juiz quase 

enforcado. Seus pés mal tocavam o chão. Rapidamente os enfermeiros 

correram para socorrê-lo. O desfecho disso tudo foi o seguinte: dois dias 

depois Chico estava aposentado, sua mãe ficou com a guarda de sua 

aposentadoria e passou a suprir Chico de roupas, comida e cigarros. Conta-se 

que seu pai acompanhava-a ao Hospital, mas que não saia do seu carro no 

estacionamento. Assim começava o abandono de Chico. 

 Daquele período em diante sua liberdade era cada vez mais prolongada. 

Os primeiros passeios eram ainda no perímetro hospitalar: nos corredores, nas 

enfermarias, no jardim, nas salas administrativas. Depois veio a conquista do 

mundo lá fora. Normalmente seu interesse sempre estava aliado a procura de 

fumo e comida, onde muitas vezes invadiu as salas curioso em busca de 

saciar-se. E Chico voltou ao mundo lá fora. Fazia, várias vezes na semana, o 

percurso de Tirol às Quintas muitas vezes a pé e outras de carona nos ônibus. 

Procurava a casa materna em busca de alimentos, fumo e uma referência. 

Porém sabia em seu íntimo que já não fazia mais parte daquele núcleo e assim 

voltava ao fim da ‘visita’ ao seu ‘lar’, o Hospital. Ia e vinha, ia e vinha e nessas 

idas mostrou-se ávido jogador do bicho, seu passatempo preferido. Para ter 

dinheiro pedia aos funcionários, que vez ou outra lhe arranjavam um trocado. 

Feliz, Chico seguia, jogava no seu palpite do dia e comprava seus preciosos 

cigarros. Quando voltava ao hospital questionavam-no: e aí Chico, qual foi o 

bicho de hoje? e ele respondia apenas com uma palavra galo e seguia... não 

gostava de conversa fiada dizendo quer conversa não.  
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 Seu corpo cada vez mais desenvolvido mantinha um apetite sexual 

voraz e constante. Sua ficha clínica registra que nunca teve uma só namorada. 

Porém sua paixão descontrolada certamente sejam as mulheres as quais ele 

ataca nos corredores tocando ou mesmo apertando suas partes íntimas. Conta-

se que certa vez ele apertou com tamanha força o seio de uma auxiliar de 

enfermagem que o órgão ficou roxo, e diante daquilo o médico perguntou-lhe: 

Porque você a machucou? e ele respondeu rindo se eu fosse devagar ela não deixava. 

A prática da masturbação ele realiza explicitamente sem pudores ou receios de 

acordo com suas necessidades. Os tratamentos para controlar sua 

agressividade eram os mais intensivos: injeções, eletrochoques remédios, esses 

últimos em dosagens elevadas. Hoje Chico sofre as conseqüências desses 

tratamentos que continham sua impulsividade e agressividade a fim de tornar 

o seu convívio social possível. Uma dessas conseqüências foi o 

desencadeamento de uma moléstia conhecida 

por priaprismo que se caracteriza por ser uma 

ereção peniana persistente (mais de 4 horas), 

freqüentemente dolorosa, não acompanhada 

de desejo sexual. É considerada uma urgência 

urológica passível de internação e 

procedimentos cirúrgicos. E assim sendo, 

Chico já fora internado diversas vezes no 

Hospital Walfredo Gurgel para retirada por 

punção do sangue acumulado em seu pênis. 

Um dos registros relata um internamento para 

tal procedimento no dia 20 de agosto de 2003. 

O nome priapismo é originado de uma lenda 

grega que relata o nascimento do filho da deusa Afrodite e do deus Dionísio, 

Príapo. Este nasce com uma horrenda deformidade, um pênis descomunal e 

Figura 35 - Príapo - lamparina em
terracota encontrada em Pompéia,
pertencente ao século I d. C. 
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constantemente ereto, um castigo divino enviado pela deusa Hera. Ele é 

considerado nas culturas grega e romana o deus protetor dos jardins, vinhedos 

e simboliza a fecundidade animal e vegetal6.  

                                                

 De forma inesperada e altiva, Chico marcou ali seu território. Suas 

grandes paixões são reveladas em gestos: a busca dos alimentos, o fumo e o 

toque nas partes íntimas femininas.  

 Passou a participar dos grupos de psicologia durante as décadas de 1980 

e 1990. Dizia sobre ele a psicóloga: discute os temas à sua maneira (esquizo), 

valendo mais o fato de interagir conosco – Clotilde. 

 Depois do falecimento de sua mãe, o único vínculo familiar que restou 

foi uma irmã sua que trabalhava no Hospital. Após esse período sabe-se que 

ela saiu da instituição em 1996 e da mesma forma da vida de Chico. Nunca 

mais esteve ali para vê-lo ou prestar-lhe alguma assistência. Os outros 

familiares trataram de mudar-se de residência afim de que as referências 

fossem perdidas. Numa de suas visitas àquela casa onde um dia morou, 

percebeu que ali ninguém conhecido mais restava. O quadro de abandono 

havia se completado. Para ele agora definitivamente só restava a equipe 

hospitalar.  

 E assim os anos transcorreram, agora Chico não tem mais a quem 

procurar. Mesmo assim ele seguiu em frente, com uma incrível resistência ao 

que a nós, ditos normais, apavora, o abandono. Nos períodos de um maior 

tranqüilidade mental, sentava-se nos bancos do hall de entrada e lia o jornal 

do dia, parecia entender o que se passava no mundo lá fora. Contudo as coisas 

não eram sempre tranqüilas, seu prontuário médico revela que Chico tinha 

visões, normalmente de animais, e que talvez elas fossem responsáveis por 

alguns dos comportamentos inexplicados e agressivos. Graça Dias 

acrescentou: em suas piores alucinações e nos seus pesadelos aparece uma grande 

serpente que tenta matá-lo. Segundo a psicologia junguiana a serpente tem 
 

6 Para mais informações visite o site http://www.abcdasaude.com.br 
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muitas representações, contudo simboliza o inconsciente em seu todo, exprimindo 

suas súbitas mudanças, suas intervenções inesperadas e perigosas (SILVEIRA, 1992, 

p. 104). Segundo Nise da Silveira ela aparece comumente nos sonhos, 

alucinações e imagens produzidas pelos esquizofrênicos.  

 São inúmeros os relatos de sua violência física com outros pacientes e 

funcionários. Certa vez disparou dois murros contra a face da auxiliar de 

enfermagem, Jurema Praxedes que na ocasião banhava-o. Não havia motivo 

aparente para tal atitude. Dizia ela sobre o ocorrido: 

 

Eu estava dando banho nele como sempre faço há muito tempo. Não 
tenho medo dele, até conversamos sabe... do jeito dele. Bom, nesse 
dia estava ensaboando quando de repente ele olho fundo nos meus 
olhos e me deu um murro no olho, eu caí. Em seguida ele me deu o 
segundo no mesmo local. Foi muito forte. No outro dia estava com 
um hematoma enorme no olho.  
Na hora que aconteceu correram os auxiliares para me socorrer e 
contê-lo, mas eu disse: ‘deixem Chico, deixem ele’... Não tive raiva 
nenhuma, sei que ele fez devido talvez a alguma alucinação. Depois 
disso nos outros dias ele me olhava desconfiado como se soubesse o 
que havia feito e se arrependesse... Me preocupo muito com ele 
sabe... e ele sabe que gosto muito dele, por isso tenho a certeza que 
ele confia em mim7. 

 

 Numa outra situação, Chico chegou infelizmente a ser notícia de jornal. 

Conta-se que o episódio ocorreu numa quinta-feira santa, 04 de abril de 1993, 

quando um paciente matou um outro a pauladas em um dos pátios internos 

que dá acesso a ala de enfermarias masculinas. O corpo ficou estendido ali no 

chão até o agressor ser contido. Chico não cometeu aquele crime, mas acabou 

envolvendo-se na confusão. Eis o que relatava o jornal: 

 

Influência – Após a saída da equipe do ITEP, uma funcionária do hospital foi lavar os 
corredores e a recepção, que estavam com sangue da vítima. Neste momento, um doente 
mental conhecido por “Chico Domingos” que tem permissão de ficar fora dos muros da 
colônia, tomou a vassoura da funcionária e partiu para agredi-la, dando várias “cabadas” na 

                                                 
7 Entrevista concedida pela auxiliar de enfermagem Jurema Praxedes no dia 24 de setembro de 2005. 
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cabeça dela. Em seguida o doente correu em direção a outras pessoas que estavam no local, 
pois a funcionária havia tentado se proteger junto delas. Chico  
Domingos conseguiu outra vez atingi-la na cabeça, quando quebrou a vassoura em duas 
partes, ficando uma delas com uma ponta. Ele foi dominado por quatro funcionários. 
Quando foi levado para dentro, promoveu um quebra-quebra. Os agentes da delegacia de 
plantão, que estavam conversando com um médico, algemaram o doente até que as 
enfermeiras aplicassem um calmante. A funcionária agredida desmaiou sendo levada para o 
pronto-socorro do hospital. (DIÁRIO do Natal, 05 de abril de 1998) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 36 - Foto do jornal 'Diário de Natal”, dia 05 de abril de 1998 

 

E assim Chico virou notícia de jornal.  

 Na linguagem lacônica e fria que caracterizam os prontuários médicos, é 

nisto que se resume a grande lenda viva que é Chico domingos:  

Abaixo há outras informações retiradas de seu prontuário. 

 

Nome: Francisco Domingos de Oliveira;  
Data de nascimento: 13/07/1947;  
Data de entrada: 20/07/1962;  
Religião: católica; Escolaridade: ensino fundamental; 
 Categoria: não contribuinte;  
Composição familiar: abandonado. 
 

 Hoje Chicão tem 58 anos. É conhecido por todos, funcionários, médicos, 

visitantes e incrivelmente respeitado. Essa conquista é sua e da equipe 

hospitalar que aprendeu a conviver com ele e ajudá-lo a melhorar do seu 

estado de sofrimento psíquico.  Estranhamente uma das declarações que colhi 

a seu respeito traduzem a lógica da vida de Chico e do hospital. Disse-me uma 
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vez a técnica de enfermagem Laís Silva: Quando Chico morrer é o fim dos 

manicômios. 

 

José Raimundo e Sebastiana  

 

 Os meus contatos com os 

moradores da grande casa 

iniciaram de forma tímida quando 

conheci pessoalmente Zé 

Raimundo e Sebastiana. Já ouvira 

falar nos dois, afinal são antigos 

residentes, e que guardam uma 

bela história que tem como 

cenário o hospital. Todos ali os 

admiram, é incrível perceber tal 

empatia pelo casal, seja por parte do corpo técnico ou mesmo de seus colegas. 

É um casal notório. Conheceram-se ali mesmo naquela casa e encontraram o 

amor entre as quadrilhas de uma animada festa junina há 35 anos. Dançaram 

juntos e se apaixonaram. Quando ela chegou, já fazia quatro anos que Zé 

residia ali. Era um belo rapaz que encantou os olhos da faceira mulata. No 

decorrer de todo esse tempo ela não quis manter contato com ninguém 

somente com Zé e a equipe. Um dia Sebastiana apareceu grávida, ia ser mãe. 

Os dois chegaram ao momento mais sublime do amor, geraram um filho longe 

das vistas dos enfermeiros. Quando enfim Sebastiana teve a criança, esta foi 

encaminhada para adoção, devido as suas condições ali. Até hoje ela chora 

quando relembra a filha. Depois disso não se sabe de mais nada a respeito da 

criança. Mas a vida seguiu em frente.  

Figura 37 - Sebastiana durante a Festa Junina do Hospital Dr. 
João Machado, em 2005. 

Foto: Juliana Rocha de Azevedo 
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 No dia do aniversário de Baiano, um simpático amigo, também 

residente como ela, Sebastiana afobadíssima percorria os corredores 

reclamando sua falta de roupas para ir a festa, organizada pela equipe no setor 

de serviços humanos. A maior parte dos pertences de Sebastiana haviam sido 

levados para o novo lar em que o casal passou a dividir com mais cinco 

residentes, a Residência Terapêutica. O processo burocrático transcorreu de 

forma relativamente demorada se pensarmos na ansiedade dela que já se 

intitulava dona da casa com seu marido. A casa montada por um projeto em 

parceria com a Prefeitura do Natal fica no bairro de Tirol e é a primeira 

residência terapêutica do Estado. Bom, voltando ao dia da festa... ela chegou 

até a assistente social Fátima Couto, fazendo um bico enorme, e  disse 

extremamente chateada que não iria a para uma festa desarrumada daquele 

jeito. Fátima respondeu, olha Sebastiana, é só pentear o cabelo, colocar um colar, um 

diadema e passar um batom, e você estará bem para a festa, ela enfim aceitou, porém 

ainda contrariada. Retirou o batom de sua grande bolsa preta, companheira 

inseparável e guardiã de seus pertences mais íntimos, e passou nos lábios com 

esmero. Neste momento Zé, seu amado, que sempre chega bem de mansinho 

já estava atrás dela admirando-a, com verdadeira devoção.  Bem, acho que ela 

é uma sortuda no campo do amor. Foram enfim para a festa e curtiram aquele 

momento de confraternização. 

 Noutro dia conversando com Fátima, que é a pessoa com quem os dois 

mantém um contato mais intenso, questionei sobre essa relação, gostaria de 

saber se tudo ocorria com o casal como no extra-muros, e Fátima me disse:  

 

O relacionamento deles não é diferente dos outros casais... 
normalmente, quando nós mulheres temos um problema com nossos 
maridos, dizemos mil palavras enquanto eles dizem duas ou três, 
não é verdade?... A gente reclama, reclama, reclama, mas também na 
hora em que eles enchem o saco e dizem parou, eles encontram uma 
maneira de nos fazer parar com a nossa ladainha, e nós paramos... 
Pois com ela é do mesmo jeito, fala, fala, fala, quando percebe que ele 
ficou magoado, então ela vê que é hora de ceder... O interessante é 
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perceber que eles desenvolveram esses mecanismos mesmo 
institucionalizados há mais de 35 anos, num local onde as relações 
de afetividade deste tipo não acontecem com tamanha facilidade.8
 

 O amado Zé Raimundo 

é um agricultor que chegou 

ainda rapaz, com vinte e dois 

anos de idade, vindo do 

interior o qual ele me relatou 

numa de nossas conversas, 

Tabuleiro do Barrete... Dizendo: 

lá trabalhei em cem mil covas de 

terra, eu plantava feijão, 

macaxeira, batata, milho, 

maxixe, quiabo que é muito 

gostoso... gosto demais... Neste 

dia conversávamos sobre plantas, jardins e Sebastiana, paixões de Zé. 

Estávamos no jardim da entrada, e um outro morador, Baltazar, estava 

conosco. Zé estava empolgado com as fotos que prometi bater, e me puxando 

para os locais mais bonitos do jardim fazia pose. Nem lembrava da sua perna, 

debilitada por uma erisipela que demorou para curar. Devido a essa 

enfermidade Zé já caiu várias vezes e passou um longo tempo na cadeira de 

rodas. Mas sua força de vontade e os cuidados da equipe o tiraram dessa 

situação. É o homem mais cortês que já vi em toda minha vida, delicado, 

atencioso, carinhoso, e na verdade, sem arrodeios, um gentleman. Conversar 

com ele dá um prazer enorme. Fala devagar devido as medicações de todos 

esses anos, porém coerente. Seus olhinhos apertados mostram-se atentos. Seu 

boné é inseparável. Passa a maior parte do tempo ao lado de Sebastiana ou na 

sala do Serviço Social. A vida agora o presenteava com uma casa (a residência 

Figura 38 - José Raimundo na festa junina do Hospital Dr. 
João Machado, em 2005.  

Foto: Juliana Rocha de Azevedo 

                                                 
8 Entrevista concedida por Fátima Couto, em 20 de janeiro de 2005. 
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terapêutica) na qual já disse, que ali iria fazer um belo jardim.  Estava ansioso 

pela chegada desse dia. Tudo foi decidido com muito cuidado pela equipe. 

Eles ganharam pela primeira vez um quarto de casal, na verdade uma suíte. 

Separados todos esses anos por enfermarias, pediram que não colocassem 

cama de casal, mas sim duas camas de solteiro juntinhas. E assim foi feito. 

 Este cavalheiro de fato nasceu no interior no município de Taipú/RN e 

tinha a profissão de agricultor, como ele mesmo dizia 

trabalhava duro nas roças. No meio de cada ano uma 

alegria: a chegada do tímido inverno em terras 

potiguares anunciava também o nascimento do primo 

de Jesus Cristo, São João, muito festejado pelos homens 

do campo. Junho é mês de festa, muito milho, sanfona, 

quadrilha e novena a São João. Mas as comemorações 

do ano de 1965 foram diferentes para Zé. Num dos dias 

de festa após o almoço sentiu uma cefaléia em pé e 

perdeu os sentidos caindo ao chão. Essas crises 

voltaram a aparecer, na verdade eram convulsões. Zé só 

recobrava os sentidos quinze minutos depois. Com um 

ano da primeira crise Zé Raimundo foi encaminhado 

para o Hospital Colônia pelo Delegado Hernani Hugo de Ordem de Política e 

Social de Taipú com o cruel requerimento: 

Figura 39 - Ilustração de
São João menino e o
carneirinho. 
Acervo: Juliana Rocha de
Azevedo 

 
Do: Delegado de Ordem de Política e Social 
Ao: Ilmo Sr. Diretor do Hospital Colônia 

 
Com este de V. S., que seja internado neste Hospital, o débil mental 
de nome José Raimundo da Silva, solteiro, residente no município de 
Pedra Grande, Sítio Farias, o qual está necessitando dos seus 
préstimos profissionais. 
 
 
Cordialmente 
Hernani Hugo  
Delegado de Ordem de Política e Social 
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 Da mesma forma que Zé Raimundo, tantos Joãos, Marias, Franciscos, 

Antônios, Sebastianas chegaram ao Hospital Colônia encaminhados pela 

polícia, sem ter cometido crime algum à sociedade. O delegado que 

encaminhou Zé apressou-se em diagnosticá-lo como ‘débil mental’. Quem 

dera se ele reencontrasse hoje este grande homem aprisionado naquela casa há 

39 anos pelo seu encaminhamento e pelo abandono sua família. Ele conheceria 

o significado de fortaleza, amor e resignação.  

 A vida reservou a Zé Raimundo dois grandes presentes. O primeiro, 

uma mulher apaixonada e sofrida com destino de exclusão semelhante, 

Sebastiana, e o segundo, um lar tantas vezes desejado para conviver com sua 

amada fora do hospital.  

 A tristeza muitas vezes bateu a sua porta nesses anos, mas o trabalho 

sempre o preenchia. Ajudava na limpeza das enfermarias e cuidava com 

esmero dos jardins, aos quais sempre se refere dizendo: eu plantei quase tudo 

aqui. Certo dia do ano de 1983, trancou-se no seu quarto e ateou fogo em todos 

os objetos, deitando-se em seguida no leito. A equipe, em alerta, rapidamente 

arrombou a porta e o retirou dali. Sobre o episódio, disse apenas que ouvira 

uma voz dizer que era um inútil. De inútil Zé nada tinha. A assistente social 

Diana Denise Rodrigues relatava sobre ele em 1997:  

 

Apresentou-se para a entrevista vestido adequadamente, em ótimas 
condições de higiene pessoal, cooperativo, orientado. Expressa 
desejo de trabalhar, arranjar um serviço remunerado.  
 

 Para Sebastiana, ele é simplesmente o seu lindinho. Foi assim que se 

referiu a ele em minha presença, quando conversávamos nós três. Mas esta 

mulata carinhosa já sofreu muito no campo amoroso.  
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 Sebastiana ou Bastiana, como é conhecida carinhosamente, nasceu em 

Goianinha/RN, em 15 de setembro de 1956. Saiu de casa ainda criança porque 

apanhava muito de um de seus irmãos. Já mocinha conseguiu empregos como 

doméstica, até os 23 anos quando foi internada pela primeira vez, conduzida 

pela polícia. Seu diagnóstico foi 

psicose epilética, o mesmo problema 

do qual Zé Raimundo sofria. Nesses 

anos de juventude e liberdade foi 

casada, mas não foi feliz. Seu ex-

marido era alcoólatra. Chegou a ter 

um filho dele, mas a criança nasceu 

morta. Sempre contou sua história a 

suas amigas, funcionárias do hospital. 

Relata a funcionária Marlene 

Nascimento do SAME (Setor de 

Arquivo Médico) onde Sebastiana 

sempre estava a prosear:  

            Figura 40 - Sebastiana na inauguração da 
Residência Terapêutica,   

no dia 18 de maio de 2005.  
Foto: Juliana Rocha Azevedo 

 

Ela sempre falava que tinha sofrido muito porque o ex-marido bebia 
e batia nela. Ela o chamava de V8. Inclusive teve um filho dele que 
nasceu morto, de tão grande que era o seu sofrimento.9

 

 Certo dia, tentei falar com Sebastiana, mas ela estava agitadíssima, com 

raiva, pela demora em ir para sua casa nova. Falava sozinha, gesticulava e 

percorria o corredor com suas sacolas nas mãos. Zé ficou triste ao ver esse tipo 

de cena. Foi logo ao seu encontro, numa tentativa de acalmá-la. Ela enfim em 

sua presença foi se acalmando aos poucos. A sintonia entre eles e transparente. 

Não são necessárias palavras. Tudo é entendido pela linguagem do amor.  

                                                 
9 Entrevista concedida por Marlene Nascimento, em 18 de junho de 2005. 
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  Os dois passaram por um processo de socialização. Os passeios eram 

freqüentes. Eram levados a supermercados, shoppings, igreja, praia. Em sua 

primeira visita ao shopping, relata Fátima:  

 

Bastiana começou logo a falar com as vitrines, depois expliquei-lhe o 
que eram vitrines e ela nunca mais fez isso, não me preocupei em 
explicar para as pessoas que passavam o porque dela se comportar 
assim. Se eu fizesse isso incitava a discriminação. 10

 

 Num outro dia de passeio Zé pediu para ficar a sós com ela tomando 

um café na praça da alimentação. Sob a vista distante da assistente social os 

dois se curtiam.  Entre eles existe cumplicidade e respeito, são fiéis um ao 

outro em todos os momentos. Nunca ouviram o padre dizer-lhes ‘seja fiel na 

alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando todos os dias 

da vida até que a morte os separe’, contudo seguem esta regra pelo amor. 

 Enfim, no dia 18 de maio de 2005, a maior alegria da vida deste casal, a 

inauguração da residência terapêutica, sua nova casa. Eles despediram-se em 

meio a tantas lágrimas de toda a equipe e amigos do hospital e se foram 

recomeçar a vida extra-muros. 

 

Aluizio Albuquerque  

 

Na minha primeira entrada a Enfermaria Heitor Carrilho, acompanhada 

pela equipe de Terapia Ocupacional, conheci o Aluísio que conseguiu a proeza 

de me tirar do sério. Até então me sentia segura de que as cenas que 

presenciaria não mexeriam com minhas emoções, mas Aloísio me provou o 

contrário. Ao conhecê-lo senti um tremor interno. Um emaranhado de 

emoções que misturavam impotência, angústia e vazio. Quando escrevia, 

meus olhos enchiam-se de lágrimas de uma emoção estranha, que ao longo do 

                                                 
10 Entrevista concedida pela Assistente Social Fátima Couto em 20 de janeiro de 2005. 
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tempo foi se moldando e resultou em algo que nem de longe passa por 

compaixão, pelo contrário, talvez fascinação. 

Conheci-o numa quarta-feira ensolarada do mês de abril. Foi uma 

surpresa para mim sua chegada, posterior aos demais, numa área interna da 

quarta enfermaria masculina. Aquele homem alto e magro com uma face 

extremamente amarga diferenciava-se dos demais, que sempre sorriam ou no 

máximo mostravam apatia. Ele não ria, transmitia com nitidez uma profunda 

tristeza, só a ele pertencente.  

Aluízio chegou manso, porém firme. Vestia o fardamento dos internos, 

um conjunto azul composto por bermuda e camisa. Tinha acabado de vir do 

banho onde alguém fez sua barba. Podia perceber isso, pois havia um pequeno 

corte em seu rosto, que de leve sangrava. Ele apenas sentou-se, não interagiu 

com ninguém cruzando os braços, baixando a cabeça e colocando os pés 

encolhidos com a ponta dos dedos dobradas para o chão. Era o seu sinal de 

exclusão para o mundo. Algo semelhante aconteceu com um dos pacientes do 

psiquiatra Boris Cyrulnik descrito na livro “Memória de Macaco e Palavras de 

Homem”:  

 

A posição preferida de Firmin era a encarnação do abatimento: 
sentava-se, apoiava os cotovelos nos joelhos e cruzava as mãos atrás 
da nuca. Esta atitude permitia-lhe não comunicar, nem pelo gesto 
nem pela palavra. (s.d., p. 11) 

 
 

Era sua a escolha. Não queria se comunicar, ou quem sabe, temia fazê-

lo. A princípio eu não sabia como agir. O terapeuta que acompanhava aquela 

sessão começou a conversar com ele, mas Aloísio não respondia. Foi enfim foi 

estimulado a escrever seu nome, o que fez com relativa dificuldade certamente 

ocasionada pelo efeito dos medicamentos em seu sistema motor, mesmo assim 

percebi que era alfabetizado, tendo traços de uma bela e fina grafia. 

Conversando com a auxiliar de enfermagem soube que ele já estava 
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institucionalizado faziam mais de 20 anos, porém não se sabia do tempo ao 

certo. 

Tentei manter contato com ele. Eu e os terapeutas fazíamos perguntas 

simples as quais ele respondia não com a cabeça abaixada. Porém houve 

apenas três momentos em que Aluísio aparentava sair daquele mundo. O 

primeiro se deu quando o terapeuta perguntou de onde ele viera, ele 

respondeu coerentemente sem demoras Macau. Eu disse então que minha avó 

era daquela região e que minha família tinha o sobrenome Montenegro. 

Interrogado se conhecia, disse apenas já ouvi falar. O tempo passava e Aluísio 

continuava em seu exílio particular. De repente passou por ali uma enfermeira 

que disse: Ah... vocês não conhecem esse cantor... Aluizio canta à noite pelos 

corredores das enfermarias. Aquela informação se fez preciosa para mim. Mas 

por quê só pela noite? Uma outra pessoa disse que ele gostava só de 

quadrilhas e das músicas de Luís Gonzaga, e que o São João era o único 

momento do ano que ele mostrava uma menor apatia. Perguntei então se ele 

conhecia aquele cantor. Ele novamente saiu de seu exílio e ainda com a cabeça 

abaixada disse: Me falaram que ele existe. Então o terapeuta e eu começamos a 

cantar uns poucos versos da única música que lembrávamos naquele 

momento ‘Xote das meninas’: 

Mandacaru quando fulora na seca 
É um sinal que a chuva chega no sertão 

Toda menina que enjoa da boneca 
É sinal de que o amor já chegou no coração 

 
Meia comprida 

Não quer mais sapato baixo 
Vestido bem cintado 

Não quer mais vestir timão 
 

Ela só quer  
só pensa em namorar 

 
Mas o dotô nem examina 

Chamando o pai de lado lhe diz logo em surdina 
O mal é da idade aqui pra tal menina 

Ela só quer  
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só pensa em namorar  
(...)11

 

Somente a sua resposta já me convencia que Luís Gonzaga não estava na 

lista dos seus favoritos. A provocação não funcionou muito. Percebi que ele 

não gostava das perguntas que fazíamos. Eu e o terapeuta estávamos fadados 

ao fracasso se quiséssemos tirar Aluísio de seu exílio daquela forma. Então 

mudei minha estratégia, lembrando das palavras da assistente social Fátima 

Couto, que me dizia: Trato-os sem infantilizá-los, de igual para igual, e resolvi 

dizer:  

 

Quer saber?... vou dizer a você o que faço aqui... vim buscar as 
histórias de vida de vocês para levá-las ao mundo lá fora... para que 
todos saibam e conheçam as incríveis pessoas que moram aqui, o 
que você acha...você me permite? 

 

Neste momento, Aluísio levantou a cabeça, olhou distante fixamente 

com aparente amargura, e não me respondeu o costumeiro ‘não’. Perguntei 

novamente: o que você acha? Você deixa?  O silêncio o povoou, mas seu olhar 

viajou para o ‘além muros’. Senti o seu grito silencioso, isso me fez ter a 

certeza de que estava no caminho certo. 

Fui pesquisar então sua história de vida. As primeiras informações 

encontradas estavam em seu prontuário: 

 

Nome: Aloísio Costa de Albuquerque;  
Data de Nascimento: 08 de maio de 1945;  
Data de admissão: 24 de outubro de 1968;  
Pais: Geraldo Magela de Albuquerque e Antônia Costa de 
Albuquerque;  
Naturalidade: Macau / RN;  
Acompanhante: Foi trazido por policiais;  
Família: Não há vínculos;  

                                                 
11 Música Xote das Meninas, de autoria de Luiz Gonzaga, ver site: 
http://www.musicasantigaseletras.com.br/indmus_m/xotedasmeninas. 
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Motivo do internamento: Foi encontrado na via pública 
desorientado; 
Informações gerais: Alucinações auditivas; Negativismo; Isolamento; 
Masturbação; Sexualidade não declarada; Participa da Terapia 
Ocupacional mas não interage; Mutismo, não apresenta cuidados 
pessoais; Não é dependente químico; Apático; Descuidado com sua 
aparência; Raramente mantém higiene a não ser se estimulado; 
Aceita medicações sem restrição; Apresenta delírios; Gosta de ler; 
Tem fazes de isolamento e raros momentos de alegria; Há referências 
de alguns irmãos vivendo em Macau; Nunca fala de seu passado 
;Sempre solicitava sair de alta, retornar a sua família; com passar do 
tempo passou a não se expressar mais, como se estivesse cansado de 
tudo. (Grifo meu) 
 

 
Mas não me contentei com esta simples forma de falar de Aloísio, então 

fui em busca de outras referências. Entrevistei a auxiliar de enfermagem Graça 

Dias, que já havia me falado sobre Chico Domingos. Por muitos anos ela 

trabalhara na quarta enfermaria, conhecida como ‘enfermaria dos crônicos 

residentes’. Noites e dias ela tirou seu plantão ali a acompanhá-los e por isso 

era a pessoa mais indicada a me falar das ‘cantorias’ de Aloísio. Ela me dizia 

que por esses comportamentos imaginava que ele tivesse um trauma de um 

amor não correspondido. Entusiasmada em dar sua contribuição sobre essas 

pessoas, a enfermeira foi até capaz de lembrar das palavras dele sobre música, 

nas poucas vezes que conversavam.  

 

Eu já vi ele cantar depois da janta. Sabe qual eram as músicas? 
Aquelas músicas de Seresta, que dizia assim ‘mentiste-me que só a 
mim tu querias, mentiste-me que era só meu o teu amor... ’ eu acho 
que é de Orlando Dias, aquele cantor bem antigo... aí a gente dizia, 
Aloísio tá ‘roendo’?  (Por que é música de roedera)... aí ele dizia ‘não, 
é porque eu gosto de cantar essas músicas antigas. Essas é que são as 
boas... 12

 

Procurei então as referências deste cantor eleito, bem como da música 

lembrada e descobri Orlando Dias (*01-08-1923/+11-08-2001). Cantor 

                                                 
12 Entrevista concedida pela auxiliar de enfermagem Graça Dias, no dia 08 de agosto de 2005. 
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pernambucano cheio de estilo que se destacou no cenário nacional nos idos de 

1950. Portava sempre um lenço branco para acenar e conservava o hábito de se 

ajoelhar no palco, declamando versos emocionados13. A música lembrada por 

Aloísio era um bolero de alguém que sofrera enganado por um grande amor.  

 
Mentiste-me14

 
Mentiste-me, 

Que só a mim tu querias, 
Mentiste-me, 

Que era só meu, o teu amor, 
Tu zombavas, 

Fazendo-me crer nessa mentira, 
Provocas-te a minha ira, 

Jogando-me na dor. 
 

Mentiste-me, fingindo arrependida, 
Hoje se choras, 

A mim não implores, 
Minha alma está ferida, 

Jamais perdoarei, 
É difícil esquecer, 

O que estou sentindo, 
Que sigas teu caminho, 

A uns enganando, 
E a outros mentindo. 

 
Mentiste-me, 

Que só a mim tu querias, 
Mentiste-me, 

Que era só meu, o teu amor, 
Tu zombavas, 

Fazendo-me crer nessa mentira, 
Provocas-te a minha ira, 

Jogando-me na dor. 
 

Mentiste-me, fingindo arrependida, 
Hoje se choras, 

A mim não implores, 
Minha alma está ferida, 

Jamais perdoarei, 
É difícil esquecer, 

O que estou sentindo, 
Que sigas teu caminho, 

                                                 
13 http://www.dicionariompb.com.br/verbete.asp?tabela=T_FORM_A&nome=Orlando+Dias 
14 http://www.musicasantigaseletras.com.br/indmus_m/mentisteme.html 
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A uns enganando, 
E a outros mentindo. 

 
  

 Mas uma outra paixão é aparente 

em Aloísio, o futebol. Nos dias de jogos, 

ele tem seu lugar cativo nos bancos do 

corredor onde fica instalada a TV. 

Contudo sua fraqueza física, resultante 

de uma forte apatia alimentar, o abate 

deixando-o incapaz de demonstrar um 

desejo de ter uma bola novamente em 

seus pés, coisa que já não faz há pelo 

menos 38 anos. 

Figura 41 - Equipe brasileira da Copa do   
Mundo de 1958 

Fonte: www.reservaer.com.br 

  A história desse amante de boleros e futebol começa em Macau/RN no 

dia 08 de maio de 1945. O mundo estava bem agitado naqueles dias. Uma 

terrível guerra que envolvia as grandes nações do mundo, desenhava seu 

desfecho. Impérios eram destruídos e as pessoas cansadas, queriam a paz. Foi 

em meio a essa conjuntura que nasceu Aloísio, numa pequena e litorânea 

cidade do nosso Estado, bem afastada do foco das atenções no mundo, 

Macau/RN. Naquela cidadezinha refrescada pela brisa trazida pelo mar e 

povoada pelas alvas dunas de sal, vinha ao mundo, pelas mãos de uma 

parteira, um menino batizado com o nome de Aloísio. Sua ‘terra’ se faz 

presença constante em sua memória até hoje. Ali cresceu e logo se tornou 

muito apegado ao irmão. Começou a estudar aos 10 anos. As informações 

sobre esse período são escassas, havendo muitas lacunas a serem completadas. 

 Sabe-se que ele e seu irmão vieram para Natal ainda jovens e foram 

morar com a madrinha no bairro de Santos Reis. Aquela região de uma forma 

ou outra lembrava Macau, já que se caminhava pouco até chegar a areia 

branca da Praia do Forte povoada apenas por pescadores, redes e alguns 
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soldados do exército que vistoriavam a região. Suas diversões preferidas eram 

as festas, namoros e os jogos de futebol. Começou a praticar o esporte aos 14 

anos, contagiado pela vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1958. Aquele 

fora um ano de festa para o povo brasileiro, a ‘taça’ era nossa. Uma euforia 

contagiante tomava conta do Brasil e os jovens, sonhadores por natureza, 

naturalmente projetavam-se naqueles heróis nacionais. Com Aloísio não foi 

diferente, ele logo aprendeu a fazer seus primeiros gols. Quando ainda 

convivia com sua família, o rádio era o seu companheiro inseparável.  

Era a época de ouro do rádio. 

Através daquele aparelho sabia-se das 

notícias do Brasil e do mundo e ainda se 

ouviam as aveludadas vozes dos cantores 

e cantoras da época. Mas o rádio, seu 

amigo inseparável abriu pela primeira 

vez um portal na mente de Aloísio para 

uma outra dimensão que só ele percebia. 

Numa manhã do ano de 1967, aos 22 

anos, Aloísio não ouviu o que estava 

acostumado a ouvir, o som do seu rádio 

perturbava os seus miolos. Daí por diante afobava-se e desinteressava-se pela 

vida. Passou a andar a esmo pelas ruas. Surgiram então vozes na sua mente, 

como a que no dia 26 de maio de 1969 lhe diz muitas tolices. Aloísio tornou-se 

um sujeito impenetrável, desconfiado e pouco amistoso. Em casa passou a 

agitar-se agressivamente, a ter alucinações visuais, insônia e anorexia. 

Figura 42 - Aloizio Albuquerque. 
 Foto Juliana Rocha de Azevedo 

No ano de 1978, de acordo com alguns registros, se deu sua primeira 

internação. Conduzido pelo irmão, repetia a todo instante: A Alemanha é 

intrigada de fogo e sangue com o Paraguai. Logo foi diagnosticado como portador 

de Esquizofrenia Herbefrênica. Depois disso sua vida tornou-se uma rotina 
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que alternava internamentos e altas, que variavam entre o Hospital Colônia e a 

Casa de Saúde de Natal. Numa de suas altas deste último, voltou para casa e 

ali não encontrou ninguém. Seguiu o rumo do único lugar que até então lhe 

dava ‘pouso’, o Hospital Colônia. Voltava faminto. Numa outra alta, fez da 

mesma forma, conseguiu voltar para o hospital buscando ajuda na delegacia 

de polícia de plantão.  

A respeito de sua família dizia ter sido rejeitado por ela e que sendo 

assim sentia a cabeça vazia. Seu irmão era o único que lhe visitava. Em 1987 

deixou de fazê-lo. Em meio aos atendimentos médicos, certa vez relatou ouvir 

vozes que o obrigavam a rir, às vezes a se irritar e em outras a dizer coisas que 

nem ele mesmo saberia o que estava a dizer. Ao final disse: Eu já estou vencido 

de tudo.  

Em minhas constantes visitas continuei encontrando nos corredores 

aquele homem alto, muito magro de cabeça erguida a olhar o horizonte. Não 

queria conversa nem comigo nem com ninguém. Contudo folgo em dizer que 

depois de uns dois meses em que estive ausente do Hospital - após o dia da 

Terapia em que estive com Aloísio - ocupada em escrever este trabalho, recebi 

uma bela notícia por telefone. Me contavam a assistente social Fátima Couto e 

a terapeuta ocupacional Gorete Medeiros, que Aloizio mudara muito. Sei que 

empenho não falta da equipe e por isso mesmo a alegria contagiava a nós três. 

Diziam elas que Aloísio agora já participava das Oficinas de Terapia 

Ocupacional, falava mais, mesmo que ainda timidamente e conseguia 

responder quando era interpelado. Quis ver isso pessoalmente e fiz mais uma 

visita. Depois de uma mudança interna de enfermarias Aloizio agora dividia 

com outros residentes um espaço mais amplo e ventilado com um vasto pátio 

interno. Era dia de festa de aniversário de um companheiro e lá estava ele com 

um sorriso esboçado no rosto, quem diria, me deixou fotografá-lo e ainda 

arriscou um bom dia.  

 



Juliana Rocha de Azevedo 
Diálogos da Alma: uma outra história da loucura 

 

108

 
Figura 43 - Aloizio Albuquerque.   
Foto: Juliana Rocha de Azevedo 

 

 

Outras pessoas, outros momentos. 

 

 Depois de conviver por pelo menos dois anos com meus novos amigos, 

muito momentos ficaram gravados em minha memória e eles não poderiam 

ausentar-se dessa dissertação. Dos momentos nas enfermarias, nos corredores 

e no pátio juntei lampejos e fragmentos que compreendo como hologramas 

para construir as seguintes narrativas. 

 

A despedida 

 

De todas as minhas visitas nenhuma se comparou ao misto de emoções 

que ocorreu no último dia, 17 de maio de 2005. Neste dia, sete dos internos 

partiriam para seu novo lar, a Residência Terapêutica, localizada no bairro do 

Tirol. Era o último dia naquele velho lar. Era o último dia de vida intra-muros 

destas pessoas. Dentro das novas propostas anti-manicomiais, no Brasil, estão 
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a instituição de lares, as chamadas residências terapêuticas, casas destinadas 

pelo governo a receber internos de instituições psiquiátricas que perderam 

vínculos familiares e sem destino certo. Nesses lares reproduz-se a rotina de 

uma casa familiar. Há o acompanhamento de profissionais afim de assistenciar 

e permitir a resocialização dos ex-internos. Natal ganhou sua primeira 

residência no Dia da Luta Anti-Manicomial, 18 de maio de 2005. Os 

selecionados para esse novo momento foram os residentes do Hospital Dr. 

João Machado: Sebastiana, Zé Raimundo, Cleonice, Socorrinha, Baiano, 

Santiago e Adriano. Desde então eles passaram a compartilhar esta nova 

instituição.  

Para a grande despedida uma festa foi organizada, no dia anterior da 

grande inauguração. Cheguei logo cedo ao hospital. Fui solicitada para ajudar 

nos preparativos para a despedida dos sete internos que partiriam para a 

residência terapêutica. A mim foi dada a incumbência de preparar um cartaz 

com várias fotos dos sete em atividades 

cotidianas e comemorações. Assim o fiz. 

Denominei-o de ‘A emoção de lidar’, 

expressão usada por Nise da Silveira e 

que definia perfeitamente o que eu sentia 

ao ver aquelas fotos. Como sempre, meu 

fiel guardião e escudeiro, Baltazar, me 

achou no setor de terapia ocupacional. 

Ficou na porta a manhã inteira me 

esperando. Numa das salas deste setor, os 

sete internos que iriam para a nova 

residência terapêutica, de um a um, 

vinham fazer as unhas, e, para os homens, 

a barba também.  Figura 44 - Baiano tocando triângulo no dia da 
despedida, em 17 de maio de 2005. 
Foto: Juliana Rocha de Azevedo 
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Baltazar via aquilo e me dizia: olha a prezepada, homem pintando as unhas. 

Eu sabia que, em seu íntimo, tudo aquilo estava mexendo com ele: a saída dos 

antigos companheiros da casa, a atenção que eles estavam recebendo, e enfim 

toda a movimentação gerada em torno do evento. Por fim chegou Sebastiana 

com uma caixa de tinta para cabelos nas mãos. Ofereci-me então a ajudá-la e 

acabei dando uma de cabeleireira. Neste momento Baltazar veio para junto de 

mim, e discretamente me pedia para também ter suas unhas cortadas. Eu disse 

a ele que pedisse a assistente social responsável pela ida da manicure ali. 

Procurei não interferir. Queria muito que ele pedisse diretamente a ela e que 

reencontrasse confiança nos funcionários dali. Então ele foi a ela e baixando 

aquele orgulho de aço pediu que desse um jeitinho para suas unhas serem 

cuidadas. Ela prontamente deu o ‘jeitinho’ e solicitou que a manicure fizesse 

aquela gentileza. Enfim, ele fez as unhas da mão e passou aquele esmalte antes 

rejeitado. 

 Depois de lavar o cabelo de Sebastiana fui embora, e ela voltou pela 

última vez a sua antiga enfermaria.  

 A tarde voltei para o Hospital, era o momento da grande despedida. 

Alegria e lágrimas se misturavam. Todos estavam ali: corpo técnico, internos e 

eu. Embalados pela música puxada pela Terapêuta Ocupacional Gorete e 

acompanhada no triângulo por Baiano, se cantava: Quem parte leva saudade de 

alguém que fica chorando de dor... Eu não podia ouvir aquele verso, chorava 

como uma criança. Baltazar olhava admirado e já preocupado comigo. Era 

uma emoção forte demais. Eu compreendia aquele novo momento, de forma 

entusiasmada, mas sabia que também se tratava de uma grande ruptura na 

cabeça de todos. 

 Finalmente os carros chegaram para levá-los até a nova casa com suas 

pequenas bagagens. Fui convidada para ir junto e prontamente aceitei. 

Gostaria de presenciar a chegada a nova casa tão desejada por todos há meses.  
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Uma enxurrada de criatividade 

 

 Durante toda a parte mais intensiva de organização dos dados da 

pesquisa, em alguns momentos precisei ficar ausente. Num desses retornos e 

vivências, fui premiada com um ‘Eu te amo’ de Luís Ribeiro e com uma 

torrente de criatividade de Adriano. 

 O inverno na nossa cidade já se afirmava, era o mês de junho. Muita 

chuva tem brindado nossos dias. Cheguei à tarde, logo cedo, e me dirigi a 

sessão de Terapia Ocupacional. Lá procurei Gorete para obter permissão para 

ir à Enfermaria 4, onde moravam meus amigos. Assim que a vi, logo pedi para 

vê-los, e ela as voltas com os preparativos para a grande festa esperada o ano 

inteiro, o São João, perguntou-me se eu poderia ir sozinha, se não teria medo. 

Disse que sim, sem nenhum problema, que precisava apenas de sua 

autorização. Assim, ela permitiu e eu vesti sua bata, era a senha para a minha 

entrada num ‘mundo masculino’. Busquei na minha bolsa os equipamentos 

que planejei usar: um caderno para desenhos, uma bolsinha com diversos 

lápis de cor, uma máquina fotográfica e um gravador. 

 Na enfermaria tudo parecia estar tranqüilo. Encontrei uma enfermeira 

chamada Dorinha. Disse-lhe que gostaria de vê-los, mesmo sabendo que 

naquele dia frio a maioria dos internos mantinha-se deitada dormindo. 

Perguntei por Luís Ribeiro. Ela logo o chamou e então Luís veio. Ao me ver, 

Luís abriu seu largo sorriso me reconhecendo como sempre fazia, dizendo: é a 

minha amiga. Fiquei feliz e o convidei para ficar ali no posto de enfermagem 

comigo. Ele sentou e logo pegou o caderno e os lápis, começando a desenhar. 

 Dorinha estava ocupada, precisava medicar Chico Domingos que havia 

‘bagunçado’ como disse Luís, na hora do lanche. Meu querido Chico, estava 

amarrado a sua cama. Muito agitado não permitia que os outros lanchassem, 

monopolizando o refeitório. A única forma de contê-lo era conter sua força 

física, a força de um leão. Dorinha chegou com uma injeção. Foi um momento 
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forte para mim e para Luís, contudo de pontos de vistas bem distintos. Via 

naquele instante toda a força de Chico que, a medida que Dorinha virava as 

costas ele tentava um jeito de soltar as mãos amarradas. Finalmente, Dorinha 

com a ajuda de outro enfermeiro, aplicou-lhe a medicação. Ah Chico, que 

fortaleza a sua! 

 A presença das seringas fez o afetuoso Luís mudar de aparência. Seu 

largo sorriso se fechou, e suas palavras, olhando de rabo de olho para as 

seringas, foram: injeção dói. Chico tá amarrado, vai levar injeção porque fez bagunça. 

Depois da sessão ‘injeção’ as coisas voltaram a se acalmar. 

 Luís voltou a desenhar, às vezes olhava a chuva pela janela. Entretido no 

desenho, repentinamente disse: Está chovendo no interior!  Me surpreendi, pois 

imaginava que Luís recordasse de se passado. Mas como sempre me engano 

sobre esses meus amigos, perguntei: Que interior? e ele respondeu: Lajes, me 

dizendo com poucas palavras que era de lá. 

 Virei-me para Dorinha surpresa e perguntei sobre Luís. Ela me disse que 

ele era muito animado, que tinha roupas, se arrumava e vivia para cima e para 

baixo com um radinho de pilhas ao ouvido. Mesmo quando as pilhas 

acabavam e o rádio se calava, ainda continuava tocando em sua imaginação. 

Talvez existissem ali músicas imaginárias, canções que só ele conhece. E ainda 

que possuía uma ponchete na qual ela guardava vários papéis dizendo serem 

passagens de ônibus. Depois que contraiu Tuberculose, tudo mudou. Foi 

encaminhado ao Hospital de Doenças Infecciosas Gizelda Trigueiro, e, quando 

voltou, veio depressivo. Nunca mais quis se arrumar, nem guardar nada como 

seu. 

  Luís continuava escrevendo, olhando para mim e sorrindo. Disse-lhe 

então que bateria umas fotos e animado olhou para a câmera, encarando-a. 

Naquela ocasião ele se abriu mais comigo, continuava a desenhar, olhar a 

chuva pela janela e conversar. Falou com poucas palavras como era o interior 

de onde vinha: lá se planta tudo... Aí vem a chuva... é muito bom, mas eu tenho medo 
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do trovão. Luís me dizia essas palavras e, pela primeira vez na vida, eu pude 

perceber que existe poesia nos pingos apressados que caem do telhado entre 

as manchas de lodo, típicas do inverno. Que o trovão que estronda o céu, é o 

mesmo da minha infância, quando eu me cobria encolhida semelhante a um 

caracol. Doces lembranças e novas sensações invadiram a minha alma.   

 Pouco tempo depois chegou 

Adriano. Um jovem de olhos atentos, 

esboçando uma calvice primária e mãos 

ávidas para mostrar o que havia ali, em 

si. Já o conhecia de uma outra ocasião, 

quando através de um portão que dá 

acesso ao Setor de Recursos Humanos e 

as enfermarias masculinas 

concomitantemente, ele olhou para mim 

entre os ferros e me pediu um caderno 

para desenhar o rosto de Jesus Cristo. 

Naquele dia eu estava despreparada, mas 

prometi que voltaria para realizar seu 

simples desejo. Foi para ele que levei o 

caderno de desenho. Assim que chegou segurou o caderno semelhante a uma 

criança que ganha o melhor dos presentes. Puxou os lápis e pôs-se a desenhar 

sem parar. Via nele uma pulsão criativa sem limites. Quando terminava uma 

página partia para outra com idéias novas, numa rapidez fenomenal. Suas 

ações eram semelhantes a psicografias pela ligeireza com que aconteciam. Foi 

incrível. Tudo estava misturado.  De cálculos matemáticos à calculo de valores 

morais. No seu primeiro desenho representou um gato. Lembrei-me 

automaticamente do simbolismo do gato e o inconsciente. Este animal pode 

representar a imagem feminina no homem, a anima, mas também qualidades 

masculinas como coragem e insubmissão (SILVEIRA, 1992, p. 124). No 

Figura 45 - Ilustração de Adriano 
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Panteão egípcio percebemos a presença do gato na figura da deusa Bastet 

(corpo feminino e cabeça de gata), que encarna 

o amor, a alegria e a dança.  

 Entre seus desenhos, o que mais me 

chamou atenção foi um polígono semelhante a 

um caixão, onde dentro havia um desenho bem 

esmaecido de vermelho. Esse desenho só 

possuía um círculo, que supus ser uma cabeça e 

uns riscos de onde eu entendia ser um corpo. 

Do lado de fora, uma figura vermelha com a 

inscrição: ‘AV ORTA’. Nesse instante questionei 

sobre aquela imagem, a qual na minha cabeça 

eu entendia como alguém preso 

ou morto. Ele me disse que era 

seu pai morto de enfarte. Depois 

disso desenhou as flores e abaixo 

um olho. Esse olho era o 

observador. Será este seu olho, 

tendo visto a cena que o 

entristeceu muito, como ele 

próprio relatou?  

Figura 46 - Ilustração de Adriano 

 Depois de falar da morte 

do pai disse-me: agora sou o 

homem da família. E continuou a 

desenhar. Produziu nesse tempo 

13 páginas de desenhos. Entre 

eles há o meu retrato, o espaço, as 

igrejas, bandeiras, Arnold  
Figura 47 - Ilustração de Adriano 
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Schwarzenegger nu, o gato, o trigo, cálculos, o caixão, a moto, inscrições 

diversas, Jesus Cristo próximo ao ômega e a alfa e expressões matemáticas que 

misturavam números e sentimentos.  

 Quando terminou o último desenho disse: Pronto, estou de alta, vou 

embora tomar conta da minha família, estou curado. 

 Meu queixo quase caiu... 

 

Nós não temos nada haver nem com a arte nem com a beleza. O que 
nós procuramos é a emoção interessada, um certo poder de 
deflagração, e a palavra arghh, a realidade ao mesmo tempo vista 
pelo direito e pelo avesso, a alucinação escolhida como principal 
meio dramático.15

  Antonin Artaud 

 

 
Figura 48 - Ilustração de Adriano 

                                                 
15 Citação retirada do vídeo/entrevista concedida por Nise da Silveira a Edgard Assis de Carvalho e 
Edson Pasetti no Projeto Encontro com Pessoas Notáveis. Rio de Janeiro, set. 1991. 
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Figura 49 - Ilustrações de Adriano 
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Conversas de barbearia 

Esse foi mais um dia de surpresas. Fui ao hospital pela manhã, 

or em busca da quarta enfermaria. Chegando a entrada 

aria minha 

que já levava Aloizio para a barbearia.  

 

 

chegando lá por volta das 9:30 hs. Incrivelmente não encontrei Baltazar. Era 

horário de ‘intervalo’ e grande parte dos internos estavam pelos pátios. As 

mesas de ping-pong e sinuca faziam parte da paisagem, mas raros internos se 

aproximavam delas. 

 Segui no corred

de acesso pedi a uma enfermeira para me acompanhar, ela estava 

apressadíssima e preocupada com um dos internos que parecia não tomar 

banho já há algum tempo, mesmo assim resolveu me levar. O caminho era 

longo e por lá inúmeros internos se espalhavam nos corredores. Minha meta 

era encontrar Luís Ribeiro para entregar-lhe meu presente, o que havia 

prometido desde a última festa de São João, um rádio de pilhas.  

 Quando já nos aproximávamos da quarta enferm

acompanhante chama por Luís e ele logo aparece ao nosso encontro. Ela, 

muito animada, brincou com ele e eu fiquei quietinha, queria ter a certeza de 

que ele me reconheceria e como me receberia. É incrível como nos prendemos 

a velhos paradigmas, principalmente acerca da doença mental. Imaginamos 

que o chamado louco é aquele ser que nada conhece e que vive alienado do 

mundo, sem lembrar-se de si, de sua história e das pessoas com quem 

interage. Que terrível engano. Eu sabia que precisava parar de subestimá-los, 

mesmo que sem intenção, mas por idéias enraizadas. A primeira atitude de 

Luís foi se dirigir a mim com muita alegria, dizendo: é minha amiguinha. Fiquei 

tão feliz de ser recebida com tamanha receptividade, e disse: Meu grande amigo, 

sabe o que te trouxe? e ele já pegando na minha bolsa, respondeu: é o rádio. Então 

nos encaminhamos até a enfermaria, mas ali não havia nenhum profissional 

da enfermagem, estavam todos lá fora. Puxei Luís e segui a enfermeira Jurema 
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 Entramos e ficamos esperando a vez de Luís fazer a barba. Nesse tempo 

entreguei o rádio a ele, que ficou felicíssimo. Ensinei então como se ligava e 

va o desejo de conversar e então o convidei a 

0 houve a copa em Montevidéu e o Uruguai foi vencedor, era 
a comemoração de 100 anos de copa, sabe... E continuou: o Brasil 
ganhou em 1958 sua primeira copa, foi na Suécia, depois foi a de 

trocava as estações. Acho que ele não aprendeu, mas tudo bem, já dizia o 

velho ditado que ‘a prática leva a perfeição’. Na cadeira havia um interno que 

a cada vez que a navalha passava pelo seu rosto gritava como se sentisse uma 

grande dor. O barbeiro, um auxiliar de enfermagem, olhava para mim 

sorrindo e procurando ter uma atenção redobrada com seu ‘cliente’ afim de 

não machucá-lo. Aloísio fez questão de sentar bem longe e de olhos fechados 

para que não falássemos com ele. Respeitei. Assim que o interno que fazia a 

barba terminou, Luís correu para a cadeira de barbeiro com seu rádio na mão. 

O ‘barbeiro’ Almir retirou o rádio das suas mãos e o colocou na bancada. 

Fiquei atrás, num banco esperando e vendo todo o movimento. Uma cadeira 

de barbearia muito antiga dava o tom de uma gostosa nostalgia dos anos 60 

naquela sala. Conversei um tempo com o Almir que me falava da experiência 

de ser o barbeiro. Ao mesmo tempo eu reparava no seu zelo com as barbas que 

fazia e os cabelos que cortava.  

 De repente chegou à porta um rapaz alto e magro de olhos fundos e 

profundamente verdes. Mostra

entrar. Ele sentou-se ao meu lado e começou então a me contar um pouco de 

suas experiências. Seu nome era Robson. Começou me dizendo que era um 

apaixonado por futebol, sabia de cor todas as copas do mundo e ainda os anos 

que o Brasil fora vencedor, bem como dos jogadores que participaram de cada 

uma delas. Dizia-me ele:  

 

Em 193

1962 no Chile, bicampeão, em 1970 ganhou na Itália com Pelé, 
Rivelino e Tostão que ficou cego de um olho. Passou 24 anos e 
depois ganhou em 1994. Eu jogava pelada em frente lá de casa, tinha 
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13 anos. O Brasil ganhou com Taffareu. Em 1998 perdeu para a 
França, eu fiquei triste demais mas em 2002 ganhou o penta. 16

 

Depois de me relatar tudo sobre futebol, 

 Eu queria ser São Francisco, por isso tirei 
São Francisco)  

 A história de São Francisco de Assis eu conhecia bem, um jovem, que no 

                                                

 

 

perguntei a ele o que acontecera com sua perna, 

que apresentava um curativo, e ele me falou que 

havia ‘rasgado’ ao fugir de casa. Disse, de forma 

vaga que teve uma namorada, mas afirmou com 

muita certeza que queria ser da ordem religiosa 

dos franciscanos, relatando:  

 

Figura 50 - Ilustração de Robson 
 
 

 a roupa em frente ao Salesiano, como ele (
 fez... eu queria ir para o Convento Santo Antônio. 17

 

século XII na Itália, abriu mão de todas as riquezas materiais para seguir os 

ensinamentos de amor ao próximo que Cristo pregava.  Uma das famosas 

passagens deste santo cristão é o despojamento de suas vestes, quando 

definitivamente se desfaz das últimas coisas que lembram a riqueza de seu 

pai, as suas roupas. Contei esta história a Robson e seus olhos verdes 

encheram-se de lágrimas. No final 

perguntei: você sabia que São Francisco 

tinha a ajuda de uma linda pessoa, 

também muito especial, uma verdadeira 

companheira de luta? e prontamente 

ele me respondeu: sei, Clara. Depois 

Figura 51 - Anotação de Robson 
 

16 Entrevista concedida por Robson, em 26 de maio de 2005. 
17 Ibid. 
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ofereci-lhe minha caderneta de campo, onde ele fez um desenho e uma 

anotação que dizia: Eu gostaria de ser franciscano quando eu estiver curado. Depois 

se levantou e foi embora sumindo nos corredores.  

 Luís terminou sua barba e voltou a sentar-se ao meu lado. Na seqüência 

Aloísio teve a sua chance. Fez barba e cabelo e saiu, como sempre sem dar 

uma palavra com ninguém. Chegou a hora de eu ir embora, o rádio tocava 

sem parar. Luís ficou junto ao amigo Antônio que adorou a caixa do seu rádio. 

E eu também me despedi. 

 

A fé 
 

Nas minhas primeiras visitas ao hospital, quis a princípio observar o 

lugar conhecer sua dinâmica a fim de poder interagir ali. Mas logo percebi que 

não adiantava planejar. Aquele lugar revela surpresas a cada momento. Neste 

dia, ainda meio acanhada, passei pelos corredores da área externa. Em vez de 

observar e escolher alguém para um contato, fui observada de longe e 

escolhida. Um homem alto e magro, vestindo calça jeans, camisa verde e boné 

azul se aproximou de mim e puxou conversa, quando viu um outro interno 

também se aproximar cantando animadamente uma música que só ele mesmo 

conhecia.  Era o Baltazar que logo tratou de fazer as apresentações. Disse que 

aquele cantor era seu amigo Paulo Sérgio e que ele se chamava Baltazar. O 

clima era descontraído. Por coincidência há poucos instantes eu havia 

pesquisado a documentação dos internos residentes, e lembrei-me de uma das 

fichas que apresentava este mesmo nome ‘Baltazar da Rocha’. Perguntei se 

poderíamos conversar e ele logo apressado e rouco disse que sim, conduzindo-

me ao pátio repleto de outros internos.  

Baltazar mostrava domínio naquele ambiente. Sentamos num dos 

bancos dali a sombra. Expliquei antes de tudo o que eu estava fazendo ali, de 

forma clara. E assim ele aceitou que eu ligasse o gravador, pois percebendo 
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que ele era muito falante, não quis perder suas palavras. A nossa conversa 

entretanto se deu em clima de alerta por sua parte, que a todo instante me 

dizia sobre os espiões que estariam a espreita afim de nos fazer algum mal. 

Logo que nos sentamos relembrou o dia do índio e dizia com nostalgia, porém 

áspero, que ali no passado haviam barraquinhas com picolés de todo jeito 

gostoso. No decorrer da conversa explicitou que, na verdade, era o justiceiro, em 

nome de Jesus. Percebi nele uma forte veia religiosa. Os outros internos que iam 

e vinham mostravam grande desejo de aproximação, mas não o faziam com 

medo da violência que Baltazar bradava. A todo momento estava a me contar 

sobre a história de cada um que passava a nossa frente. Conhecia tudo ali. 

Falava com tristeza e desilusão do abandono de sua esposa que o levou para 

lá. Mas dizia que vai continuar a esperar seu retorno para buscá-lo.  

Nossa conversa é interrompida, pois algum dos transeuntes se 

aproxima. Rapidamente, muito austero e ameaçador, Baltazar o expulsa do 

local. Voltou e contar-me várias histórias de indivíduos que falavam mal de 

Jesus e que ele mesmo resolvia logo aquele problema pegando o cabra pelo pescoço. 

Sua fé na salvação o consola ali. Diz que Deus e Dr. Hermano têm cuidado 

dele. Quando enfim se aproxima a hora do almoço falo para ele da 

necessidade de encerrarmos 

nosso papo por aquele dia. 

Ele aceita e me segue. Dirijo-

me às salas do Serviço Social 

e Baltazar atrás de mim, não 

me larga um só minuto.  

Converso com as 

assistentes sociais, que me 

contam em sua presença da 

sua grande melhora desde 
Figura 52 - Detalhe da Bíblia nas mãos de Baltazar. 

Foto: Juliana Rocha de Azevedo 
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que o seu médico deu autorizações para que ele se ausentasse do hospital 

sozinho. Desde o primeiro momento de nosso encontro demonstrou uma 

rejeição natural pelo ambiente asilar, não se permite interagir com os grupos 

nas oficinas terapêuticas ou passeios. Apenas a liberdade do extra-muros lhe 

deu um fio de segurança, a religião, a qual ele agarrou com firmeza. Nessas 

saídas, contou-me que, conheceu o evangelho através de um pastor na Praça 

Gentil Ferreira que pregava a palavra de Deus. Esse encontro devolveu ao 

hospital um Baltazar um pouco mais controlado e bem mais cuidadoso 

consigo mesmo. Perguntei-lhe de qual personagem bíblico ele se identificava e 

ele citou o profeta Jó. De forma difusa conseguia citar que este personagem foi 

coagido pelo demônio e que sofreu muito.  

Na história bíblica, Jó foi um homem de muita fé que foi testado por 

Deus. Perdeu tudo, a riqueza material que possuía, os filhos, a saúde, a 

mulher, enfim todos o abandonaram. Mas Jó manteve sua fé firme no Deus de 

Israel. O demônio o tentou várias vezes, contudo Jó não se rendia a suas 

provocações. Depois de ter sido provado de todas as formas, Deus reconheceu 

que Jó era um homem inabalável em sua fé  e devolveu-lhe tudo que possuiu 

antes. Falando deste personagem, Baltazar disse que o demônio o tentou assim 

como a Jó e o fez queimar no fogo infernal. Em seguida deu a entender que era 

um sonho, pois dormia no sol e ninguém percebeu para o retirar dali. Sentiu 

depois que na verdade era o sol que lhe queimava a pele, e não as chamas do 

inferno, dizia sorrindo.   

Na saída me despedi e prometi voltar logo. Ele ficou na entrada da ala 

clínica deitado no chão ouvindo a Palavra de Deus no fone de seu radinho de 

pilha guardado na bolsa.  

Dois dias depois volto ao hospital, para falar com Dr. Hermano Paiva, 

médico de Baltazar, saber sua opinião sobre o quadro do mesmo. O médico 

atendia no pronto-socorro não sendo possível nossa conversa. Era sábado, dia 

de visita. Estávamos novamente sentados no pátio eu e Baltazar a conversar. 
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Alguns internos eram visitados por conhecidos e familiares. A terapeuta junto 

a assistente social fazia um trabalho de reintegração família/interno e 

circulava naquele local de família a família conversando com os grupos numa 

tentativa de restabelecer os laços muitas vezes esgarçados. Baltazar continuava 

a discorrer sobre as perseguições dos espiões a sua espreita.  

Durante esta visita mostrou-me sua bíblia, retirou-a da sacola e leu para 

mim passagens as quais ele mesmo fazia suas interpretações. Misturava-as 

com sua realidade diária. Falou-me do livro de Esdras o qual comparou com 

uma irmã evangélica. Curiosamente me falou sobre Nabucodonosor. Citou 

que ele era rei na Babilônia, dizendo:  

 

O rei Nabucodonosor andava em cima do fogo. Ele pegou os 
empregados e... ah, vocês não vão me adorar não? Porque era ricão, 
era rei, naquela época na cidade de Israel, mandou os empregados 
tocar fogo nos paus, e tudo andando em cima do fogo, e eles não 
entendem, é muita incredulidade doutora, agora é que eu sei que o 
Deus de Israel é o Deus vivo, e eu vou adorar esse Jesus Cristo, filho 
de Deus e vou adorar a Deus e ajudar aos pobres e necessitados.18

 

O Velho Testamento, Daniel 4:33, diz que o rei Nabucodonosor foi 

castigado com a loucura, expulso do convívio humano, e passou a comer 

grama como os bois, o que durou sete anos. Depois de um papo longo, tentei 

explicar-lhe que precisava ir, era horário do almoço, não queria atrapalhar a 

rotina dali e achei por bem que ele fosse para o refeitório. Foi difícil mas enfim 

consegui.  

Baltazar é um fiel amigo. Me chama de Dra. Juliana. Fico envergonhada, 

mas aceito sua afeição e respeito seu chamado. Sempre que volto ao hospital 

imediatamente ele me localiza e então não sai do meu lado até que eu vá 

embora. 

 

                                                 
18 Entrevista concedida por Baltazar, em 30 de setembro de 2004. 



Juliana Rocha de Azevedo 
Diálogos da Alma: uma outra história da loucura 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

Certamente essa minha narrativa do convívio com esses amigos do 

Hospital Dr. João Machado assume forma diferente por outras pessoas. 

Francisco Ivan da Silva, em seu livro “Persona: uma face perversa” descreve 

assim sua imagem da ‘doida’ que animava o interior onde viveu: 

 

A doida quebrou todos os cristais: 
a bola era verde, 

E o futuro não pôde  
ser visto. 

 
A santa tinha 

seus olhos nas mãos. 
Luzia luzia uma luz 

de cristal. 
 

Todos os dias 
o ritual começava ao meio-dia: 

a doida dava nos santos. 
O manto era roxo, 

no quintal uma jarra 
com água para jorrar nos santos. 
Era um ritual, o mais desumano 

do humano: os santos não faziam 
milagres nenhum. O castigo: viam por trás de um vidro, 

falavam pregados na parede. 
 

A doida sujou de roxo  
as minhas mãos! 

Não! 
Não foi em mim que ela tocou, 

foi em ti 
Tive meu sonho sujo de roxo. 
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E, não foi em ti que ela tocou? 
Não! 

Foi em mim! 
O canto-oração, 

mas só num recanto da casa... 
Os Santos não ficavam nos altares... 

A parede: 
uma casa velha-muito-velha! 

Malassombros... 
Menino, não passe por lá. 

A lua hoje é cheia 
Maria está enchendo os potes... 

Hoje ninguém pode dormir! 
Os santos, todos cobertos de roxo. 

E a semana não é santa. 
 

Os santos serão ungidos por tuas mãos 
molhadas de roxo. 

Rosto de festa 
Mergulhado em roxo litúrgico. 

Morreu alguém? 
Há um pássaro a cantar 

e, é meio-dia 
amém! 

A doida 
tão feia, 

feita para sempre 
em manto roxo, 

um cardeal de cordão de São Francisco na cintura... 
Passadas solenes... 

Não há altar para beijar 
nem tapetes para pisar com pisos solenes. 

 
Meu pai, 

Não nosso... 
A doida ia e vinha 

dançava solenemente 
a oração: não se sabe 

O que?! 
Lua imensa no céu eu pus 

meu olhar, 
E nada olhei... 

 
O espelho partiu-se em 

Cruz. Era meio-dia-em-ponto! 
A doida estava de joelhos: 

Manto roxo. 
Morte certa nesta casa, 

escrevam, 
Meu Deus, Meu Deus!  

(SILVA, 1981 p.51) 
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Assim como o poeta narra um tempo e um contexto, nos quais a figura 

da ‘doida’ se misturava aos acontecimentos do lugar e habitava a fantasia das 

crianças, também na ciência, muito se escreveu sobre a loucura. A referência 

maior nas Ciências Humanas é, certamente, a obra de Michel de Foucault – 

História da Loucura na Idade Clássica (1991). Um dia, como monografia para 

minha graduação em História, me propus a escrever um fragmento dessa 

história: a institucionalização da loucura no Rio Grande do Norte. A partir da 

obra de Foucault encontrei informações instigantes que mostravam avanços 

mais humanitários na assistência ao doente mental. Vários personagens desse 

processo se revelaram para mim: Ulysses Pernambucano, Luís Cerqueira e, 

nosso conterrâneo João da Costa Machado. Senti dessa forma que contribuía 

com parte do um capítulo de tão sofrida e forte história. O tempo passou. 

Descobri então uma outra pessoa, tão comprometida quanto meus velhos 

conhecidos com a causa da melhor assistência ao doente mental: a médica 

nordestina Nise da Silveira. Ler seus trabalhos me instigou a ver o louco sob 

um novo prisma. Poucas foram as referências feitas a suas obras neste 

trabalho, mas com certeza devo a inspiração dele ao ‘espírito niseano’. Minha 

intenção em nenhum momento foi avaliar métodos, nem muito menos repetir 

teorias. Não. Eu quis seguir o rastro de Nise e a partir daí tomar um rumo 

próprio. Inspirada em C. G. Jung, ela entendeu que o doente mental oferece 

um lado de riquezas inimagináveis, pouco explorado, pela sua complexidade 

de acesso. Assim ofereceu a seus clientes tintas, papéis, telas e barro, e eles a 

presentearam com as ‘Imagens do Inconsciente’. Não imaginei desempenhar 

tal função, pois minha incapacidade e desconhecimento técnico acerca da 

mente humana me limitavam. Contudo eu tinha a certeza que podia contribuir 

de alguma forma com a maior indagação que minha operadora cognitiva – 

Nise da Silveira – esperou por anos. Dizia ela:  
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Nunca uma pessoa me fez a pergunta que eu desejaria ouvir: onde 
estão estes homens e estas mulheres que fizeram estes trabalhos que 
nós estamos agora admirando?" Isso eu perguntei em 1949 na 1ª 
exposição em São Paulo. Eles estão nos tristes lugares que são os 
hospitais psiquiátricos. (Entrevista concedida a Edgard Assis de 
Carvalho e Edson Pasetti) 

 

Nise da Silveira pesquisou e pôde mostrar ao mundo suas pesquisas a 

respeito das linguagens do inconsciente e da esquizofrenia. Eu compreendi o 

que ela quis dizer, e vi pessoas tão singulares quanto seus ‘clientes’. Portanto 

me propus aqui, a escrever as histórias dessas pessoas, mostrar à sociedade 

que eles são únicos, são sobreviventes de um sistema público cruel, mas 

guardam consigo uma força vital, que tem esse lado de riquezas 

inimagináveis. Ofereci a essas pessoas a quem considerei meus amigos, a 

minha presença. Não me reduzi a uma pesquisadora que observa. Como uma 

artesã que procura em meio ao material diverso, os retalhos diferentes e 

angulares, busquei muitas histórias que estavam soltas e perdidas entre 

corredores, papéis e na memória de muitas pessoas. Procurei juntar esses 

fragmentos e com eles teci uma colcha que se propõe a aquecer a alma, 

envolver e colorir um mundo que por si só é tingido de branco e preto, o 

mundo da loucura. 

Diálogos da alma procurou a alma de inúmeros personagens, na forma 

das emoções mais primitivas, dos olhares mais arredios dos sentimentos e 

afetividades mais singulares. 

 

A alma reside num mundo profundo e primordial, complementar do 
mundo dos processos lógicos. É a porta de entrada para o mundo 
das imagens. Representa a queda para o alto, queda que acontece 
quando saltamos de cabeça em direção ao coração. No salto a alma 
liberta-se das sabedorias organizadas e atinge a paixão e a plenitude 
do ser humano. (MACEDO 2003, p. 77) 

 
 



 130

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDER, Franz G.; SELESNICK, Sheldom T. História da psiquiatria: 
uma avaliação do pensamento e da prática psiquiátrica desde os tempos 
primitivos até o presente. 2 ed. São Paulo: Ibrasa, 1980. 
 
ANTUNES, Eleonora Haddad; BARBOSA, Lúcia Helena Siqueira; PEREIRA, 
Lygia Maria de França (orgs.). Psiquiatria loucura e arte: fragmentos da 
história brasileira. São Paulo: Edusp, 2002. (Coleção Estante dos 500 anos, nº 
6). 
 
ASSIS, Machado de. O Alienista e outras histórias. 31. ed. Rio de janeiro: 
Ediouro, 1998. 
 
AZEVEDO, Juliana Rocha de. Dos alienados aos psicopatas: a 
institucionalização da loucura no RN. 2003. Monografia (Monografia em 
História). UFRN, 2003.  
 
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
(Coleção Tópicos) 
 
BARROS, Denise Dias. Jardins de Abel: desconstrução do manicômio de 
Trieste. São Paulo: Edusp: Lemos editorial, 1994. 
 
BATAGLIA, Franco (Coord.). A instituição negada: relato de um hospital 
psiquiátrico. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985 (1968). 
 
BOUSSER, Chantal. Introdução a antipsiquiatria. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1976 [1974]. 
 
CAMPOS, Luciana. Um amor que nasceu no J. Machado. In: Tribuna do 
Norte, 20/mar. 2005. Caderno Natal, p. 9. 



 131

 
CASCUDO, Luis da Câmara. Historia da Cidade do Natal. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.   
 
CERQUEIRA, Luiz. Psiquiatria Social: Problemas brasileiros de saúde  
mental. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu. 1989. 
 
CYRULNIK, Boris. Memórias de macaco e palavras de homem. Portugal: 
Instituto Piaget, s/d. 
 
______________. Os alimentos do afeto. Trad. Celso Mauro Paciornik. São 
Paulo: Ática, 1995. 
 
FALAS dos Governadores do Rio Grande do Norte. Disponível em: 
www.crl.edu/info/brazil/index.html
 
FERREIRA, Ângela Lúcia de Araújo, et al. Dois olhares, duas propostas e uma 
solução: contribuição para o estudo do meio ambiente urbano em Natal/RN. 
2000. 
 
FOUCAULT, Michel. História da loucura na idade clássica. 3. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1991. 
 
FRANZ, Marie-Louise Von. 1915. O gato: um conto de redenção feminina. 
Trad. Euclides Luiz Calloni. São Paulo: Paulus, 2000. (coleção Amor e psique) 
 
_______________. O processo de individualização. In: JUNG, Carl Gustav. 
(org.) O homem e seus símbolos. 5. ed. Rio de janeiro: Nova Fronteira, s.d.  
 
FREITAS, Francisco Rodrigues de. A senhora do inconsciente. In: Jornal O 
Povo, Fortaleza, 20/ fev. 2005. Caderno Cultura e Arte, p. 9. 
 
GULLAR, Ferreira. 1930 - Nise da Silveira: Uma psiquiatra rebelde. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará: Prefeitura, 1996. (Coleção Perfis do Rio) 
 
MACEDO, Adailson tavares de. Ritmopoética: por uma educação terapêutica. 
2003. Dissertação (Dissertação em Educação). UFRN, 2003.  
 
MACHADO, Roberto et al. Danação da norma: a medicina social e 
constituição da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978. 
(Biblioteca de Estudos Humanos: série Saber e Sociedade; v.3) 
 

http://www.crl.edu/info/brazil/index.html


 132

MELO, Walter. Nise da Silveira. Rio de Janeiro: Imago, 2001. (Coleção 
Pioneiros da Psicologia) 
 
MORIN, Edgar. O Método 5: a humanidade da humanidade. 2. ed. Porto 
Alegre: Salinas, 2003. 
 
NICÁCIO, Fernanda (Org.). Desinstitucionalização. São Paulo, ed. Hucitec, 
1990. 
 
NUNES, Ruben G. Dotô, casa comigo? um romance esquizóide. Natal: Sebo 
Vermelho, 2003. 
 
PAULA, Ethel de. Doutora em afeto. In: Jornal O Povo, Fortaleza, 20 fev. 2005. 
Caderno Cultura e Arte, p. 4. 
 
PEREIRA, João Fravze. O que é loucura. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982. 
(Coleção primeiros passos, n. 73) 
 
REIS, Geórgia Araújo. Lou(cura) de vida: o reflexo da pessoa com doença 
mental no espelho da normalidade. 2003. Dissertação (Dissertação em 
Antropologia) UFPE, 2003. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Atos e Decretos do Governo de 1957. Lei nº 2155 – 
A de 22 de novembro de 1957. Orça a receita e fixa despesa do Estado para o 
exercício de 1958. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Presidente de Província Bernardo 
Passos, apresentado a Assembléia Legislativa entre os anos 1854-1856. 
Disponível em: www.crl.edu/info/brazil/index.html
 
______________. Relatórios do Presidente de Província Moraes Sarmento, 
apresentado a Assembléia Legislativa no ano de 1845. Disponível em: 
www.crl.edu/info/brazil/index.html
 
_____________. Relatórios de Presidentes de Província Joaquim da Cunha, 
apresentado a Assembléia Legislativa entre os anos 1849-1851. Disponível em: 
www.crl.edu/info/brazil/index.html
 
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O Pequeno Príncipe. Trad. Dom Marcos 
Barbosa. 24. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1982. 
 
SILVA, Joaquim Eloi da. Histórico da Evolução da Psiquiatria no Rio Grande 
do Norte. Natal, UFRN, Editora Universitária, 1989. 

http://www.crl.edu/info/brazil/index.html
http://www.crl.edu/info/brazil/index.html
http://www.crl.edu/info/brazil/index.html


 133

 
SILVA, Francisco Ivan. Persona: uma face perversa. Natal: UFRN. Ed. 
Universitária; FJA, 1981. 
 
SILVEIRA, Nise da. O mundo das imagens. São Paulo: Ática, 1992. 
 
_________. Jung: vida e obra. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. (Coleção 
Vida e Obra) 
 
SONTAG, Susan. A doença como metáfora. Rio de Janeiro: Graal, 1984. Col. 
Tendências. v. 6. 
 
SUCAR, Douglas Dogol. Nas Origens da Psiquiatria Social no Brasil: um 
corte através da História do Rio Grande do Norte. Natal: Clima, 1993. 
 
SZASZ, Thomas. Cruel Compaixão. São Paulo: Papirus, 1994. 
 
VARELA, Ana Lêda Figueiredo. Manicômio: a loucura vigiada. Dissertação 
de Mestrado. Pós-Graduação em Ciências Sociais. UFRN, 2005. 
 
 

Entrevistas 

 

Entrevista concedida a autora pelo usuário Baltazar. Realizada no dia 30 de 
setembro de 2004. 
 
Entrevista concedida a autora pela assistente social Fátima Couto. Realizada 
no dia 20 de janeiro de 2005. 
 
Entrevista concedida a autora pelo usuário Robson. Realizada no dia 26 de 
maio de 2005. 
 
Entrevista concedida a autora pela auxiliar administrativa Marlene 
Nascimento. Realizada no dia 18 de junho de 2005. 
 
Entrevista concedida a autora pela auxiliar de enfermagem Jurema Praxedes. 
Realizada no dia 24 de setembro de 2005. 
 
Entrevista concedida a autora pela auxiliar de enfermagem Graça Dias. 
Realizada no dia 15 de outubro de 2005. 
 



 134

Entrevista concedida a autora pela auxiliar de enfermagem Dorinha 
Albuquerque. Realizada no dia 20 de novembro de 2005. 
 
Entrevista concedida a autora pelo médico psiquiatra Helge Nunes. Realizada 
no dia 27 de novembro de 2005. 
 
Entrevista concedida a autora pelo médico psiquiatra Pedro Coelho. Realizada 
no dia 08 de dezembro de 2005. 
 
Vídeo 
 
Vídeo/entrevista concedida por Nise da Silveira a Edgard Assis de Carvalho e 
Edson Pasetti no Projeto “Encontro com Pessoas Notáveis”. Rio de Janeiro, set. 
1991. 
 
Páginas da Internet consultadas 
 
www.crl.edu/info/brazil/index.html
Acessado em: 13 mar. 2004 
 
http://www.musicasantigaseletras.com.br  
Acessado em: 10 dez. 2005 
 
http://www.dicionariompb.com.br  
Acessado em: 13  jan. 2006 
 
http://www.musicasantigaseletras.com.br  
Acessado em: 10 dez. 2005 
 
http://www.movimentoantimanicomial.com.br
Acessado em: 11 dez. 2005 
 
http:/ /www.geocites.com/heartland
Acessado em: 22 dez. 2005 
 
http:/ /www.abcdasaude.com.br  
Acessado em: 28 dez. 2005 
 

 

http://www.crl.edu/info/brazil/index.html
http://www.musicasantigaseletras.com.br/
http://www.dicionariompb.com.br/
http://www.musicasantigaseletras.com.br/
http://www.movimentoantimanicomial.com.br/
http://www.geocites.com/heartland
http://www.abcdasaude.com.br/



