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Resumo 

 

Desde meados do século XX o campo de trabalho da saúde mental vem tecendo novas 

estratégias de tratamento para pessoas com transtorno mental. Tomando como ambiente 

central o contexto de reforma psiquiátrica brasileira, a presente pesquisa partiu da seguinte 

questão: Como é para o profissional atuar em uma instituição psiquiátrica tradicional no atual 

contexto de reforma psiquiátrica? Com base na fenomenologia hermenêutica de Heidegger, 

temos por objetivo compreender, a partir da narrativa das experiências de profissionais, os 

sentidos e significados de atuar em um hospital psiquiátrico diante as transformações 

decorrentes do processo de reforma psiquiátrica. Foram entrevistados cinco profissionais do 

maior hospital psiquiátrico do estado do RN. Os resultados, interpretados segundo a 

fenomenologia hermenêutica heideggeriana, sugerem que ser profissional de um hospital 

psiquiátrico tem sido um desafio, principalmente pela falta de interlocução da própria rede de 

assistência, uma vez que alguns dos profissionais que atuam nos demais serviços não incluem 

o hospital como participante do processo de reforma. Diante disso, os profissionais ressaltam 

o sofrimento sentido devido ao preconceito que recebem por trabalharem em uma instituição 

vista como segregadora e incapaz de tratar adequadamente o paciente. O cuidado, como modo 

de ser do Dasein, surge como tema de debate das narrativas. Considera-se, por fim, que o 

sentimento vivido pelos profissionais repercutiu numa nova posição para suas práticas, e que 

existe a necessidade de se discutir, de forma global, o processo de reforma psiquiátrica no 

estado. 

 

Palavras-chave: Heidegger; pesquisa fenomenológica; fenomenologia e saúde mental; 

hospital psiquiátrico; profissional de saúde mental. 
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Abstract 

 

Since the middle of the century XX, mental health area has built new strategies for treatment 

to person with mental disease. Taking as a central point the Brazilian psychiatric reform, this 

study started from the following question: how work in a traditional psychiatric institution in 

the actual psychiatric reform context is? Based on Heidegger’s hermeneutic phenomenology 

we aim to understand, from the professional’s experience’s narrative, the sense and meaning 

of to be a psychiatric hospital professional in the face of psychiatric reform changes. It was 

interviewed five professionals from the bigger psychiatric hospital in Rio Grande do Norte 

state. The results interpreted by Heidegger’s hermeneutic phenomenology approach shows 

that to be a psychiatric hospital professional has been a challenge, considering the exclusion 

of the hospital as a psychiatric reform process participant. Professional also talks about the 

suffering felt, once they works in a place viewed as exclusionary and unable to treat the 

patient rightly. The cure, as a Dasein way of been arises as a narratives central theme. We 

consider, at all, that professionals’ experience’s felling has directed their practices into a new 

way and that it is necessary a global dialogue about psychiatric reform process in Rio Grande 

do Norte state. 

 

Key-words: Heidegger; phenomenological research; phenomenology and mental health; 

psychiatric hospital; mental health professional. 
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Apresentação 

 

É sabido que apesar dos entraves que as equipes e os serviços de saúde mental do país 

encontram no estabelecimento de uma nova lógica de tratamento, advindo do modelo de 

atenção psicossocial adotado na reforma psiquiátrica, tem-se avançado na adesão e 

implantação dessa proposta dentro da rede de atenção em saúde mental. O que pretendemos 

abordar aqui diz respeito a um olhar que é lançado sobre o profissional que atua em um 

modelo de serviço em saúde mental que cai em declínio a partir da reforma psiquiátrica (e sua 

proposta de serviços substitutivos), o hospital psiquiátrico. É de se esperar que, nessa nova 

fase da saúde mental brasileira, as atenções estejam voltadas a esses serviços substitutivos. 

Dessa forma, e observando a importância ainda hoje desempenhada pelos hospitais 

psiquiátricos, voltamos nossa atenção a essa instituição, com o intuito de observar as 

repercussões que a reforma psiquiátrica tem sobre as práticas dos profissionais que aí atuam. 

Na elaboração dessa pesquisa, partimos de uma visão de homem fundamentada na 

fenomenologia, tal como concebida pelo filósofo Martin Heidegger em sua Analítica da 

Existência. A existência humana em sua vida fáctica, cotidiana, é tomada como fenômeno de 

pesquisa, pois é sobre esse mundo cotidiano que o homem, em seu modo de ser (Dasein), se 

encontra, apreendendo significados e elaborando sentidos para os fenômenos que surgem em 

seu existir. Dessa forma, essa pesquisa traz como elemento central uma compreensão acerca 

das experiências de profissionais em hospital psiquiátrico que se constrói a partir de uma ótica 

fenomenológica hermenêutica, de inspiração heideggeriana. 
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Introdução 

 

A título de abertura deste trabalho, fazemos uso das palavras de um dos maiores 

expoentes da reforma psiquiátrica no mundo, Franco Basaglia: 

 

A partir do momento em que não mais estiver fechado nos confins de uma 

realidade artificial, o mundo institucional se verá frente a frente com o mundo 

externo, o qual, por sua vez, deverá aprender a aceitar as próprias contradições, à 

falta de um lugar para relegá-las. (Basaglia, 2010, p. 72) 

 

Assim como alerta Basaglia, na citação acima, é possível pensar atualmente no cenário 

brasileiro de saúde mental (o mundo institucional), ou na psiquiatria enquanto instituição, já 

começando a se encontrar frente a frente com o mundo externo. Logo, ao mundo externo cabe 

agora “aprender a aceitar as próprias contradições”, que vem a ser, assim entendemos, as 

diferenças marcadas pela loucura entre os homens. Os hospitais psiquiátricos ainda estão aí, a 

regar essas contradições, a dar lugar, ou melhor, a deter (em seu lugar) a loucura. Mas, tanto 

em nível internacional, como a nível nacional, essa realidade já vem sendo mudada devido às 

reformas na psiquiatria. 

Parece que ainda há muito que se modificar nesse mundo externo até que realmente se 

aceite as contradições que lhe cabem. Afinal de contas, a história mostra que a sociedade 

passou a delegar às instituições psiquiátricas o lugar de ordem para o tratamento das pessoas 

acometidas por algum transtorno mental. 

Em meio a esse encontro do mundo institucional e o mundo externo, surgem os 

desafios e incertezas decorrentes do longo período em que ambos estiveram separados, cada 

qual no lugar que lhes fora imposto. Esse encontro que hoje presenciamos, advém de um 
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longo e árduo processo de transformação que, a partir da segunda metade do século XX, 

atingiu o campo da psiquiatria, e passa a ser nomeado como reforma psiquiátrica. Diversos 

países na Europa, a iniciar pela França e Itália, reestruturaram a rede de atenção à saúde 

mental mediante tal processo de mudança. 

No Brasil, o processo de reforma psiquiátrica ultrapassa três décadas desde seus 

primeiros passos no final dos anos de 1970. Diversas são as posições em relação à forma 

como a reforma deve ocorrer na prática: existem profissionais que defendem a manutenção 

dos hospitais psiquiátricos, desde que sua equipe passe por um processo de “humanização”, 

reeducando seus hábitos e modelo de tratamento; e há também aqueles que argumentam a 

favor do encerramento das atividades do hospital psiquiátrico, pois não observam a 

possibilidade de sua manutenção como ambiente de tratamento. Assim têm sido os debates 

entorno da condução da reforma psiquiátrica no Brasil. Embora não estabeleça a extinção das 

atividades dos hospitais psiquiátricos, a Lei 10.216/2001 impõe critérios mínimos para 

tratamento e internação em instituições de saúde mental, que somada à criação de novos 

serviços de saúde mental substitutivos ao hospital psiquiátrico, levou à diminuição dos 

internamentos e ao fechamento de uma parcela dos hospitais psiquiátricos no país. 

Apesar da importância da implantação de novos serviços para a reforma psiquiátrica, 

não se pode negar que ainda hoje a assistência dispensada pelos hospitais psiquiátricos é 

necessária e importante. A reforma psiquiátrica brasileira se dá num processo ininterrupto, no 

qual é preciso sua constante revisão. Podemos pensar, a partir do avanço da reforma 

psiquiátrica e o deslocar do poder de tratamento da loucura dos manicômios para os novos 

serviços, tal como observamos hoje em dia, com a inauguração dos novos dispositivos da rede 

de assistência à saúde mental, que há uma mobilização dos hospitais psiquiátricos para a 

tomada de novas estratégias de atuação junto ao paciente e aos demais serviços de saúde 

mental. Essas estratégias fazem parte do processo de reforma em curso no país. 
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A inauguração de novos serviços de saúde mental visa a melhoria da qualidade do 

atendimento e a redução do número de internações de pessoas com transtorno mental em 

hospitais psiquiátricos. Nesse sentido, é possível dizer que os hospitais psiquiátricos, embora 

sejam colocados em pauta nos espaços de discussão sobre a saúde mental brasileira, são 

deslocados do foco de atenção, que agora está voltado para os demais serviços da rede de 

saúde mental. Dessa forma, passamos a nos perguntar pelo lugar que os hospitais 

psiquiátricos ocupam atualmente. 

Destacamos, nesse processo, o reconhecimento em lei de novas políticas de atuação 

em saúde mental – como é o caso da promulgação da Lei 10.216/2001. E, diante disso, 

trazemos o entendimento de Tenório (2002, p. 53), para quem as portarias e leis representam, 

“em seu conjunto, o estrangulamento do modelo centrado do hospital e a implementação 

progressiva da rede multiinstitucional de atenção psicossocial que tornará prescindível o 

manicômio”. Dessa forma, como se deter tanto aos serviços substitutivos da rede em saúde 

mental, deixando fora desse campo de visão os hospitais psiquiátricos que ainda hoje 

permanecem atuantes em algumas cidades de nosso Brasil? Podemos e devemos voltar nosso 

olhar para essas instituições na busca de um entendimento acerca dos avanços ou entraves que 

as práticas dos profissionais dessas instituições têm para a reforma psiquiátrica e a própria 

extinção do Hospital Psiquiátrico. 

Apesar da criação de uma legislação específica sobre as novas práticas e os novos 

serviços no setor da saúde mental, é inegável o fato de que isto não significa sua plena 

execução em campo. Entendemos que as mudanças precisam ocorrer não somente nas 

legislações, mas também na visão de homem e na postura dos profissionais que atuam na área, 

uma vez que os modelos de assistência, as instituições e os tratamentos ofertados nos serviços 

de saúde mental, fazem correspondência à concepção de homem e de mundo desses 

profissionais. 
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Refletimos sobre as conquistas e limitações que permeiam o processo de reforma a 

partir de uma conjuntura nacional, mas podemos olhar para a própria cidade do Natal como 

sendo parte desse cenário. Apesar dos avanços da reforma psiquiátrica na cidade, que teve 

início no ano de 1992 com a inauguração do primeiro Núcleo de Apoio Psicossocial–NAPS, o 

hospital psiquiátrico público da cidade, e maior do estado, o Hospital Dr. João Machado–

HJM, ainda resiste como referência em saúde mental no estado. É com base nesse cenário que 

elaboramos as nossas questões de pesquisa e, com vista nos resultados encontrados na revisão 

literária, que justificamos o desenvolvimento desta pesquisa, que tem como objeto de estudo a 

experiência dos profissionais que atuam no HJM.  

Partindo desse contexto de reforma psiquiátrica nos perguntamos: quais as 

repercussões de um modelo de saúde mental inaugurado pela reforma psiquiátrica nos 

hospitais psiquiátricos? E ainda, como é para o profissional de saúde atuar em uma instituição 

psiquiátrica tradicional no atual contexto de reforma psiquiátrica? 

Essas questões que norteiam a pesquisa não surgiram por acaso. Nascem 

primeiramente do meu interesse pela área da saúde mental, inaugurado a partir da experiência 

de estágio em um Centro de Atenção Psicossocial da cidade do Natal, e posteriormente das 

indagações construídas junto a profissionais, usuários e familiares desses serviços de saúde 

mental de Natal, que narravam suas experiências em relação aos serviços substitutivos e aos 

hospitais psiquiátricos da cidade. 

Orientamos nossa investigação a partir da fenomenologia hermenêutica de Heidegger, 

que diz respeito a uma ontologia do ser, desenvolvida conforme as proposições de sua 

Analítica da Existência, desenvolvida principalmente na obra Ser e Tempo (1927/2009). 

Elucidando sucintamente os conceitos aí elaborados, Heidegger compreende o homem a partir 

do conceito de Dasein (ser-aí), que se refere ao modo de ser do homem enquanto abertura de 

possibilidades, que se encontra lançado no mundo. Nesse sentido, o Dasein é entendido como 
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ser-no-mundo, pois, sendo ele mesmo o ser que desvela e dá sentido ao mundo, ele co-existe e 

somente pode existir no mundo, junto a ele. A partir dessa concepção de homem, o filósofo, 

tomando por base a vida cotidiana do homem, desenvolve os demais conceitos de sua 

ontologia (cuidado, autenticidade e inautenticidade, saúde/doença, entre outros), os quais 

serão desenvolvidos posteriormente durante a fundamentação teórica e retomado durante a 

análise dos dados. 

Partimos da ontologia do ser elaborada por Heidegger de forma a subsidiar o percurso 

desta pesquisa, sua fundamentação, proposta metodológica, construção e análise dos dados. 

Assim, com base nesse campo de pesquisa e na fundamentação teórica/filosófica que embasa 

nossa investigação, realizamos a revisão literária, buscando produções que se aproximassem 

da temática aqui tratada. Dentre as produções obtidas, destacamos a pesquisa realizada com 

profissionais de hospital psiquiátrico realizada por Barbosa, Souza e Dimenstein (2009), que 

abordam as perspectivas de trabalhadores de saúde mental frente ao fechamento do hospital 

psiquiátrico, e ainda o artigo de Bezerra e Dimenstein (2011), fruto da pesquisa de mestrado 

realizada por Bezerra (2011), que aborda a perspectiva de profissionais sobre a vivência de 

moradores crônicos em um hospital psiquiátrico, sendo esta última realizada na cidade do 

Natal. No que diz respeito a pesquisas fenomenológicas realizadas na área, uma das pesquisas 

encontradas foi aquela desenvolvida por Garcia e Jorge (2006) em um CAPS, o qual refletia 

sobre a vivência dos trabalhadores dessa instituição, partindo dos fundamentos filosóficos de 

Heidegger e Hans-Georg Gadamer. 

A avaliação dos resultados obtidos na revisão de literatura culminou em uma 

observação uma escassez de estudos direcionados aos profissionais de hospital psiquiátrico, 

bem como de pesquisas fundamentadas numa perspectiva da fenomenologia. Isso nos leva a 

entender que no contexto da saúde mental brasileira, produzido pelas novas concepções e 

práticas em saúde mental advindas da reforma psiquiátrica, há um maior investimento, ou 
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uma atenção maior, sobre as novas estratégias de atenção, os serviços substitutivos. Por 

conseguinte, pensamos que esses daos apontam para uma consolidação da proposta da 

reforma psiquiátrica no Brasil, ou pode representar também, do ponto de vista político, que os 

hospitais psiquiátricos já não são a principal referência para a assistência em saúde mental, 

haja visto as políticas adotadas para o fortalecimento de da rede. 

Abordando a experiência de profissionais que atuam na no maior hospital psiquiátrico 

do Rio Grande do Norte, o Hospital João Machado, desde o período de implantação da rede 

de atenção à saúde mental na cidade de Natal, esta pesquisa tem por objetivo geral: 

compreender, a partir da experiência de profissionais que trabalham no Hospital Dr. João 

Machado, os sentidos e significados de atuar em um hospital psiquiátrico diante das 

transformações decorrentes do processo de reforma psiquiátrica; e por objetivos específicos: 

investigar acerca das implicações das práticas dos profissionais no processo de reforma 

psiquiátrica; e, a partir das experiências dos profissionais, conhecer como o processo de 

reforma psiquiátrica atinge o hospital. 

Com isso, justificamos ainda o estudo como uma investigação capaz de refletir sobre 

como as práticas dos profissionais do hospital psiquiátrico têm se transformado, ou não, no 

sentido de desconstrução da doença mental como objeto de intervenção e seu deslocamento 

para a “existência-sofrimento” de seu usuário como objeto primordial, conforme argumentam 

Basaglia (2010) e Rotelli (2001). A fenomenologia e o existencialismo foram duas correntes 

filosóficas que influenciaram o pensamento de Franco Basaglia, principal expoente da 

reforma psiquiátrica na Itália e no mundo. Dessa maneira, empenhamos esforços e 

acreditamos que a fenomenologia vem ainda contribuir para o desenvolvimento do processo 

de reforma psiquiátrica e para a transformação das práticas em saúde mental. 

Enveredando, assim, no processo de construção dessa pesquisa, e a fim de atingir os 

objetivos aqui propostos, partindo do campo de estudo e da perspectiva fenomenológica que 
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nos orienta, estruturamos a dissertação em quatro capítulos. No primeiro, realizamos um 

percurso sobre a história da psiquiatria no Brasil. Nele, é contemplado em linhas gerais como 

foi o início da psiquiatria brasileira; as primeiras instituições asilares a realizar o recolhimento 

de pessoas com transtornos mentais; e os pressupostos que referenciam a reforma psiquiátrica 

brasileira. 

Revisitamos, a princípio, os modelos de assistência em saúde mental francês e italiano, 

principais referências para a elaboração da proposta para a reforma brasileira. Em seguida, 

refletimos sobre a influência desses modelos para a reforma brasileira, com suas propostas 

para a renovação do modelo assistencial de saúde mental e as novas concepções de tratamento 

e do fenômeno da loucura. 

O segundo capítulo é destinado à apresentação da fenomenologia hermenêutica 

heideggeriana e sua analítica do ser, concepção filosófica de homem que acompanha o 

pesquisador em todo seu percurso de pesquisa. Nesse sentido, caminhamos com Heidegger e 

demais autores consagrados desse campo na estrada que nos leva ao desencobrimento do 

sentido de ser profissional de uma instituição psiquiátrica num horizonte de mudanças, em 

razão da reforma psiquiátrica. O homem, enquanto ser-no-mundo, é compreendido a partir de 

sua historicidade, e entendido como um ser em relação, pertencente a um mundo o qual ele 

mesmo desvela em seu existir. Alguns conceitos, caros à analítica heideggeriana, e entendidos 

como próximos às especificidades da presente pesquisa, são apresentados, como os de ser-no-

mundo, ser-com e cuidado. O capítulo continua com a apreciação da analítica do ser 

elaborada por Heidegger e suas contribuições na psicopatologia fenomenológica. 

No terceiro capítulo apresentamos o método de investigação desta pesquisa, que leva 

em consideração a perspectiva da hermenêutica heideggeriana. Na construção dos dados 

utilizamo-nos de entrevistas semi-estruturadas, partindo das narrativas dos profissionais que 

atuam no Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado. 
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O quarto capítulo traz a interpretação das entrevistas realizadas com os profissionais 

do Hospital João Machado. Por fim, são apresentadas as considerações finais, maturadas a 

partir das discussões proporcionadas pelas narrativas dos profissionais. 
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Capítulo I: Breve histórico da psiquiatria brasileira 

 

Iniciamos nossa jornada nessa pesquisa, conhecendo o histórico da psiquiatria em 

nível nacional, partindo de seu cenário inicial e avançando nesse percurso até os dias atuais. 

Tal levantamento se faz importante para que se possa ter uma dimensão da complexidade que 

é, em termos políticos e ideológicos, a construção de uma rede de atenção à saúde mental 

voltada para a garantia dos direitos de seus usuários. Não temos, entretanto, a pretensão de 

realizar, aqui, uma historiografia da psiquiatria. Fazemos, portanto, menções aos principais 

marcos dessa história. 

O contexto que promove as condições históricas para o início da psiquiatria no Brasil 

começa com a vinda da Família Real e a transferência da Corte Portuguesa para a cidade do 

Rio de Janeiro. Em período próximo, D. João VI chega ao Brasil, trazendo consigo um 

contingente de 15.000 pessoas (Amarante, 2003a). Tanto pela instalação da Corte, quanto pela 

chegada desses novos habitantes, a cidade passou a ser um ponto atrativo para pessoas de 

terras distantes,  que se dirigiam ao Rio de Janeiro à procura de uma nova oportunidade de 

vida. 

A crescente cidade passou a receber pessoas de classes sociais variadas. Com isso, 

juntamente ao crescimento dos espaços urbanos, cresceram também os setores 

marginalizados. Essa situação gerou certo desajuste social, acarretando em problemas para a 

saúde local. A corte passou a se organizar por meio de órgãos de administração pública, e a 

medicina começou a participar da organização da cidade. A medicina social, como ficou 

reconhecida, foi o setor que teve as primeiras preocupações com a loucura. 

Para Amarante (1994), a loucura enquanto problema social e objeto de intervenção do 

Estado é reconhecida somente a partir da chegada da Família Real. O crescimento 

desordenado da cidade mobiliza a tomada de medidas para o controle social, necessárias para 
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ordenar o desenvolvimento da cidade. Como forma de mediar a situação considerada caótica, 

os loucos, desabrigados e doentes foram recolhido em instituições como prisões, asilos e 

santas casas, sendo tratados de forma unilateral. 

Em época posterior, no ano de 1829, surge a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro 

– SMRJ, que foi moldada conforme as tradições políticas e teóricas do movimento higienista 

europeu do final do século XVIII, em especial o Francês. A criação da instituição legitima o 

status do louco como doente mental que deveria ocupar espaço legítimo para o tratamento de 

sua enfermidade. Surge desse cenário social o período onde os loucos foram destinados a 

prisões, asilos de mendigos ou ainda às Santas Casas de Misericórdia, sendo mantidos nos 

porões desses estabelecimentos. 

Surge então, à época, o movimento dos alienistas brasileiros, fundamentado na 

experiência de países da Europa. É no continente europeu, a partir do século XVII, que surge 

o primeiro movimento da sociedade envolvendo uma tentativa de assistência às pessoas com 

transtornos mentais, (Belmonte et al., 1998), embora nessa época as instituições não 

dispusessem de propostas ou ações com fins terapêuticos (Guerra, 2008). Trata-se de um 

período da história marcado pelo início do mercantilismo, onde as instituições criadas eram 

destinadas não somente às pessoas com transtornos mentais, mas também a todas aquelas que 

não contribuíam com a produção e mantimento do comércio. 

Note-se que no que concerne à designação de uma preocupação com a desordem 

social e a estipulação de local específico para o tratamento desse contingente populacional, a 

história brasileira difere daquela encontrada nos países europeus. A esse respeito, vejamos o 

que diz Resende (2000): 

 

Enquanto na Europa, como já vimos, a ruptura da ordem feudal e a emergência do 

capitalismo mercantil trouxeram consigo a necessidade de um “novo” homem e 
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introduziram-lhe exigências que não puderam ser satisfeitas por muitos deles – entre 

os quais os loucos – e que, deixados à deriva, vieram abarrotar as cidades e a 

perturbar-lhes a ordem, no Brasil o doente mental faz sua aparição na cena das 

cidades, igualmente em meio a um contexto de desordem e ameaça à paz social. 

(Resende, 2000, p. 30) 

 

Para este autor, essa é uma situação particular que demonstra a organização e a 

ideologia que regerão a instituição psiquiátrica no nosso país, partindo de modelos externos, 

alheios à realidade social encontrada na época. Assim, baseados em um modelo higienista 

europeu, a SMRJ, empreendeu esforços na realização de um diagnóstico sanitário das 

instituições da Corte. Por conseguinte, atestando preocupação com os loucos do Rio de 

Janeiro, foi reivindicada a construção de um asilo de alienados. Movimento esse liderado por 

Luiz Vicente De-Simoni, José Francisco Xavier Sigaud e José Martins da Cruz Jobim. 

Em 1839 as reivindicações da classe médica receberam atenção do Estado, e José 

Clemente Pereira, atual provedor da Santa Casa de Misericórdia/RJ, encaminha um projeto 

para viabilização de recursos para a obra. O pedido, entretanto, só foi atendido no ano de 

1841, quando através do Decreto nº 82, foi oficialmente criado o Hospício de Pedro II, na 

Praia Vermelha/RJ. O seu texto, assinado pelo Imperador D. Pedro II, trazia o seguinte 

enunciado: 

 

Desejando assinalar o fausto dia de minha sagração com a criação de um 

estabelecimento de pública beneficência, hei por bem fundar um hospital destinado 

privativamente para o tratamento de alienados, com a denominação de Hospício de 

Pedro II, o qual ficará anexo ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia desta Corte, 

debaixo de uma imperial proteção. (Amarante, 2003b, p. 28) 
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Apesar de sua criação em 1841, o Hospício de Pedro II foi inaugurado somente no dia 

8 de dezembro de 1852. Tal fato histórico veio demarcar o início da assistência psiquiátrica 

brasileira. A instituição, que tinha a capacidade para 350 pessoas, já no ato inaugural contava 

com 144 doentes abrigados. Sua localização foi estrategicamente escolhida, revelando, desde 

então, o modelo de tratamento que subsidiaria as práticas dos profissionais ali alocados. 

Encontrava-se, à época, em um lugar remoto do centro do Rio de Janeiro. E, “sob a alegação 

da necessidade de se proporcionar aos doentes calma, tranqüilidade e espaço”, a exemplo do 

Hospício de Pedro II, “tornou-se lugar comum, nesses cem anos, isolar os hospícios em sítios 

afastados, algumas vezes sendo recuados para mais longe, tão logo o crescimento das cidades 

os deixava perigosamente próximos” (Resende, 2000, pp. 37-38). Os internos do hospital 

colônia eram submetidos a jejuns impostos, camisas de força, maus tratos, violência e até 

mesmo ao assassinato. 

O Hospício de Pedro II foi o primeiro de muitos manicômios que vieram varrer a 

liberdade dos cidadãos, “loucos”, em nome de uma higienização das ruas de cidades 

brasileiras. Uma vez nos manicômios, os pacientes eram submetidos a condições paupérrimas 

de higiene, e à perda da singularidade, fazendo uso de uniformes e sem direito à voz (Bezerra, 

2010). 

Por sua vez, a reivindicação da sociedade pela criação de uma instituição para abrigar 

os loucos, e assim assegurar um contexto de ordem e paz social, representa, na opinião de 

Resende (2000), de um lado, uma atitude de remoção e exclusão daqueles que perturbavam a 

paz social e ameaçavam a segurança dos cidadãos, e de outro, a contemplação de um 

ambiente capaz de fornecer apoio a essa mesma população, na intenção de curá-los. No que se 

refere a esse primeiro aspecto, fica claro o interesse econômico e político do Estado em 

salvaguardar seu poder frente à ordem social, atendendo, assim, às preocupações com as 
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moléstias da época que punham em risco as populações urbanas e os centros portuários (Luz, 

1994). Contraditoriamente, observamos, ao mesmo tempo, os reclames de uma sociedade 

médica com interesses em desenvolver um conhecimento científico sobre as doenças mentais 

e seus possíveis tratamentos. 

Embora a mobilização da SMRJ tivesse proporcionado a criação do Hospício de Pedro 

II, o hospício estava subordinado às decisões administrativas da Santa Casa de Misericórdia, 

em época sob o poder da igreja. Essa situação foi alvo de crítica de muitos médicos, pois 

reclamavam por uma autonomia de poder na direção e organização do hospício, e das 

instituições para alienados de uma forma geral. Era do interesse da classe médica, agregar os 

conhecimentos da ciência ao tratamento e estudo das doenças mentais. Dessa forma, e 

seguindo as críticas ao modelo vigente dos hospitais de alienados, o médico João Carlos 

Teixeira Brandão, passou a ser um dos maiores críticos do setor, no final da década de 1880, 

lançando, no ano de 1887, um artigo publicado na imprensa nacional, onde fazia duras críticas 

ao Hospício de Pedro II (Amarante, 2003a). Para o Teixeira Brandão, a classe médica deveria 

assumir o controle total da instituição. Este momento representa a primeira reforma 

psiquiátrica no Brasil 

Mesmo com as criticas cerradas, o cenário só é renovado após o início do regime 

republicano, em 1889, quando os médicos obtêm autonomia e poder para realizar diagnóstico, 

tratamentos e alta. Os ideais republicanos e positivistas compartilhados pelos alienistas 

possibilitou à classe um maior controle sobre as instituições e o reconhecimento de status 

sobre a doença mental por meio da psiquiatria, dando a esta a oportunidade de desenvolver-se 

enquanto campo de conhecimento. 

Como parte dos avanços da classe médica pela autonomia do poder nas instituições, no 

ano de 1890 o Hospício de Pedro II é desvinculado da Santa Casa de Misericórdia, passando a 

denominar-se Hospício Nacional de Alienados. Neste mesmo período, é criada a Assistência 



22 

 

Médico-Legal aos Alienados (AMLA), considerada a primeira instituição pública de saúde 

estabelecida pela república. Ambas as instituições tiveram Teixeira Brandão como primeiro 

diretor. Amarante (2003a) informa que Teixeira Brandão, durante a sua gestão ampliou os 

asilos que davam assistência aos alienados, e criou a primeira cadeira de psiquiatria no curso 

de medicina, no Rio de Janeiro. 

Os trabalhos engendrados por Teixeira Brandão na administração da AMLA e do 

Hospício Nacional de Alienados são continuados por Juliano Moreira, a partir do ano de 

1903. Sua gestão, no entanto, teve características distintas daquelas empenhadas até então. A 

tradição francesa, baseada nas ideias de Pinel, dá lugar a uma vertente alemã, com 

fundamento no pensamento de Kraepelin (Amarante, 1994, 2003a; Resende, 2000). Isso 

ocorre devido a sua formação na Alemanha. Assim, a assistência, que era prestada conforme 

os princípios de um tratamento moral, passa a ser ordenada por um tratamento pautado no 

organicismo, o que foi de grande importância para a discussão da etiologia das doenças 

mentais (Amarante, 2003a). 

Juliano Moreira deu continuidade a diversos projetos de Teixeira Brandão, como a 

expansão e criação de novas colônias de alienado, bem como o reconhecimento de uma lei 

voltada à assistência dos alienados. Dessa empreitada, foi aprovada, em 22 de dezembro de 

1903, ainda em seu primeiro ano no cargo de direção, a Lei n° 1.132, considerada a primeira 

lei de assistência aos alienados do Brasil (Amarante, 2003a), ou a primeira lei de reforma 

psiquiátrica do país. Juliano permaneceu na direção da Associação Médico-Legal aos 

Alienados por 27 anos, até sua destituição do poder, em 1930, no Governo Vargas. Pelo seu 

grande feitio, passou a ser reconhecido como mestre da psiquiatria brasileira (Amarante, 

2003a; Resende, 2000). 

Passado esse período de transformações na psiquiatria, considerado por Amarante 

(2003a) como sendo a primeira reforma em psiquiatria no Brasil, na década de 1940 o 
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Hospital Nacional dos Alienados é transferido da Praia Vermelha para o Engenho de Dentro, 

onde existia a colônia de Alienadas (criada em 1911), passando a se denominar, a princípio, 

Centro Psiquiátrico Nacional e, posteriormente, Centro Psiquiátrico Pedro II, em homenagem 

ao seu fundador. O Centro chegou a ter mais de 1.500 vagas. 

A ascensão dos hospitais para alienados no Brasil se deu também pela adesão à 

política de construção de colônias agrícolas, que, além de ter como mote para seu surgimento 

a ineficácia terapêutica dos primeiros hospitais, também encontrava um ambiente político e 

ideológico propício para seu crescimento (Resende, 2000). “Além disso, a ideia da 

implantação de colônias agrícolas para doentes mentais se coadunava com a decantada 

vocação agrária da sociedade brasileira” (Resende, 2000, p. 48). Veja no Anexo 01 a 

“seqüência histórica do surgimento de locais para internamento de doentes mentais nos vários 

pontos do território Nacional” até a década de 1950. 

A estratégia de criação das colônias agrícolas tinha por objetivo ser um complemento 

à rede de hospitais tradicionais já existentes. As colônias agrícolas seguiam o propósito de 

excluir os loucos dos meios sociais, mesmo que em seu discurso trouxesse a proposta de um 

tratamento terapêutico, uma vez que até mesmo sua localização geográfica era de difícil 

acesso, afastada por centenas de quilômetros dos centros da cidade. Resende diz ainda que,  

 

malogradas as intenções de recuperação do doente contidas nas propostas de seus 

criadores (mesmo porque esta demanda talvez jamais lhes tenha sido feita pela 

sociedade), restava ao hospital agrícola ater-se à única função que já caracterizava a 

assistência ao alienado, no país, desde a sua criação; a de excluir o doente de seu 

convívio social e, a propósito de lhe proporcionar espaço e liberdade, escondê-lo dos 

olhos da sociedade. (Resende, 2000, p. 52) 
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O que essa parte da história da psiquiatria brasileira nos revela é uma reivindicação 

das classes sociais e do Estado pela exclusão dos loucos do cenário das cidades, e a luta da 

classe médica numa tentativa por um reconhecimento de um saber sobre a doença mental e a 

proposição de ambientes para seu tratamento. As intervenções por ora realizadas podem ser 

consideradas como válidas para o momento em que foram propostas, entretanto, observando 

esse contexto sob a nossa experiência em saúde mental nos dias atuais, pode se considerar que 

a atuação da medicina promove formas de tratamentos cruéis e pouco terapêuticos, em prol do 

avanço científico, bem como de uma resposta às exigências do Estado pela manutenção da 

ordem social através da produção de propostas higienistas para a saúde no Brasil. 

Nesse ínterim de brigas constantes pelo poder e pela afirmação de um saber sobre a 

doença mental, o “objeto” mais importante dessa história, o louco, foi deixado à míngua, 

subtraído de sua singularidade e subtraído dos meios sociais. Embasados por um discurso de 

tratamento, a medicina cometeu atrocidades a essa população, utilizando-a como cobaia rm 

seus experimentos. 

Após a enorme difusão dos hospitais de alienados e hospitais colônias no Brasil, o 

cenário da psiquiatria nacional começa a mudar a partir da década de 1970. A década trouxe 

consigo o surgimento de novos nomes para o setor psiquiátrico, como é o caso de Luiz 

Cerqueira, importante crítico do modelo hospitalar da década de 1970, e autor do Manual de 

assistência psiquiátrica, que veio a ser aprovado em julho de 1973, com a proposta de 

readaptar os doentes e integrar o trabalho dos profissionais em equipes multidisciplinares 

(Amarante, 2003a). Além disso, o período contou com a importante adesão das classes dos 

trabalhadores dos hospitais psiquiátricos em movimentos a favor de reformas nos hospitais. 

É a partir desse contexto de mudança, que se inicia no final da década de 1970 e segue 

durante a década de 1980, que as bases da reforma psiquiátrica brasileira são lançadas, 

segundo Garcia e Jorge (2006) e Guerra (2008), por se tratar de um período favorável às 
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diversas críticas e transformações sociais. Vejamos, então, a seguir, quais os pressupostos que 

norteiam esse processo de reforma e como ocorreu em nosso país. 

 

1.1 Bases conceituais e experiências que subsidiam a reforma psiquiátrica brasileira 

 

Como parte do processo de compreensão dos elementos capitaneados pela reforma 

psiquiátrica brasileira, precisamos, antes, nos deter sumariamente sobre as experiências de 

reforma de outros países, que vêm remontar as origens da reforma em nosso país. A reforma 

brasileira não é a pioneira mundial e tão pouco de propostas exclusivas. Passos (2009), 

Tenório (2002) e Yasui (2011), reconhecem que o modelo de reforma psiquiátrica brasileira 

está fundamentado nas experiências da Psiquiatria de Setor, na França, e da Psiquiatria 

Democrática Italiana. 

Na experiência francesa com a Psiquiatria de Setor, a pretensão era a de disponibilizar 

à população um cuidado em saúde que ultrapassasse a hegemonia do saber médico, 

aproximando as ações ao cotidiano coletivo. Entendia-se que “manter os pacientes em seu 

meio social habitual seria um dos fatores fundamentais para o sucesso do tratamento” 

(Amarante, 2003a, p. 42). Dessa forma, a cidade e os hospitais psiquiátricos eram divididos 

em setores que se correspondiam, de forma que “o paciente que morasse no setor A da cidade, 

quando precisasse de internação psiquiátrica, seria internado no setor A do hospital, e seria 

acompanhado pela equipe desse setor” (Amarante, 2003a, p. 43) e vice-versa. As equipes de 

trabalho de cada setor deveriam ainda desenvolver ações desde a prevenção até o pós-cura. 

Mesmo que os hospitais ainda se mantivessem, as bases do tratamento deveriam ser o setor da 

comunidade. 

Reportando agora à experiência italiana, temos que o movimento em prol de uma 

reforma na psiquiatria teve como principal expoente Franco Basaglia, nome de forte 
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influência aos profissionais de saúde mental da Itália, que no ano de 1973 criaram o 

movimento da Psiquiatria Democrática Italiana. Como será explorado mais adiante no 

segundo capítulo, as propostas de Franco Basaglia receberam influências do existencialismo, 

da fenomenologia e do neo-Marxismo (Amarante, 2003a; Burti & Benson, 1996). 

Na intenção de combater os males causados pelos longos períodos de internação 

institucional, Basaglia propôs inicialmente uma reorganização dos hospitais de acordo com os 

princípios das comunidades terapêuticas. Entretanto, observou em seguida que as internações 

prolongadas traziam como consequência o desempoderamento do paciente, dificultando seu 

sucesso no tratamento. Logo, conhecer as necessidades sociais e políticas do paciente tornou-

se necessário para o estabelecimento de uma proposta terapêutica (Burti & Benson, 1996).  

Durante o trabalho nos primeiros hospitais, Basaglia inibiu do tratamento o isolamento 

por alas, as contenções ou eletroconvulsoterapia. Os hospitais das cidades de Gorizia, Arezzo, 

Ferrara, Parma, Reggio Emilia e Trieste, na Itália, fizeram parte desse cenário de mudança. 

Pelo reconhecimento social dessas e de outras ações, Basaglia foi consultado exaustivamente 

pela comissão parlamentar para a elaboração da nova legislação em saúde mental da Itália, a 

lei 180, de 1978, que se estabelece sobre quatro pilares: a) a não contratação de novos 

funcionários para hospitais psiquiátricos, e a proibição da construção de novos hospitais; b) a 

estipulação de que o tratamento deve ser realizado em centros comunitários de saúde mental, 

responsáveis por todo o suporte a seus usuários; c) a limitação de novas internações 

psiquiátricas a hospitais gerais com leitos psiquiátricos, com período máximo de internação de 

quinze dias; e d) o estabelecimento de regras para a internação involuntária (Burti & Benson, 

1996). O impacto dessa lei movimentou o campo da saúde mental tanto no cenário nacional, 

como internacional. 

A experiência italiana, mais do que a francesa, é referida como sendo a de maior 

influência para a reforma no Brasil (Hirdes, 2009; Tenório, 2002). Porém, nesse cenário de 
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reformas, outros modelos também tiveram força. As iniciativas em prol de transformações das 

práticas institucionais, que passaram a ser denominadas Reforma Psiquiátrica, surgiram no 

contexto posterior à Segunda Guerra Mundial (Amarante, 2003b); em parte, por causa das 

reflexões a respeito do valor à vida, mas também devido às críticas levantadas aos asilos, 

observados como locais insalubres, sendo também comparados aos campos de concentração 

encontrados na Segunda Guerra (Guerra, 2008). 

Dentre as iniciativas de reforma psiquiátrica, arroladas por Amarante (2003a, p. 26), 

encontram-se seis, e estão divididas em três grupos, conforme designação a seguir: 

 

 Um primeiro grupo tinha como proposta abordar a psiquiatria a partir do próprio 

modelo do hospital psiquiátrico: colocamos neste grupo a Comunidade 

Terapêutica e a Psiquiatria Institucional. 

 Um segundo grupo assumia a comunidade como ponto central para o 

desenvolvimento do tratamento: nele estão incluídas a Psiquiatria de Setor e a 

Psiquiatria Comunitária (ou Preventiva). 

 No terceiro e último grupo, o questionamento se dirige à psiquiatria em si: tanto 

as práticas quanto os saberes da psiquiatria eram questionados no âmbito da 

Antipsiquiatria e da Psiquiatria Democrática Italiana. 

 

O quadro esquemático (Tabela 01) adaptado de Amarante (2003a, p.64), demonstra 

qual o modelo psiquiátrico idealizado por cada uma das seis propostas, bem como pela 

psiquiatria clássica. 

 

Tabela 01 

Modalidade Objeto Objetivo Lugar de tratamento 

Psiquiatria clássica Doença mental 
Curar a Doença 

Remitir os sintomas 
O asilo 
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Comunidade 

terapêutica 

 

Psicoterapia 

institucional 

Doença mental 

 

A instituição 

Curar a doença 

 

Tratar a instituição 

O asilo 

Psiquiatria de setor 

 

Psiquiatria preventiva 

Saúde mental 

Promover a saúde mental 

 

Prevenir a doença mental 

A comunidade 

Antipsiquiatria  
Democratização das 

relações 

A família 

As comunidades 

antipsiquiátricas 

Psiquiátrica 

democrática italiana 

Existência-

sofrimento 

Promover a saúde e a 

cidadania 

Desinstitucionalizar a 

psiquiatria 

Sistema de atenção 

psicossocial de base 

territorial 

 

Observamos que tanto para o modelo da Psiquiatria Clássica, quanto para os modelos 

de Comunidade Terapêutica e de Psicoterapia Institucional, o manicômio se mostrava como 

instituição chave para o tratamento do doente mental. Os esforços desses modelos encontram-

se centrados no remodelamento do hospital psiquiátrico, no intuito de “consertar” o erro que 

imperava em sua estrutura de tratamento. Os modelos da Psiquiatria de Setor e da Psiquiatria 

Preventiva transferiram para a comunidade (ou território) o foco das intervenções no 

tratamento. Entretanto, apesar de o foco ser a comunidade, o hospital psiquiátrico ainda é 

mantido, tornando-se um aliado do tratamento. 

Já os modelos da Antipsiquiatria e da Psiquiatria Democrática Italiana traziam consigo 

propostas de tratamento que tinham por bases instituições alternativas/substitutivas ao 

hospital psiquiátrico; mais do que isso, elaboraram uma crítica e construíram novas bases para 

o entendimento do fenômeno da doença mental. Devido a questões ideológicas e até mesmo 

pelo sucesso dos resultados na execução de sua proposta, a reforma psiquiátrica italiana foi 

aquela que teve maior repercussão mundial, inclusive para a reforma psiquiátrica brasileira. 

Ao nos aproximar de nosso próprio contexto nacional, vemos que a reforma 

psiquiátrica brasileira surge de um reclame social a favor do direito de cidadania das pessoas 

com transtornos mentais. Pois, fadado a um sistema de tratamento atuante a partir de uma 
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lógica hospitalocêntrica, de reclusão do paciente psiquiátrico e restrição/exclusão deles dos 

meios sociais e a observância da loucura como doença, o movimento da reforma convida a 

sociedade a lançar novos olhares sobre a loucura. Entende-se que a loucura não deve ser 

aprisionada nas instituições, e que cidadania se conquista através da interface entre usuário e 

sociedade. 

As críticas levadas aos asilos os apontam como instituições que visam ao controle e a 

normatização, o que inviabilizaria ações direcionadas ao seu aperfeiçoamento ou 

humanização (Tenório, 2002; Burti & Benson, 1996). Com isso, uma consideração pertinente 

é a de que as mudanças dos espaços físicos e os esforços para a humanização do atendimento 

aos pacientes psiquiátricos serão inexpressivos, caso não se considere uma revisão do saber 

reproduzido pela psiquiatria, diga-se, também, da psicopatologia. 

É nesse sentido que entendemos que dentro do processo de reforma psiquiátrica 

brasileira não cabe a reestruturação dos serviços do hospital psiquiátrico, ou uma tentativa de 

humanizar as ações junto aos pacientes. Trata-se, pois, de uma questão que perpassa a 

ideologia sob a qual os hospitais foram criados e o sentido que instituição ganhou 

historicamente na sociedade. É nesse sentido que Basaglia (2010, p. 49) nos diz que 

 

historicamente, o manicômio nasceu para defesa dos sãos. Os muros, quando a 

ausência de terapias impossibilitava a cura, serviam para excluir e isolar a loucura, a 

fim de que não invadissem nosso espaço. Mas até hoje eles conservam essa função: 

dividir, separar, defender os sãos mediante a exclusão de quem já não é são. 

 

As tentativas de reformar o hospital já se mostraram ineficiente por diversas vezes, 

como vimos anteriormente. Cabe agora repensar o paradigma da loucura e propor uma 

estratégia de atenção à saúde mental que considere em suas bases epistemológicas a pessoa 
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enquanto ser-no-mundo, dotada de historicidade, ao invés de apenas um organismo vivo, 

dotado de uma doença. 

 

1.2 Delineamentos da reforma psiquiátrica no Brasil 

 

Como foi dito em linhas anteriores, o processo de reforma psiquiátrica brasileira 

iniciou no final da década de 1970 e ganhou força na década de 1980. Esse foi um período de 

mudanças não somente para a área de saúde mental, mas também para a saúde pública como 

um todo. As transformações que ora se apresentavam em nosso país correspondiam também 

ao processo de reforma sanitária. Segundo Teixeira e Mendonça (citado por Yasui, 2006, pp. 

25-26), a reforma sanitária tinha por definição três direcionamentos básicos, quais sejam: “a 

politização da questão da saúde, visando aprofundar e difundir uma nova consciência 

sanitária, a alteração da norma legal necessária à criação do sistema único universal de saúde 

e a mudança das práticas institucionais sob a orientação dos princípios democráticos”. 

Essas diretrizes apontam para a construção de novas práticas de saúde a partir de três 

reformulações: 1) no campo teórico: por uma nova concepção de saúde, aqui compreendida 

como parte dos debates e orientações decorrentes da 8ª Conferência Nacional de Saúde; 2) no 

campo social: pela orientação e construção de novas estratégias de atenção à saúde, o que 

pode-se dizer que culmina na criação do Sistema Único de Saúde, em 1988; e 3) no campo 

prático: pela reconstrução das práticas em saúde a nível das instituições (gestão) e dos 

profissionais, o que nos faz recordar do processo de humanização das práticas em saúde. 

Assim, observa-se que a reforma sanitária se constrói sob a égide de um processo 

político da sociedade, emancipatório ao poder público e que reivindicava mudanças na forma 

de condução das causas da sociedade pelo Estado. Dentro desse processo mais amplo de 

reforma sanitária, 
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localizamos a saúde mental trilhando os mesmos caminhos. Nascida a partir da 

mobilização de trabalhadores de saúde, no cotidiano de suas práticas institucionais e 

nas universidades, a Reforma Psiquiátrica buscou politizar a questão da saúde mental, 

especialmente, na luta contra as instituições psiquiátricas; produziu reflexões críticas 

que provocam uma ruptura epistemológica; criou experiências e estratégias de cuidado 

contra-hegemônicas; conquistou mudanças em normas legais e buscou produzir efeitos 

no campo sócio-cultural. (Yasui, 2006, p. 26) 

 

O movimento de reforma psiquiátrica no Brasil iniciou no ano de 1978, através do 

reclame de profissionais de saúde mental. Nesse meio encontra-se o movimento de 

profissionais de instituições psiquiátricas do Rio de Janeiro (Centro Psiquiátrico Pedro II, 

Hospital Pinel, Colônia Juliano Moreira e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho), que fizeram 

diversas denúncias de violação de direitos humanos dos internos (agressões, estupro, trabalho 

escravo e assassinatos) e reivindicam melhores condições de trabalho e assistência. Assim, a 

partir da união da classe de trabalhadores, essa iniciativa ganha força e passa a denominar-se 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. O MTSM, combinado a “reinvindicações 

trabalhistas e um discurso humanitário [...] alcançou grande repercussão e, nos anos seguintes, 

liderou os acontecimentos que fizeram avançar a luta até seu caráter definidamente 

antimanicomial” (Tenório, 2002, p. 32). 

A partir da organização da classe dos trabalhadores, o MTSM passou a ganhar 

repercussão nacional. A primeira participação do MTSM em um congresso foi no V 

Congresso Brasileiro de Psiquiatria, realizado em 1978. Os anos que se seguiram trouxeram 

eventos de grande importância para o movimento de reforma. 
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Nesse sentido, o movimento que acabara de iniciar, já contava com o apoio de 

representantes da reforma psiquiátrica de outros países. É o caso do ocorrido no I Congresso 

Brasileiro de Psicanálise, no ano de 1978, que contou com a participação de grandes críticos 

do modelo psiquiátrico, como Franco Basaglia, Felix Guattari, Robert Castel e Erwing 

Goffman; e do III Congresso Mineiro de Psiquiatria, realizado em 1979, que contou com a 

participação de Antonio Slavich, Franco Basaglia e Robert Castel. 

Em janeiro de 1979 a cidade de São Paulo foi sede do I Congresso Nacional dos 

Trabalhadores em Saúde Mental. Quase dez anos depois, em 1985, também sediou o I 

Congresso de Trabalhadores em Saúde Mental de São Paulo, que foi organizado pelo Estado, 

mas onde foi montada uma Plenária dos Trabalhadores em Saúde Mental, que veio a 

organizar o II Congresso de Trabalhadores em Saúde Mental de São Paulo, em 1986. 

A plenária congregava diversas entidades sociais, como associações e sindicatos de 

servidores da saúde, grupos de ensino e pesquisa e os Conselhos Regionais de Psicologia e 

Assistência Social. As discussões da plenária envolviam questões relacionadas a melhorias 

nas instituições de saúde, críticas ao modelo de saúde mental da cidade, reivindicações de 

participação da classe de trabalhadores em saúde mental nas discussões das diretrizes políticas 

do setor, dentre outros (Yasui, 2006). 

A década de 80 segue com a realização de mais eventos para a área da saúde, como a 

8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), que trouxe diretrizes de suma importância para o 

âmbito da saúde nacional. Também nesse período foi promovida a I Conferência Nacional de 

Saúde Mental, em junho de 1987, no Rio de Janeiro. Esse evento representa, para Pitta (2011, 

p. 4584), “o início do desconstruir no cotidiano das instituições e da sociedade as formas 

arraigadas de se lidar com a loucura e a prescrição da desinstitucionalização como estratégia 

de reversão da exclusão dos loucos da cena pública”. Outro evento de grande importância foi 
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o II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, realizado em dezembro de 1987, 

na cidade de Bauru. 

Yasui (2006) comenta que esse último evento contou com a presença de lideranças 

expressivas da Reforma Sanitária, como David Capistrano e da Reforma Psiquiátrica, como 

Roberto Tykanori, além de lideranças municipais, técnicos, usuários dos serviços, familiares, 

estudantes e demais pessoas da sociedade. Das diretrizes e estratégias projetadas pelo 

congresso, encontra-se a definição do dia 18 de maio como sendo o Dia Nacional da Luta 

Antimanicomial, e a definição, para o movimento de reforma, do lema “Por Uma Sociedade 

Sem Manicômio”, com o objetivo de destacar a loucura como uma questão sociocultural, 

pondo em cheque o modelo médico hegemônico. O evento demarca uma mudança no 

processo de reforma: se até então ele era majoritariamente militado pela classe trabalhadora, 

agora conta com a participação de usuários, familiares e de outras pessoas não ligadas ao 

campo da saúde mental. 

Todos esses foram eventos de suma importância para o avanço da reforma psiquiátrica 

brasileira. O peso do movimento de reforma psiquiátrica e as questões discutidas durante os 

eventos nacionais e regionais constituíram força política suficiente capaz de realçar as 

propostas do movimento em nível de legislações específicas para a saúde mental, com 

repercussões em novas estratégias de políticas públicas para o setor. 

Os frutos dos movimentos em prol da reforma psiquiátrica começaram a surgir, e em 

1987 é inaugurado, em São Paulo, o Centro de Atenção Psicossocial Prof. Luiz Cerqueira. 

Pouco tempo depois, em 03 de maio de 1989, o processo de reforma psiquiátrica assume 

repercussão nacional, quando após intervenção da Secretaria de Saúde do município de 

Santos/SP no hospital psiquiátrico particular denominado Casa de Saúde Anchieta, devido a 

atrocidades cometidas com os pacientes – diversas mortes –, é criado um sistema psiquiátrico 

completamente substitutivo ao modelo manicomial (Amarante, 2003b; Yasui, 2006). 
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A partir da criação dos primeiros serviços substitutivos, NAPS e CAPS, o Ministério 

da Saúde regulamentou os novos modelos de serviços em saúde mental por meio das portarias 

189/1991 e 224/1992 e, posteriormente, das portarias 106 e 1.220/2000. Em 1989, o então 

Dep. Federal Paulo Delgado apresenta o Projeto de Lei nº 3657/89, que veio ser sancionado 

somente 12 anos depois, em abril de 2001 (Lei 10.216/01). 

Em dezembro de 1992 foi realizada a II Conferência Nacional de Saúde Mental e 

somente dez anos depois a III CNSM, em dezembro de 2001. A partir das diretrizes desta 

última conferência o Ministério da Saúde promulgou as portarias 251/2002 e 336/ 2002. 

No âmbito das políticas públicas, a reforma concentra esforços na promoção de uma 

nova rede de atenção à saúde mental. É dessa conjuntura que são inaugurados os serviços 

substitutivos aos hospitais psiquiátricos, como os Centros de Atenção Psicossocial, as 

Residências Terapêuticas, e outros serviços do gênero. Assim, com a implantação da rede 

substitutiva e a partir das demais modificações nas estruturas dos hospitais psiquiátricos, 

Alves, Seidl, Schechtman e Silva (1994) nos informam sobre uma mudança na quantidade de 

hospitais psiquiátricos de nosso país já no ano de 1994, onde, após redução de cerca de 20% 

nos últimos 7 anos, contávamos com 313 instituições psiquiátricas. Isso demonstra parte dos 

avanços pleiteados pela reforma. 

As mudanças nos serviços de tratamento psiquiátrico somente foram possíveis em 

decorrência da mudança de visão que se teve sobre a saúde mental. Olhar a loucura como 

pertencente ao homem, a uma forma de se estar no mundo, proporcionou que se 

vislumbrassem outras estratégias de tratamento ou atenção, passando de um estado de 

aprisionamento da loucura nos hospícios e manicômios, para um de liberdade, onde as 

pessoas com transtorno mental são convidadas a participar da vida social e a gozar de seus 

direitos enquanto cidadão. Compreende-se a reforma não somente como a modificação das 

estruturas físicas das instituições psiquiátricas, mas sim, uma mudança de concepção de 
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loucura, uma nova forma de olhar para este fenômeno, que abre possibilidades para focar as 

atenções na pessoa doente, e não na doença. Nesse sentido, passemos a conhecer, a seguir, 

quais os pressupostos que nortearam e norteiam o processo de reforma psiquiátrica de nosso 

país. 

 

1.3 Pressupostos da reforma psiquiátrica brasileira 

 

O processo de reforma psiquiátrica, como vimos, não ocorreu em vão, mas advém da 

luta e perspicácia de críticos da área, trabalhadores e, posteriormente, dos usuários dos 

serviços de saúde mental e seus familiares. Embora inicialmente surgido como um reclame à 

falta de condições dignas nas instituições psiquiátricas e pela forma inadequada e violenta 

como a terapêutica era conduzida, as críticas aos modelos manicomiais passaram a ter 

fundamentos numa reformulação da concepção de loucura e de uma mudança no paradigma 

da loucura. Nesse sentido, entende-se que uma vez modificada a compreensão sobre o 

transtorno mental, modifica-se, consequentemente, a maneira de tratá-lo. 

No caso específico de nossa reforma psiquiátrica brasileira, essa mudança conceitual 

foi o que embasou toda a proposta fervorosamente defendida pelos reformistas. Assim, 

compreendemos que a transformação da concepção do fenômeno da loucura e do objeto de 

estudo da psiquiatria é o que leva a novos modelos de atuação em saúde mental. 

O modo de atenção psicossocial é o apresentado pela reforma psiquiátrica, em 

oposição ao modo asilar. Dentre os pressupostos que embasam esse modelo preconizado pela 

reforma, encontram-se presentes quatro dimensões que se inter-relacionam: 1) a dimensão 

teórico-conceitual; 2) a dimensão técnico-assistencial; 3) a dimensão jurídico-política; e 4) a 

dimensão sociocultural (Amarante, 2003b, Yasui, 2012). 
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Yasui (2012) refere-se à dimensão teórico-conceitual como sendo uma dimensão 

epistemológica, pois ela está relacionada a uma mudança do paradigma científico que sustenta 

o processo de produção de saúde-adoecimento. Nese sentido, questiona-se o conceito de 

doença mental, periculosidade, desordem, entre outros conceitos arraigados pela psiquiatria e 

pela sociedade como pertencentes ao fenômeno da loucura; questiona-se a função terapêutica 

do hospital psiquiátrico e das relações entre os técnicos de saúde, a sociedade e as pessoas 

consideradas loucas. 

Na psiquiatria tradicional a doença é o objeto de estudo e o hospital psiquiátrico, por 

sua vez, é o lugar mais próprio para se tratar, pois o objetivo é a cura. Sendo a doença o objeto 

de intervenção, “a estratégia de intervenção, que daí decorre, será predominantemente 

biológica, ou seja, essencialmente psicofarmacológica” (Yasui, 2012, p. 27). Encontramos 

assim, um reducionismo biológico, pautado em um modelo científico positivista. Reduzir o 

objeto da psiquiatria à doença mental reduz qualquer possibilidade de compreender o 

transtorno mental como um processo complexo, que envolve o próprio existir. 

Na reforma o hospital é considerado como um local isolador, segregador e de 

abandono das pessoas com transtorno mental. Dessa forma, a reforma psiquiátrica 

compreende que o objeto da psiquiatria não é a doença de uma pessoa, mas sim sua 

existência-sofrimento e sua relação com o corpo social (Basaglia, 2010; Rotelli, 2001). O foco 

não é a doença, o transtorno mental, os elementos biológicos que estão envolvidos na resposta 

de um organismo a uma mudança da produção de hormônios ou em decorrência de mutação 

orgânica. O foco é a pessoa, sua historicidade, suas relações sociais. Busca-se compreender os 

sentidos de sua doença a partir de seu estar-no-mundo, e compreender qual o sentido que esse 

estar doente tem para ele. Os serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico e a comunidade 

são os locais de tratamento. 
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Essa mudança epistemológica é o que vem subsidiar, na dimensão técnico-

assistencial, as novas estratégias de atuação e de atendimento, bem como o planejamento de 

novas estruturas assistenciais. O novo modelo técnico e assistencial em saúde mental envolve 

os serviços de atenção psicossocial. O entendimento dessa estratégia assistencial implica o 

entendimento do conceito de desinstitucionalização e de território, pois trata-se de 

desinstitucionalizar a psiquiatria, deslocando o saber psiquiátrico de assistência em saúde 

mental do hospital psiquiátrico e tomar o território como estratégia social de apoio à rede de 

assistência. 

Podemos nos referir que o conceito desinstitucionalização, discutido sob diferentes 

perspectivas por autores da área, foi inicialmente utilizado por Basaglia em referência ao 

processo realizado durante sua experiência nos hospitais de Gorizia e Trieste. A esse respeito, 

Burti e Besson (1996) informaram que, na experiência de Basaglia nestes hospitais, ele 

observou que períodos prolongados de hospitalização “desempoderavam” o paciente, fazendo 

com que o sucesso do tratamento se tornasse impossível. Dessa percepção decorre a condução 

de estratégias que viabilizassem aos pacientes desse hospital uma atitude mais autônoma, o 

que implicou a desconstrução dos muros e das grades, físicos e sociais do manicômio (e da 

loucura); características correspondentes ao processo de desinstitucionalização. 

A Psiquiatria Democrática Italiana fez ainda alianças com outros movimentos sociais. 

A “desmontagem” do manicômio, que parte de uma desconstrução do modelo asilar e dos 

saberes médicos-psicológicos faz parte de um primeiro momento da desinstitucionalização. 

Entretanto, desinstitucionalizar não é sinônimo de desospitalizar. É um processo que não 

corresponde somente a tirar os pacientes do hospital. Ultrapassa essa ação e envolve uma 

desinstitucionalização da própria loucura; pela condição de vê-la como um fenômeno que 

envolve a sociedade. 
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Essa estratégia inicial, entretanto, transformou-se, e atualmente “entendemos que é 

necessário desconstruir não apenas a instituição manicomial, mas também as idéias, as noções 

e os preconceitos que a acompanham e modelam” (Barros, 1994, p. 191). Desconstruir a 

instituição psiquiátrica seria, para Barros (1994, p. 192), “mostrar, a partir de seu interior, 

como se subverte a filosofia que a sustenta e, ainda, as oposições hierárquicas sobre as quais 

se baseia”. Essa é uma questão que, ao que nos passa a discussão em reforma psiquiátrica, já 

está clara, mas que podemos, ainda, entender como ela se apresenta atualmente. 

É coadunando com a ideia de Barros que Amorim e Dimenstein (2009, p. 196) 

referem-se à desinstitucionalização como um processo de “desconstrução de saberes, 

discursos e práticas psiquiátricos que sustentam a loucura reduzida ao signo da doença mental 

e reforçam a instituição hospitalar como a principal referência da atenção à saúde mental”. É 

um processo que representa mudanças não somente a nível institucional, mas também na 

compreensão que se tem sobre a loucura e suas estratégias de tratamento. 

Enquanto estratégia de ação da reforma psiquiátrica, de desconstrução do saber 

psiquiátrico, a desinstitucionalização tem repercussão no modelo anterior de tratamento da 

loucura, centrado nos hospitais psiquiátricos, por expandir o tratamento até novas instituições. 

A hegemonia do saber médico, centrado na doença, no biológico, cede espaço para uma 

postura de tratamento que privilegia a pessoa em sua existência e seu sofrimento. 

Com essa nova concepção, a política, a cultura e a sociedade são convidadas a 

entrarem em cena, e os espaços sociais são vistos como aliados ao tratamento, concebidos a 

partir da noção de território. O território é entendido como sendo mais que a delimitação 

física e geográfica dos espaços sociais, comunitários e das instituições de tratamento. 

Território corresponde àqueles espaços capazes de contribuir para a promoção da saúde; diz 

respeito às relações pessoais, à cultura (Giovanella & Amarante, 1994) . Por sua vez, a 
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desinstitucionalização é entendida como sendo mais do que deslocar o centro de atenção dos 

hospícios para a comunidade (Hirdes, 2009). 

Ao falarem sobre esse novo modelo de atenção de saúde mental, Amorim e 

Dimenstein (2009, p. 197) afirmam que ele 

 

foi proposto no sentido de expandir e consolidar uma rede de atenção extra-hospitalar, 

de modo a atender as demandas territoriais específicas sem desassistir e indo além da 

pura desospitalização. Esta rede hoje é constituída de unidades básicas de saúde 

(UBS), centros de saúde, serviços de prontoatendimento, ambulatórios, centros de 

atenção psicossocial (CAPS) e serviços residenciais terapêuticos (SRT). 

 

Vemos que atualmente a rede de atenção em saúde mental é constituída por diversos 

dispositivos de saúde, que são alternativos ao hospital e que devem dispor de estratégias de 

atenção diferentes deste último, com articulação entre a própria rede, proporcionando um 

atendimento integralizado de seu usuário. A atenção em saúde mental, no entanto, não se 

limita a uma questão institucional, envolve mais uma questão de território.  

O trabalho no território é o da promoção da saúde mental e da vida. Agora, a loucura 

já não é destinada ao hospital, ela é pulverizada na sociedade, nos territórios. Isso leva, por 

conseguinte, a um repensar da questão jurídica e política da saúde mental. 

Assim se tratando, a dimensão jurídico-política vem questionar a concepção social de 

que o louco é incapaz de responder sobre seus atos. Critica-se a visão do louco como a pessoa 

perigosa, que não responde pelos seus atos. Esse entendimento criou um aparato jurídico 

segundo o qual é justificada a tutela ou a curatela do doente mental. Relacionada a essa 

dimensão jurídica encontra-se um envolvimento político, na busca de leis que dêem o suporte 

para a promoção dos direitos e dos deveres das pessoas com transtorno mental. Atualmente, 
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com a participação de usuários e familiares em associações, essas reivindicações pelo 

exercício de seus direitos têm sido feitas por eles próprios. 

Essa participação ativa desperta outros atores da sociedade, cidadãos envolvidos com a 

causa. Posiciona-se aqui a dimensão sociocultural. Nesta última dimensão, procura-se trazer a 

questão da loucura para fora dos muros institucionais, com participação dentro dos meios 

sociais; “objetiva-se transformar o imaginário social, isto é, as representações, os ‘pré-

conceitos’ que a sociedade tem sobre a loucura” (Amarante, 2003b, p. 69); transformar a 

concepção construída da loucura mediante o saber médico-psiquiátrico, constituída ao longo 

desse tempo. Com isso, pretende-se que a representação social sobre a loucura não seja aquela 

da redução a uma doença, mas do reconhecimento do louco como pessoa. 
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Capítulo II: A fenomenologia hermenêutica heideggeriana 

 

Heidegger (1987/2009) explicita que sua ontologia refere-se a uma analítica do Dasein 

(ou da existência), pois busca tematizar o ser do homem a partir de sua cotidianidade, 

retomando os aspectos existenciais do Dasein. Abordamos neste capítulo alguns conceitos 

fundamentais em sua obra, considerando a analítica da existência como fundamento filosófico 

e ontológico que permeia a visão de mundo do pesquisador, sendo levado ao passo da 

construção teórica, formulação de uma metodologia para esta pesquisa e como base para a 

discussão dos dados. 

A analítica da existência delimita questões relativas ao ontológico e ao ôntico. Ôntico 

caracteriza aquilo que é fático e o ontológico àquilo que é da existência do ser. No caráter 

ôntico encontram-se os entes, que são as coisas presentes no mundo em sua materialidade, 

como as plantas, os animais e o homem (seu corpo). Dos entes existentes, o único que dá 

sentido ao mundo e desvela o sentido de ser dos outros entes é o homem, cujo modo de ser 

Heidegger define como Dasein, ou ser-aí, e ainda ser-no-mundo, pois ele co-habita o mundo à 

medida em que existe e dá sentido ao mundo. Esse entendimento do modo de ser do homem 

refere-se ao que é ontológico. Ser-aí designa o caráter do homem de estar lançado no mundo, 

aberto às possibilidades de exercer sua existência. 

O que diferencia o modo de ser do homem do modo de ser dos animais, é que estes 

últimos não percebem as coisas do mundo como coisas, em seu sentido; eles estão no mundo, 

mas não têm o mundo. O homem, em seu modo como ser-no-mundo, desvela o mundo e dá 

sentido às coisas existentes. Assim, pelo caráter ontológico do modo de ser homem, ele é o 

único ser que existe numa historicidade, uma vez que sua compreensão de mundo e o seu 

vivido estão sempre presente em seu agora, não como passado, com apenas fatos inalterados, 
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mas como vigor de já ter sido, cujos sentidos dos fatos ocorridos encontram-se abertos às 

mudanças no agora. 

Para Heidegger (1927/2009) o modo de ser do homem encontra-se ontologicamente 

situado a partir de três existenciais: compreensão, discurso e afetação (befindlichkeit). 

Compreensão porque o homem já encontra-se no mundo atribuindo sentido às coisas e 

auferindo uma compreensão sobre tudo que lhe é apresentado. O discurso é o modo pelo qual 

ele estrutura sua compreensão e a expressa da linguagem. A afetação remete ao estado pelo 

qual o homem em sua relação com o mundo encontra sempre em um estado de humor, em 

uma afinação com as coisas. 

Em sua obra Ser e Tempo, Heidegger (1927/2009) trata, em sua ontologia 

fundamental, sobre o caráter ontológico-existencial do ser do homem e realiza uma 

investigação sobre os fundamentos do todo estrutural do Dasein. O modo de ser do homem é 

sendo-no-mundo-com-os-outros. Esse é um caráter ontológico do Dasein e designa seu modo 

de ser-no-mundo em relação aos entes que possuem o modo de ser do Dasein. Já a relação 

estabelecida entre o Dasein e os entes intramundanos (seres simplesmente dados) se 

caracteriza pela manualidade. Esta última é guiada por uma “visão de conjunto, a circunvisão, 

que envolve o material, o usuário, o uso, a obra, em todas as suas ordens” (Heidegger, 

1927/2009, p. 566). Os entes desprovidos do modo de ser do Dasein são, assim, apresentados 

em sua relação com o Dasein. Na facticidade cotidiana o Dasein se ocupa dos objetos que a 

ele lhes vêm ao encontro. A ocupação (Besorgen) é o modo de como o Dasein se relaciona 

com os seres simplesmente dados. 

O modo de ser do Dasein junto aos outros entes providos do seu caráter, se diferencia 

do modo de ser da manualidade, que se dá junto aos entes simplesmente dados. A distinção 

hora realizada é estabelecida uma vez que o Dasein se distingue dos objetos e das coisas 

intramundanas, sendo ele mesmo ser-no-mundo, sendo-com os que lhe vêm ao encontro na 
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sua abertura de mundo. É essa característica que modifica a estrutura dessa relação. Uma vez 

que o Dasein se relacionava com o que estava imediatamente à mão no mundo circundante 

ocupando-se de tais objetos, com os demais entes, providos do caráter de ser-aí, o Dasein não 

se ocupa, mas se preocupa (Fürsorge). Assim, enquanto o modo de lidar da circunvisão 

caracteriza a sua relação com os entes intramundanos, o fenômeno do cuidado (Sorge) 

caracteriza as relações do ser-com que constitui existencialmente o ser-no-mundo. 

O que se estabelece no modo de ser do Dasein como ser-no-mundo é a sua abertura 

para o mundo, pois somente o Dasein é no mundo e dá sentido ao mundo. Ser abertura para o 

mundo diz respeito ao seu estar lançado no mundo, logo, na incompletude de ser, pois à 

medida que desvela o sentido das coisas e de mundo, lança-se a uma nova compreensão, a um 

novo modo de estar-no-mundo. Em sua abertura reside, assim, seu vir-a-ser, sua condição 

ontológica de ser-aí, de ser na abertura de mundo, mas, ao mesmo tempo, desprovido de lugar 

no mundo. Ontologicamente, ser-aí é estar lançado no mundo, numa inospitalidade, pois abrir 

o mundo e ser na abertura de mundo, que é o próprio Dasein, é ser a todo instante um vir-a-

ser. Assim, em seu modo de ser mais próprio, não há fixidez em seu existir. 

A partir dessas considerações chegamos ao ponto no qual se esclarece a razão pela 

qual se diferencia o modo de relacionar-se do Dasein como ser-com-os-outros, da ocupação 

estabelecida no mundo circundante junto aos demais entes. Heidegger, a esse respeito, 

acrescenta: 

 

o caráter ontológico da ocupação não é próprio do ser-com, embora esse modo de ser 

seja um ser para os entes que vêm ao encontro dentro do mundo como ocupação. O 

ente, com o qual a presença se relaciona enquanto ser-com, também não possui o 

modo de ser do instrumento à mão, pois ele mesmo é presença. Desse ente não se 

ocupa, com ele se preocupa. (Heidegger, 1927/2009, p. 177) 
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O que se coloca de novo nessa relação do ser-com é o fato de que o ser com o qual ele 

se relaciona também possui o caráter do Dasein. Logo, a relação que se estabelece é mantida 

com um outro que também é ser-aí, e que está no mundo em sua própria abertura para as 

possibilidades de ser, diferenciando-se dos outros entes, os quais se apresentam conforme sua 

manualidade e não residem na abertura de ser. 

A preocupação está fundada na constituição de ser do Dasein enquanto ser-com. 

Preocupação, aqui, não diz respeito aos modos de se relacionar com o outro protegendo-o ou 

dando-lhe atenção. O cuidado também não diz respeito a uma atitude psicológica negligente 

ou protetora em relação aos entes (Sá, 2002). Essas são atitudes que se dão onticamente, no 

existir cotidiano. Essa forma de agir, contudo, funda-se no cuidado como fenômeno 

ontológico do ser. Mas, na convivência mediana com os outros, é característico do Dasein se 

relacionar nas formas deficientes da preocupação, de forma indiferente. Heidegger 

(1927/2009) ilustra a questão da indiferença com a seguinte explicação: 

 

O ser por um outro, contra um outro, sem um outro, o passar ao lado um do outro, o 

não sentir-se tocado pelos outros são modos possíveis da preocupação. E precisamente 

estes modos, que mencionamos por último, de deficiência e indiferença, caracterizam 

a convivência cotidiana e mediana de um com outro. Também esses modos de ser 

apresentam o caráter de não surpresa e evidência que convém tanto à co-presença 

intramundana cotidiana dos outros como à manualidade do instrumento de que se 

ocupa no dia-a-dia. (p. 178) 

 

Para além da deficiência e indiferença, Heidegger chama atenção para as duas formas 

extremas da preocupação. A primeira delas é a da substituição (einspringt). Nela, o lugar do 
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outro é tomado pelo próprio Dasein, que salta para o seu lugar (einspringen), tomando seu 

lugar nas ocupações, liberando-o delas ou devolvendo-as a posteriori como algo pronto. Ao 

substituir o outro, ele é tomado como objeto, aprisionado a um lugar já conhecido. Isso pode 

fazer com que o outro se torne dependente e dominado. Na cotidianidade, a preocupação 

substitutiva pode ocorrer pela negação de se abrir um espaço para compreender quem é a 

pessoa que se apresenta a nós em nosso dia-a-dia, fechando-nos, assim, em nossos pré-

conceitos e imprimindo à outra pessoa nossas imagens sobre quem ela é ou o que é o melhor 

para ela. Dessa forma, termina-se por negar ao outro todas as suas possibilidades de ser, já 

que dessa forma o outro já é concebido a partir de nossos próprios conceitos. “Essa 

preocupação substitutiva, que retira do outro o ‘cuidado’, determina a convivência recíproca 

em larga escala e, na maior parte das vezes, diz respeito à ocupação do manual” (Heidegger, 

1927/2009, p.178). 

A outra forma de preocupação é aquela na qual o Dasein se direciona ao outro numa 

postura de abertura, se antepõe (vorausspringit) a ele, deixando que ele mesmo se mostre. 

Não há uma substituição do outro. Há, antes, um salto para antecipar-se a ele 

(vorausspringen) em suas possibilidades de ser, para desvelar ele próprio em seu cuidado. É 

uma postura que liberta o outro para ser seu si-mesmo ou seu vir-a-ser; para exercer as suas 

possibilidades (Sá, 2002). “Essa preocupação que, em sua essência, diz respeito à cura
1
 

propriamente dita, ou seja, à existência do outro e não a uma coisa de que se ocupa, ajuda o 

outro a tornar-se, em sua cura, transparente a si mesmo e livre para ela” (Heidegger, 

1927/2009, p. 179). 

O modo da preocupação antepositiva indica, assim, a forma mais fundamental do ser-

com enquanto cuidado. Entretanto, como nos é esclarecido por Sá (2002, p. 261), “o Dasein 

em seu modo cotidiano e mediano de ser tende de início ao fechamento, isto é, ao 

                                                 
1
 A tradução utilizada na edição de Ser e Tempo consultada, traduz a palavra alemã Sorge por Cura (no 

português). 
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encerramento de todo sentido dos entes num horizonte de instrumentalidade”. Ambas as 

formas positivas de preocupação, a ocupação e a anteposição, assim como a indiferença, são 

possibilidades do fenômeno do cuidado. Elas se mostram possíveis, como vimos, no modo de 

relacionar-se do Dasein com os outros seres que se relacionam como ser-com. Vejamos, a 

seguir, quais as aproximações que podem ser feitas entre a fenomenologia hermenêutica de 

Heidegger e a proposta de uma reforma psiquiátrica e ainda quais as influências que a 

fenomenologia pode ter exercido no projeto de Franco Basaglia. 

 

2.1 Influências da fenomenologia em Franco Basaglia e na reforma psiquiátrica brasileira 

 

A fenomenologia, enquanto epistemologia, mediante sua concepção de homem, e o 

método de investigação proposto na compreensão do ser do homem, passou a ser abordada 

dentro da área da psicopatologia e da psiquiatria. Sua expressão na psicopatologia pode ser 

encontrada a partir das obras de autores como Artur Tatossian, Binswanger, Minkowski, 

Kimura Bin, Medard Boss e Van Den Berg (Cardinalli, 2004; Caldas, 2009; Holanda, 2011). 

Na psiquiatria, a fenomenologia foi referência para as obras de Karl Jaspers, que é 

considerado o primeiro psiquiatra a se utilizar do método fenomenológico em sua atuação 

(Cardinalli, 2004; Caldas, 2009). 

A influência da fenomenologia na área da saúde mental, no entanto, pode não estar 

restrita às indicações dos autores supracitados. Diante das transformações decorridas da 

produção de novas práticas no âmbito da saúde mental, que se seguem desde a segunda 

metade do século XX com os processos de reforma psiquiátrica (por exemplo a psiquiatria de 

setor, psiquiatria comunitária e psiquiatria democrática, já abordadas anteriormente), alguns 

autores (Amarante, 2003b; Holanda, 2011; Schneider, 2009) sugerem a influência do 

pensamento fenomenológico na proposta de um dos principais expoentes dos movimentos de 
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reforma no mundo, Franco Basaglia. Para todos eles, Basaglia utiliza-se das proposições de 

Husserl em relação à redução fenomenológica, bem como baseia-se na antropofenomenologia 

de Binswanger (Holanda, 2011), recebendo também, por intermédio deste último, influências 

de Heidegger. Desse modo se reconhece também a influência da corrente existencialista, neste 

caso representada pelo filósofo Jean-Paul Sartre. 

A considerável repercussão do movimento da psiquiatria democrática italiana na 

proposta de uma reforma psiquiátrica brasileira, faz-nos considerar que o caminho traçado 

pela reforma brasileira pode insurgir desses referenciais que fizeram parte do pensamento e da 

prática elaborada por Basaglia. Nesse sentido, mediante a retomada dos textos do psiquiatra 

italiano e, posteriormente, da discussão de alguns pontos que perfazem os pressupostos 

teóricos e práticos da reforma psiquiátrica do Brasil, buscamos apontar para aspectos que 

subsidiem a matéria sobre a influência da fenomenologia em Franco Basaglia e na experiência 

da reforma psiquiátrica brasileira. 

Basaglia (1985), em seu livro A psiquiatria alternativa, fruto das conferências e 

debates realizados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no ano de 

1979, apresenta uma análise das relações que são estabelecidas entre as classes dos 

trabalhadores de saúde mental, em especial o médico psiquiatra, a sociedade e a pessoa com 

transtorno mental. O autor exalta a clara definição nos papeis de classe dominante e classe 

dominada, sendo a primeira contemplada pela classe psiquiátrica e a segunda pelos pacientes.  

Basaglia sustenta o pensamento de que a relação de opressão que se formula dentro do 

hospital psiquiátrico tem o médico como seu principal expoente. Segundo afirma, o papel de 

detentor do saber, celebrado pelo médico, não somente no ambiente do hospital psiquiátrico, 

mas na sociedade como um todo – uma vez que o médico é visto como um profissional a 

quem se deve total respeito de suas posições –, faz com que sua figura se torne referência para 

a tomada de ações dos outros membros da equipe profissional. Dessa maneira, o psiquiatra 
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ocupa uma função de destaque, e é cobrado a manter-se nela, realizando ações que estejam de 

acordo não somente com a posição de sua categoria, mas de toda uma conjuntura social. 

O poder médico agora desponta para a manutenção de um constructo social, segundo o 

qual as pessoas com doenças mentais não podem permanecer em sua posição social enquanto 

cidadãos de direitos, devendo ser excluídos dos meios de produção social e mantidos sob o 

cárcere da doença, encerrados nela mesma. Basaglia aponta para uma relação na qual o 

médico, o detentor da técnica, oprime o paciente, negando-lhe outras condições de ser-no-

mundo, apagando toda a sua historicidade e experiências pessoais e enquadrando-o em um 

rótulo, um diagnóstico que visa a apuração de agentes biológicos relacionados aos sintomas 

da doença. O ato de medicar vem, nesses termos, assegurar o controle sobre a doença e sobre 

o paciente, que passa a ser refém de uma droga, sem a qual não sabe como se posicionar 

frente às adversidades do mundo. Aos poucos, a vida nos manicômios passa a 

institucionalizar o seu paciente, pois a terapia dos manicômios é a da morte civil (Basaglia, 

1985). 

Nesse interim é preciso considerar o contexto em que ocorre essa situação disposta por 

Basaglia. A postura tomada pelo médico em sua prática não é uma postura deslocada, alheia à 

formação médica ou mesmo aos anseios da sociedade que, ao mesmo tempo em que coloca o 

médico num lugar privilegiado, exige dele a manutenção dessa mesma postura. 

A proposta de Basaglia para o tratamento do paciente psiquiátrico frente à repressão 

dos ambientes hospitalares e da opressão figurada pelos profissionais de psiquiatria é a 

libertação. O autor explica que a liberdade é uma necessidade do homem doente. A liberdade 

ao paciente psiquiátrico surge, pois, de uma relação dialética que venha a se estabelecer, 

inicialmente, entre ele mesmo e seu cuidador. Mas esse é um aspecto da existência do doente 

que deve ser proporcionado por quem o oprime em seu próprio ambiente de tratamento: o 

médico. Basaglia (1979a, p. 15) mesmo informa que “quando um médico pretende que seu 
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doente fique na cama, é evidente o caráter opressivo da medicina”, entretanto, “quando o 

médico aceita a contestação, quando ele aceita ser um dos pólos da dialética, aí a medicina e a 

psiquiatria se tornam libertadoras”. 

Libertar o doente significa desatar as amarras dos pré-conceitos firmadas sobre a 

pessoa. O foco da atenção do tratamento não deve se situar na extinção de um sintoma, mas 

sim no processo de libertação do doente para o exercício de suas possibilidades de ser-no-

mundo. Essa, por sua vez, é uma posição que só pode ser alcançada mediante a participação 

do outro. O caráter de ser-com já posiciona o ser-aí diante da vivência de ser-no-mundo a 

partir de uma relação com o outro. Esta relação, por sua vez, pode libertar ou represar as 

possibilidades de ser de alguém, não somente a quem é o objeto do olhar do outo, neste caso o 

doente, mas principalmente a pessoa que olha. Quem observa a pessoa com transtorno mental 

também deve libertar-se, também precisa abrir-se para dar e enxergar a possibilidade de ser-

no-mundo que é o outro. 

No entendimento de Basaglia (1979a; 2010) a doença deve ser observada como a 

expressão de uma crise existencial, social e familiar e por isso que a liberdade, ao invés do 

medicamento, é o que pode proporcionar um tratamento adequado à pessoa com transtorno 

mental. O pensamento que conduz a proposta de Basaglia relaciona, pois, três aspectos que se 

entrelaçam: a doença, a saúde e a liberdade, sendo esta última colocada como condição 

fundamental para se estar saudável. Tal discussão também se mostra presente na hermenêutica 

heideggeriana. 

Heidegger (1987/2009) toma a discussão sobre a doença e a saúde sob o ponto de vista 

da existência do homem. Saúde e doença não devem ser observadas somente como estados da 

condição fisiológica do corpo humano. Visto sob um outro prisma, encontra-se a própria 

condição existencial do homem para o exercício de sua liberdade, suas possibilidades de ser. 

A doença ou a saúde dizem mais de um modo de ser do Dasein como ser-no-mundo do que 
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um estado unicamente relacionado às condições físicas ou psicológicas. O adoecimento 

significa a limitação do ser em exercer o seu estado de abertura, mesmo que por uma condição 

física ou biológica. Por outro lado, é a abertura do ser-aí para o exercício de suas 

possibilidades de ser-no-mundo que o caracteriza numa condição de estar saudável. 

As aproximações elencadas entre a proposta de um tratamento apresentada por 

Basaglia e a questão da doença-saúde para Heidegger, conduzem a um olhar sobre o homem e 

sua existência, distanciando-se de posições deterministas ou estigmatizantes. Isso é o que vem 

subsidiar a afirmação de Basaglia (1979a, 1979b, 1985, 2010) de que o tratamento dos 

hospitais psiquiátricos já não pode mais ser utilizado, uma vez que o foco da atenção já não é 

a doença, mas a limitação da pessoa em sua existência. 

O trabalho que o autor propõe para a saúde mental não visa a mudança institucional ou 

criação de novos modelos de tratamento para a pessoa com transtorno mental, mas direciona-

se para a provocação de uma crise na sociedade, para que esta venha a se “confundir” com os 

próprios enfermos, ou seja, para que se possa questionar os valores arraigados acerca da 

saúde/doença, razão/loucura (Basaglia, 1979b). É por essa via que Basaglia (1979a) 

compreende a loucura como subjacente à razão, e não como contraponto desta última. 

Em seguimento à mesma linha de pensamento do psiquiatra italiano, ao propor a 

libertação do “doente” como tratamento para sua reabilitação social, encontra-se a sua 

indicação em relação à forma como deve ser abordada a pessoa com transtorno mental. 

Basaglia (2010) informa que no decorrer da construção da ciência psiquiátrica, mediante o 

interesse em prover classificações nosográfias e a condução de uma terapêutica estritamente 

biológica, a pessoa, em sua existência, foi colocada entre parêntese. A ciência psiquiátrica 

conduziu seus estudos a um objeto: o corpo. A alternativa para esta situação é, pois, o inverso 

que ocorreu de início: deve-se pôr entre parênteses a doença, para poder se debruçar sobre a 

pessoa. 
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Na concepção de Basaglia, esta atitude não vem descaracterizar o status científico da 

psiquiatria, pelo contrário. Conforme o autor 

 

se é verdade, contudo, que uma análise científica – seja qual for a problemática que se 

ocupa – representa a busca da essência de um fenômeno, uma vez isolado das 

superestruturas e ideologias que habitualmente o esconde, se quisermos enfrentar 

cientificamente o problema do doente mental será preciso, em primeiro lugar, pôr 

“entre parêntese” a doença e o modo pelo qual ela foi classificada, para considerar o 

doente no desdobramento em modalidades humanas. (Basaglia, 2010, p. 36) 

 

As publicações de Basaglia (1979a, 1979b, 1985, 2010) consideradas nessa breve 

análise, vêm sugerir que, embora o psiquiatra italiano tenha enveredado por uma apreciação 

de alguns conceitos da fenomenologia, suas propostas para uma prática na saúde mental, mais 

do que a elaboração de uma teoria da saúde mental, vem demonstrar a proximidade com este 

campo da filosofia. O próprio autor, por diversas vezes, em suas conferências (Basaglia, 

1979a), já ressaltara o lema “contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática”. Isso 

demonstra o seu empenho em construir uma prática que possa servir de mote para outros 

interessados da área; isso o interessava mais do que promover uma teoria que pudesse se 

prender às amarras do pensamento, sem necessariamente desembocar em uma prática. 

Autores de referência para o campo da saúde mental brasileira (Amarante, 1994, 2003; 

Yasui, 2006, 2011; Hirdes, 2009; Sales & Dimenstein, 2009) já citam a influência da 

experiência de reforma psiquiátrica desempenhada por Basaglia na elaboração da proposta de 

reforma no Brasil. Não somente por esta observação, mas também devido à compreensão 

deste pesquisador sobre os pressupostos que fundamentam esse processo, já vistos 

anteriormente, é que contextualiza-se nesse momento o entendimento de uma aproximação 
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desses pressupostos com o projeto de uma fenomenologia. E aqui considera-se, por 

aproximação com o campo de estudo do pesquisador, em especial os conceitos que 

constituem e compõem a fenomenologia heideggeriana, também já explicitados acima. Nesse 

sentido, em uma tentativa de diálogo desses conceitos com a proposta da reforma psiquiátrica, 

talvez seja possível estabelecer uma relação entre o conceito de cuidado (Sorge) e as formas 

de atenção à saúde mental que se mostram como capitais no processo de reforma. 

Historicamente a psiquiatria tem voltado sua atenção para alcançar, cada vez mais, um 

conhecimento preciso sobre os transtornos mentais, a partir do diagnóstico, dir-se-ia etiologia, 

e seus tratamentos. Consiste numa forma de lidar com a doença a partir de uma concepção 

que prioriza os fenômenos biológicos e as reações do corpo relacionadas aos transtornos 

mentais. Tal saber merece reconhecimento, entretanto, não se pode tomar o transtorno mental 

como um objeto à mão, desprovido de seu contexto na existência de alguém que é, ele 

mesmo, ser-no-mundo. 

Hoje em dia, têm-se ampliado a percepção para outros aspectos adjacentes aos 

componentes biológicos relacionados ao transtorno mental. Tal é o exemplo da proposta 

terapêutica encontrada nos Centros de Atenção Psicossociais, cuja proposta de tratamento não 

se restringe à utilização de medicamentos, mas se estende ao uso das oficinas (de 

arte/artesanato, relaxamento, da palavra, etc.), o acompanhamento terapêutico, o 

acompanhamento familiar, as atividades realizadas na comunidade, etc (Brasil, 2004). O 

exemplo demonstra as transformações decorrentes de uma nova percepção sobre o transtorno 

mental, que considera cada vez mais a pessoa e seu contexto histórico e social. 

No tocante à reforma psiquiátrica, acreditamos que sua proposta envolve uma 

concepção distinta sobre o transtorno mental e seu tratamento, aproximando-se muito mais do 

âmbito da experiência de quem vivencia o transtorno mental, do que da própria doença em si. 

Esse novo olhar que a psiquiatria brasileira inaugura, ergue-se sobre os pilares da psiquiatria 
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democrática italiana originada por Franco Basaglia. Para Rotelli (2001), esta questão está 

referendada por uma definição do objeto de estudo da psiquiatria. Para este autor, e para nós, 

o objeto de estudo da psiquiatria não deve ser a doença, subjacente a um corpo ou psiquismo 

isolado, mas, sim, a “existência-sofrimento dos pacientes e sua relação como corpo social” (p. 

90). Uma vez que o paciente é visto a partir de sua existência, todos os conjuntos estruturantes 

que perfazem sua existência serão foco de atenção, incluindo os componentes biológicos 

envolvidos em seu adoecer. 

O objeto da psiquiatria se modifica ao passar de um fenômeno restrito do homem, para 

ser o próprio homem em seu caráter de ser-no-mundo. Rotelli ressalta que esse não é mais um 

objeto em equilíbrio, mas que por definição é apresentado em seu estado de não equilíbrio. 

Vale ressaltar, um objeto que é o próprio Dasein, em seu poder-ser. É possível pensar que as 

práticas desenvolvidas pela psiquiatria tradicional não davam possibilidades para que as 

pessoas em tratamento pudessem descobrir a si mesmas como pessoas de possibilidades, pois 

já se estabelecia de antemão uma referência biológica para seu adoecimento e direcionava o 

tratamento a uma terapêutica rígida, que encerrava as pessoas numa única possibilidade de 

ser, a de ser doente. 

As propostas da reforma psiquiátrica vêm proporcionar uma nova compreensão do 

transtorno mental e de seus tratamentos. Abre margem para que os profissionais lidem com as 

pessoas a partir de um cuidado antepositivo (cuja essência é a abertura ao ser, e a disposição 

para deixar que o outro se mostre, antes de apreendê-lo em nossas concepções formadas), que 

possibilite ao usuário des-cobrir-se em suas possibilidades de ser-no-mundo e existir. Diante 

disso, entendemos que as propostas da reforma psiquiátrica vêm proporcionar uma nova 

compreensão do transtorno mental e de seus tratamentos e que, baseado nos pressupostos da 

reforma psiquiátrica brasileira, observa-se uma estreita relação entre a reforma e a 

fenomenologia, com aproximações da hermenêutica heideggeriana. 
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Os resultados advindos da revisão das obras de Basaglia nos permite conceber que, 

mais do que alguém que realizou uma apreensão da fenomenologia para o campo da 

psiquiatria. A exposição de Basaglia em seus escritos vinculam-se mais a uma práxis que, em 

seu fundamento epistemológico, demonstra clara aproximação com algumas proposições da 

fenomenologia. Certamente, a investigação aqui apresentada precisa de maior apreciação, 

ampliando seu campo de análise para outras obras não relacionadas neste estudo. Uma vez 

que essa amplitude seja feita, mais desveladora se fará a aproximação a este posicionamento 

que aqui adotamos. 

A aproximação com o histórico da psiquiatria e as propostas da reforma psiquiátrica, 

assim como a apresentação de alguns conceitos consubstanciais à analítica existencial de 

Heidegger e sua relação com o campo da psiquiatria, expressa as bases teóricas de discussão 

desta pesquisa. De conhecimento dessas, passemos agora à observar quais os procedimentos 

que impetram a ida ao campo e a construção dos dados.  
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Capítulo III: Procedimentos metodológicos 

 

Partimos para a discussão dos procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa. 

Abordamos, de início, um breve esclarecimento relativo à questão do método como caminho 

de investigação buscando se conhecer ou explorar determinado objeto. 

Antes de qualquer delimitação metodológica, entende-se que sua definição tem 

subsídios em uma perspectiva teórica e, anterior a esta, em uma epistemologia (Crotty, 1998) 

ou ontologia (Gray, 2012). Visto dessa maneira, e reportando-nos a um questionamento já 

antigo sobre a neutralidade científica e sobre o conhecimento como verdade na ciência, 

fazemos referência à assertiva de Roehe (2006, p. 156), para quem “o ideal científico de 

neutralidade do conhecedor ante o conhecido é inviável, uma vez que o último apenas se dá 

como tal relativamente ao ser do primeiro”. O autor desenvolve seu pensamento a partir de 

uma compreensão ontológica do ser referendada na analítica do Dasein, de Heidegger 

(1927/2009), que compreende o homem como co-originário ao mundo, portanto, des-velador 

do sentido do ser dos entes que aí se encontram. 

O homem como ser-aí, já se encontra no mundo a partir de uma afetação 

(Befindlichkeit) e de uma compreensão e ontologicamente se relaciona com os outros entes a 

partir do cuidado (Sorge). Essas estruturas existenciais do Dasein tornam isentas quaisquer 

possibilidades de acepção à neutralidade. De maneira igual, exime qualquer possibilidade de 

apreensão do ser do homem de uma verdade universal, imutável ou pura. 

Dessa forma, trazemos para o entendimento desta pesquisa, as proposições da 

fenomenologia hermenêutica de Heidegger. Este filósofo não propõe em sua ontologia um 

método de investigação para uma pesquisa. Porém, compreendemos que partindo da proposta 

da analítica do Dasein, e com base no conhecimento dos conceitos revisitados por ele durante 

sua investidura filosófica, seja possível aproximar-se de uma proposta hermenêutica como 
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inspiração para uma pesquisa. Nesse sentido, Günther (2006) informa que “a pesquisa 

qualitativa considera cada problema objeto de uma pesquisa específica para a qual são 

necessários instrumentos e procedimentos específicos”. 

A fim de complementar o diálogo teórico enveredado acima e embasar os caminhos de 

uma metodologia que se constrói nesta pesquisa, retomamos a partir da perspectiva desse 

filósofo, um entendimento sobre o que vem a ser o método e tematizar o sentido da noção de 

verdade. O método, conforme Heidegger (1987/2009, p. 139) é “o caminho que leva a algo, 

uma área, o caminho pelo qual estudamos um assunto”. Seu estabelecimento não pode ser 

dado previamente, de forma que, conforme o tema de uma pesquisa, já se estabeleça de 

antemão o percurso a ser utilizado na elucidação de seu objeto. Conforme mencionado antes, 

o método da ciência moderna, pautada nos parâmetros positivistas, tem por pretensão 

assegurar a previsibilidade da natureza, garantir sua calculabilidade (Heidegger, 1987/2009). 

Isso implica um posicionamento no qual a finalidade das ciências modernas seria a apreensão 

de uma verdade das coisas. Neste contexto específico, verdade é entendida enquanto 

adaequatio intellectus ad rem, que diz respeito à adequação entre algo (que está no mundo) e 

sua representação; à concordância entre sentença e coisa. 

A noção de verdade como adequação se faz reflexo, inclusive, na concepção 

disseminada sobre as práticas psicológicas clínicas (Sá, 2009), que corriqueiramente são 

compreendidas como aplicação de técnicas e estariam convocadas a responder às demandas 

cotidianas que lhes são requeridas. Heidegger (1999, 2007, 1987/2009), no entanto, nos diz 

que essa noção de verdade trata-se de um desvio de uma noção de verdade mais originária, 

assim como tratada em sua palavra de origem grega, Alethéia, que significa desvelamento, 

desencobrimento. 

Para Heidegger, o Dasein é e está na verdade, o que significa dizer que ele é a clareira 

que desvela as coisas, “abre”, “ilumina” o mundo. Portanto, a verdade enquanto adequação 
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tem seu fundamento na verdade como Alethéia, haja visto que “somente porque a presença 

[Dasein] é, enquanto o que constitui pela abertura, ou seja, pelo compreender, é que se pode 

compreender ser, e uma compreensão de ser torna-se possível” (Heidegger, 1927/2009, p. 

301). 

Entendemos que o homem é um ser de possibilidades e que os sentidos apreendidos 

por uma investigação não esgota a compreensão sobre seu ser. Concebe-se ainda que os 

sentidos provenientes desta pesquisa correspondem a algo construído numa relação, por isso, 

único. Esta pesquisa busca mais um desvelar do sentido de ser profissional em um hospital 

psiquiátrico diante da reforma psiquiátrica, a partir da experiência daqueles que participam, 

do que chegar a um denominador comum do que poderia ser tal experiência. Por entender 

desta maneira é que fazemos uso da pesquisa qualitativa com bases na fenomenologia nesta 

pesquisa. 

 

3.1 Abordagem teórico-metodológica 

 

Heidegger (2012) define que “inicialmente fenomenologia não é outra coisa do que um 

modo de investigar, mais precisamente: falar de algo tal como esse algo se mostra e apenas na 

medida em que se mostra” (p. 79). A investigação fenomenológica se define pelo 

investimento realizado na apreensão do fenômeno. Entende-se por fenômeno, do grego, 

phainomenon, aquilo que se mostra, é ainda “um modo de ser objetual de algo” (Heidegger, 

2012, p. 75). O fenômeno se mostra, é manifestação, mas nem por isso seu mostrar 

transparece sua completude, sendo, portanto, mais do que aquilo que se apresenta em sua 

manifestação ôntica. 

O fenômeno que buscamos acessar a partir da pesquisa fenomenológica é a 

experiência. Experiência é compreendida em seu pertencimento ao modo singular do Dasein 
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atribuir sentidos e significados à sua vivência cotidiana. Dutra (2002) alerta sobre as 

dificuldades de definição deste termo e compreende a experiência como algo que remete “ao 

mundo vivido, singular e existencial do indivíduo” (p. 372). A experiência está relacionada ao 

modo de ser-no-mundo do homem e envolve a construção de uma trama de sentido do vivido 

mediante uma dimensão existencial de afetação, compreensão e linguagem. Mediante tal 

entendimento, remetemo-nos à experiência dos profissionais de um hospital psiquiátrico 

como fenômeno capaz de desvelar os sentidos de uma prática que se constrói em um contexto 

de mudança na assistência em saúde mental. 

 

3.1.2 Clarificando os conceitos de hermenêutica, compreensão e interpretação 

 

A discussão que envolve a celebração do significado da hermenêutica para o campo 

das ciências do espírito, perpassa pelos meandros do significado da compreensão e 

interpretação. Embora a conjuntura do pensamento que venha a clarificar os termos os 

represente como correlatos, cada um deles possui um sentido próprio, já discutido na filosofia 

por autores como Dilthey e Schleiermacher (Gadamer, 1997) e, posteriormente, retomados 

por outros como Gadamer (1997) e Heidegger (1927/2009, 2012). A fim de se esclarecer qual 

o sentido que tem para esta pesquisa uma metodologia que se baseia na filosofia hermenêutica 

heideggeriana, trazemos para o debate a clarificação sobre esses conceitos, que são cruciais 

para o lugar que partimos, não somente na fundamentação teórico/filosófica, como também 

no percurso de campo e as análises advindas dos resultados. 

Falar sobre o tema em questão remete ao retorno que o próprio Heidegger realiza em 

seu percurso para o entendimento do ser. Percurso este que já não se realiza mais pela 

interrogação do que é o ser, mas sim pela pergunta qual o sentido do ser. A mudança primária 

realizada pelo filósofo alemão procede de uma transformação na maneira pela qual o ser do 
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homem passa a ser questionado, abrindo-se caminho para uma nova fundamentação 

ontológica sobre a questão do ser. A atitude de Heidegger ao interpelar pelo sentido do ser 

desemboca numa necessidade de se desenvolver a resposta à pergunta que foi posta através da 

condução de uma forma de análise, a hermenêutica. A hermenêutica passa a ser o próprio 

movimento de interpretar que se realiza pelo filósofo, ao mesmo tempo em que consiste num 

ponto que precisa ser esclarecido. Esclarecido porque a hermenêutica não vem a ser apenas 

um processo interpretativo que se dá em direção ao que se pretende interpretar, como se ela 

mesma fosse alheia ao que se interpreta. Nos termos propostos por Heidegger, há de se 

entender que o processo hermenêutico só se faz possível a partir do ser, haja visto seu caráter 

existencial de compreensão. 

A analítica do Dasein empreendida por Heidegger (1927/2009) se contextualiza 

mediante a condição ôntica do homem em seu existir fáctico. Por ser ser-no-mundo, é a partir 

do existir cotidiano do homem que pode ser discutida a questão ontológica do ser, e não há 

possibilidades de compreendê-lo numa relação que não conceba esse modo de existir. 

Esclarecido esse ponto, agora é possível explicitar o significado do conceito de hermenêutica 

utilizado por Heidegger (2012, p. 21) em sua definição: “a hermenêutica tem como tarefa 

tornar acessível o ser-aí próprio em cada ocasião em seu caráter ontológico do ser-aí mesmo”. 

Tornar acessível o ser-aí próprio se faz entender por deixar que o próprio ser-aí se mostre, ou 

seja, na hermenêutica retoma-se o fundamento que define a fenomenologia, o de ir às coisas 

mesmas. 

Retomar o sentido original de algo é a tarefa principal da hermenêutica. A tradução do 

termo grego equivalente confere à palavra hermenêutica o significado de interpretação 

(Heidegger, 2012). Tal seja a tarefa da hermenêutica, quando se diz que o próprio ato de 

traduzir uma língua estrangeira já configura ao intérprete o exercício da hermenêutica 

(Gadamer, 1997). 
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Em Gadamer também encontramos uma aproximação esclarecedora sobre o termo. O 

caminho explicativo retomado por este autor nos leva a uma direção que, embora se diferencie 

no objeto de análise, se aproxima em termos conceituais do exemplo da analítica do ser 

heideggeriana. Gadamer (1997) relaciona a hermenêutica como o caminho pelo qual se realiza 

a interpretação de um texto. Embora o autor se direcione, em sua analogia, a um conteúdo 

textual que é escrito, talvez não seja distante visualizar este texto como um conteúdo com o 

qual se busca uma aproximação com o seu significado, como exemplo, uma narrativa. É certo 

que existem diferenças significativas entre ambos, já apontadas, inclusive, pelo próprio 

Gadamer. Enquanto a narrativa se constitui a partir do diálogo aquiescente estabelecido entre 

duas ou mais pessoas, o texto só se faz diálogo, ou só se constitui como diálogo, na medida 

em que é lido por alguém. Entretanto, talvez seja possível dizer que, em seu caráter 

significativo, a hermenêutica se mostra como um caminho único e capaz de ser representada a 

outras esferas contextuais por meio da analogia realizada, apresentada por Gadamer. 

O trabalho interpretativo que se realiza, exercitada por meio da hermenêutica, já revela 

a justaposição estabelecida entre hermenêutica, compreensão e interpretação. A hermenêutica, 

enquanto caráter pertencente ao ser, só se faz possível pela posição de abertura que constitui o 

ser e por ele ser compreensão e linguagem. A compreensão, enquanto característica 

ontológica do ser, se realiza à medida em que há a interpretação, sendo a linguagem o 

existencial que possibilita ao ser esse processo. 

Nas palavras de Gadamer (1997, p. 408) temos que “a interpretação não é um ato 

posterior e ocasionalmente complementar à compreensão. Antes, compreender é sempre 

interpretar, e, por conseguinte, a interpretação é a forma explícita da compreensão”. Também 

a interpretação não é um processo indiferente à historicidade e aos conceitos prévios de quem 

interpreta. O intérprete se debruça sobre um texto e toma nota dos sentidos que lhes surgem, 

mas “quem quiser compreender um texto, realiza sempre um projetar”, pois “o sentido 
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somente se manifesta porque quem lê o texto lê a partir de determinadas expectativas e na 

perspectiva de um sentido determinado” (Gadamer, 1997, p. 356). 

A interpretação de algo já pressupõe a sua compreensão. Compreender é “chegar” no 

sentido mesmo daquilo que se busca compreender. Nesse sentido, “compreender o que 

alguém diz é pôr-se de acordo na linguagem e não transferir-se para o outro e reproduzir suas 

vivências”
2
 (Gadamer, 1997, p. 497). Por que a reprodução das vivências do outro não se 

caracterizaria como uma compreensão? Re-produzir, produzir novamente, vem a ser a 

repetição das palavras, sem a apropriação dos sentidos. Entende-se que pôr-se de acordo na 

linguagem do outro é estar próximo ao sentido que este mesmo atribui à vivência que é 

narrada. Mesmo considerando-se os conceitos apriorísticos do intérprete (que por sua vez se 

faz necessário nesse processo), o esforço é o de se abrir à possibilidade de compreender o que 

o outro narra a partir de seu próprio sentido. 

A interpretação não pode ser considerada como a mera tradução de uma linguagem 

codificada que um interlocutor faz de uma língua estrangeira, ou que um leitor faz de um 

texto que busca traduzir. Interpretar e traduzir fazem parte da própria apropriação dos sentidos 

que o que se quer interpretar tem. Nessa condução a uma compreensão, encontra-se junto, 

também, a percepção de quem interpreta, pois uma interpretação é apenas uma interpretação, 

com lugar num tempo e a partir da compreensão de alguém. 

A conduta a ser tomada pelo interlocutor, que busca compreender o discurso que se 

mostra a ele, e do qual ele passa a fazer parte, exige uma mudança de postura de sua parte. Ao 

interlocutor cabe reconhecer seus conceitos prévios e abrir-se para buscar se aproximar do 

sentido que o outro passa a lhe retratar. A maneira pela qual Gadamer sugere que este 

processo seja feito é pelo perguntar. A pergunta estabelece um meio de se desvencilhar dos 

conceitos já formados e se posicionar de uma maneira fluida a um estado de abertura ao novo, 

                                                 
2
 Grifo nosso. 
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tomando este novo como desconhecido, logo, como algo que não cabe interpretações prévias. 

Vale ressaltar que nem toda pergunta favorece essa abertura. Existem diferentes tipos de 

pergunta e, dependendo da forma como ela for feita, pode-se restringir a posição do 

interlocutor a apenas a expressão de um posicionamento valorativo de algo. No campo 

fenomenológico estamos interessados em conhecer o sentido dos fenômenos para as pessoas. 

Por tal razão perguntamos pelo “como” e não pelo “porque”. Enquanto que o “porque” evoca 

uma resposta racional, ao perguntar pelo “como” solicitamos que o outro mergulhe em sua 

experiência, no sentido das coisas para ele, um sentido que é particularmente a ele. 

Gadamer (1997, p. 489) contextualiza a questão do perguntar da seguinte forma: “a 

compreensão hermenêutica se estabelece de uma relação com o perguntar, porque o perguntar 

caminha na direção para o estar-em-suspenso dos preconceitos”. Assim, aquele que busca 

compreender o sentido de algo, o faz por meio do perguntar, nesse caso, a representação do 

estado de abertura do ser-aí. 

Para Gadamer, ir ao encontro de um texto com uma questão em aberto, querendo 

compreender o seu sentido, é querer buscar encontrar a pergunta para o qual aquele texto é a 

resposta. Todo texto possui um sentido e este sentido é a resposta à pergunta que ele quer 

responder. Cabe, então, a quem pretende compreendê-lo, fazer isto questionando-se pela 

pergunta a qual o texto quer responder. 

O caminho para uma hermenêutica, tecido por Gadamer, nos leva a um 

direcionamento que pode ser disposto como metodologia para a pesquisa aqui realizada. 

Entendemos que, como parte do processo de interpretação, a hermenêutica se mostra como 

uma possibilidade existencial do ser como ser-compreensivo. Desta feita, não se pretende 

exterminar este sentido ontológico, mas aproximá-lo para o plano ôntico de uma pesquisa.  

Assim sendo, e considerando a questão ambivalente entre pergunta e resposta, 

podemos pensar que, no âmbito da pesquisa fenomenológica, que se realiza aqui por meio da 
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narrativa, que se estabelece a partir da realização de uma pergunta disparadora ao 

colaborador, conforme proposta por Dutra (2002), pode-se dizer que a proposta de uma 

pergunta disparadora somente se mostrará clara se, apenas por meio da aproximação com a 

narrativa do entrevistado, se consegue chegar à mesma pergunta inicialmente formulada. 

 

3.2 Participantes da pesquisa e Procedimento de construção dos dados 

 

Nesta pesquisa partiu-se da experiência de profissionais que atuam em um hospital 

psiquiátrico para atingir os objetivos propostos. A instituição escolhida para a realização da 

pesquisa foi o Hospital Dr. João Machado (HJM). O HJM é atualmente a única instituição 

psiquiátrica pública de Natal/RN, tendo sido inaugurado no ano de 1957 sob a denominação 

de Hospital Colônia, vindo substituir o Hospício de Alienados, fundado em 1911, no Antigo 

Lazareto da Piedade (Resende, 1994; Yalle, 2007;). Hoje, o HJM possui a seguinte divisão 

setorial, com seus respectivos leitos: Pronto Socorro, 35 leitos; Enfermaria feminina, 56 

leitos; Enfermaria masculina, 45 leitos; Moradia assistida: 13 (8 mulheres e 5 homens); e 

Setor Álcool e Drogas, 16 leitos. 

Nosso estudo pretende se aproximar da vivência dos profissionais que participaram 

desta pesquisa. Por tal razão, não houve uma delimitação prévia do número de participantes 

colaboradores, mas o processo de escolha dos mesmos se manteve mediante o seguinte 

critério de inclusão: atuar na instituição desde o período anterior ao ano de 1992 e consentir 

em participar da pesquisa. A delimitação temporal deve-se ao pretexto de atender o objetivo 

geral da pesquisa, que é compreender os sentidos e significados de atuar em um hospital 

psiquiátrico ante as transformações decorrentes do processo de reforma psiquiátrica. 

Entendemos que os profissionais que trabalhem na instituição desde 1992 caracterizam uma 

população que contempla em sua experiência uma atuação anterior e posterior ao início da 
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implantação da rede de assistência em saúde mental em Natal, que teve início com a 

inauguração do primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial, no ano de 1992 (Paiva & 

Yamamoto, 2007). 

É sabido que ainda hoje, no Brasil, e na cidade de Natal, o processo de reestruturação 

da rede de assistência em saúde mental ainda apresenta carência de novos serviços 

alternativos aos hospitais psiquiátricos. Dessa forma, poder-se-ia considerar, para esta 

pesquisa, quaisquer funcionários atuantes no HJM, independentemente de seu tempo de 

atuação. Mas, valemo-nos da maior experiência que os profissionais mais antigos podem 

proporcionar em suas narrativas, uma vez que eles têm acompanhado esse processo de 

mudança por mais tempo. 

O contato inicial com a instituição foi firmado com a Direção Geral do HJM. Na 

oportunidade foi explicada a proposta da pesquisa, seus objetivos e justificativa. Após a 

aprovação da pesquisa pela Direção Geral do HJM, a Secretaria de Recursos Humanos do 

hospital indicou os profissionais que atendiam ao perfil da pesquisa e, posteriormente, em 

contato com os setores indicados, foram marcadas as entrevistas com os primeiros 

profissionais que se dispuseram a participar da pesquisa. Deixou-se claro que a participação 

na pesquisa não era obrigatória, mas devia partir da própria disponibilidade dos profissionais 

em colaborar com o estudo. 

Os colaboradores da pesquisa foram cinco profissionais de saúde que atuam na 

instituição: uma psicóloga, duas assistentes sociais, uma terapeuta ocupacional e um médico. 

A construção dos dados foi feita a partir da entrevista-narrativa com esses profissionais; o 

procedimento de investigação será explicitado no próximo tópico.  

As entrevistas foram respaldadas pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

audiogravadas mediante Termo de Autorização para Gravação de Voz. A pesquisa foi 
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aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN, sob o Número CAAE 

18492613.3.0000.5537.  

 

3.3 Instrumentos de pesquisa 

 

A escolha de um método adequado para aproximar-se do fenômeno aqui estudado, 

apontou para a realização de entrevista como principal forma de acesso ou aproximação da 

experiência dos colaboradores. A entrevista, porém, não é compreendida aqui como uma 

forma de acesso a uma informação pertencente ao entrevistado. Compreendemos a entrevista 

como um processo no qual se estabelece uma relação entre pesquisador-pesquisado, capaz de 

possibilitar o acesso à experiência mediante uma narrativa. No encontro da entrevista o 

entrevistado narra sua história, não simplesmente repassa informações, como se fosse uma 

ação cujo conteúdo se encontrasse desprovido de suas afetações e dos significados de sua 

história. 

Para Dutra (2002), é através das narrativas, enquanto expressão por meio da 

linguagem, que se pode “abordar ou encontrar a experiência, a existência, o ser-aí, o ser-com” 

(Dutra, 2002, p. 375) e isto “revela dimensões que envolvem uma perspectiva fenomenológica 

e existencial da pesquisa” (Dutra, 2002, p. 371). Por meio da narrativa não se pretende 

explicar ou informar os fatos do cotidiano, ela visa à contemplação da experiência própria do 

narrador, que se desvela, se reconstrói e ganha novos sentidos à medida em que é 

narrada/ouvida. 

A narrativa remete a uma atividade artesanal, pela qual o narrador constrói seu 

discurso, narra sua experiência e desvela a si mesmo em seu narrar. À medida que narra, dá 

sentido ao seu discurso e abre também possibilidades para a compreensão de novos sentidos, 

pois “embora seja a história de algo que lhe aconteceu, naquele momento a experiência ganha 
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um novo formato e se revela de acordo com o total da estrutura existencial das pessoas 

envolvidas” (Dutra, 2002, p. 377). A narrativa é o próprio tecer de uma trama de sentido que 

se constrói numa relação do ser-com. 

No sentido da pesquisa qualitativa, o narrador é o próprio entrevistado. À medida que 

a entrevista se realiza, o conteúdo narrado pelo entrevistado vem a ser sua própria vivência de 

vida, celebrada mediante sua própria interpretação, e não apenas uma reprodução dos fatos. A 

entrevista não é concebida como outro universo, distante da narrativa, mas o processo pelo 

qual, na pesquisa, se faz possível a realização desta última. 

Na construção da narrativa, o entrevistador não é apenas um ouvinte; pode-se dizer 

que o conteúdo narrado, à medida que é ouvido pelo pesquisador, e este dá sentido ao mesmo, 

ele passa a pertencer, também, ao pesquisador, a fazer parte de seu existir. Dutra (2002) 

argumenta que a experiência narrada toca a nossa experiência de viver aquele momento 

enquanto pesquisador. Assim, mediante a narrativa do entrevistado, os sentidos que decorrem 

do pesquisador, bem como sua mobilização pessoal para com a história narrada, devem ser 

consideradas na pesquisa, e não rechaçadas como algo que seja prejudicial ao pesquisar. 

A utilização da narrativa como estratégia de pesquisa em psicologia fenomenológica 

fundamentada numa hermenêutica heideggeriana, já tem sido utilizada por pesquisadores 

(Azevedo, 2006; Maux & Dutra, 2011; Rebouças & Dutra, 2011). Para nós, isso revela o 

caráter potencial da entrevista-narrativa como instrumento de pesquisa em fenomenologia.  

A construção da narrativa na entrevista ocorre por meio da utilização de uma pergunta 

inicial, a saber: como você se sente trabalhando aqui no Hospital João Machado, diante desse 

contexto de mudança da reforma psiquiátrica? Através dela visa-se trazer à luz a experiência 

de cada profissional mediante sua própria vivência naquele ambiente de trabalho, 

considerando aí todos os sentidos que atravessam essa experiência. A pergunta inicial é 
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tomada como uma direção norteadora para o diálogo, que segue num caminho fluido, de 

acordo com os conteúdos que passem a ser abordados.  

Conforme orienta Dutra (2002), seguindo a proposta da narrativa enquanto método, 

após a entrevista, seu conteúdo audiogravado é transcrito e levado à apreciação do 

entrevistado, dando a eles a possibilidade de conferir a fidelidade de suas narrativas. Esse 

segundo momento da entrevista apresenta-se também como possibilidade de o pesquisador 

esclarecer outras questões da narrativa do entrevistado que tenham ficado ocultas num 

primeiro encontro, ou que o pesquisador somente percebeu sua necessidade de investigação 

após o contato com a gravação/transcrição da primeira entrevista e também para o 

entrevistado continuar a sua narrativa, complementar ou corrigir a sua fala. 

 

3.4 Procedimento de análise dos dados 

 

Nossa pesquisa parte de uma ontologia do ser para vislumbrar no cenário cotidiano, 

ôntico, uma possível compreensão do fenômeno aqui estudado. Valendo-se da fenomenologia 

hermenêutica heideggeriana, lançamos uma reflexão sobre a experiência dos profissionais 

entrevistados. Bruns e Trindade (2003) fazem uma tentativa de aproximação da 

“fenomenologia ontológico-hermenêutica” de Heidegger com o campo da pesquisa. Para 

tanto, reportam-se inicialmente às origens da palavra hermenêutica, que tem raízes no verbo 

grego hermaneuein, traduzido por interpretar e no substantivo hermeneia, que quer dizer 

interpretação. 

Na mitologia grega, hermenêutica remete a Hermes, encarregado por levar a 

mensagem dos deuses aos humanos, traduzindo-a a uma forma inteligível a estes últimos. Em 

Hermes, a mensagem dos deuses é traduzida, o que implica uma interpretação, logo, “a 

hermenêutica vincula-se ao processo de ‘tornar compreensivo’” (Bruns & Trindade, 2003, p. 
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78). Na pesquisa, o pesquisador busca compreender o fenômeno interrogado, o que, para as 

autoras, implica a subjetividade de quem interpreta, diga-se, o seu ser si-mesmo. 

Nossa pretensão de uma interpretação referencia-se na filosofia de Heidegger, 

levando-se em consideração sua ontologia fundamental e a analítica existencial desenvolvida 

em suas obras. Heidegger não desenvolveu uma proposta de metodologia de pesquisa que 

viesse atender os critérios científicos. No entanto, no seguimento de sua proposta para uma 

ontologia, alguns caminhos que dizem respeito ao modo de ser do homem e sua forma de 

estar e se relacionar no mundo, são considerados nessa pesquisa como princípios que 

orientaram a construção dos dados e suas análises. Realiza-se, assim, uma aproximação do 

que é ontológico ao caráter do ôntico. Heidegger (1927/2009) menciona um caminho pelo 

qual ontologicamente se dá o processo de compreensão e interpretação do ser, o qual é 

designado como círculo hermenêutico. O círculo hermenêutico diz respeito ao um processo 

contínuo do modo pelo qual o Dasein compreende e interpreta o mundo. Esse processo 

compreende três momentos: a posição prévia, que designa o modo pelo qual já nos 

encontramos num mundo de significados; a visão prévia, como o momento em que direciona 

a postura (ou intenção) a um assunto delimitado, considerando-se aí os sentidos pessoais que 

já se tem a respeito de um delimitada temática; e a compreensão prévia, onde se passa a dar 

novo sentido àquilo que foi o objeto da visão. Tomando como princípio esse modelo 

designado no círculo hermenêutico, foi que nos apropriamos das narrativas construídas e 

apresentamos uma interpretação das mesmas. 

Conceitualmente, não entendemos esse processo como uma análise, processo pelo qual 

se decompõe um objeto para tomar conhecimento de suas partes (Heidegger, 1927/2009). 

Heidegger (1927/2009) vem propor que a atividade da fenomenologia corresponde a uma 

atividade analítica (e não de análise), pois tem por sentido uma decomposição da faculdade de 

entendimento. A analítica não visa a decompor os elementos, extrair seus conceitos para 
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classificá-los ou estabelecer uma relação de causalidade, mas sim, propõe a articulação da 

unidade de uma estrutura. Dessa forma, as narrativas são as fontes de unidades as quais se 

pretende compreender. 

Como uma analítica, a interpretação significa o desfazer e o fazer de uma trama de 

sentidos que, partindo de uma hermenêutica heideggeriana, não pode ser apreendida em 

categorias, com vista a perder seu caminho interpretativo que se dá a partir da afetação do 

próprio pesquisador. Pois não seria prudente dividir didaticamente algo que faz parte de uma 

existência e que se constrói no contínuo de uma narrativa, sem divisões temáticas. 

Conforme a proposta de Dutra (2002, p. 377), corroborada por nós, na interpretação, 

“os depoimentos são comentados e interpretados, a partir dos significados que se revelam na 

experiência narrada e como produto das reflexões feitas pelo pesquisador na sua trajetória de 

vida pessoal e profissional, ancoradas numa ótica existencial da condição humana”. Dessa 

forma, para nós, a interpretação dos dados sugere uma compreensão da narrativa do outro, que 

é atravessada pela afetação do pesquisador, e uma aproximação com a ontologia 

heideggeriana. A preferência do conteúdo da narrativa utilizada na análise é feita a partir da 

importância que o outro dá em sua fala e a partir do que o pesquisador considera importante e 

do que é relevante para a pesquisa. 

As afetações do pesquisador durante o processo de entrevistas, em concomitância com 

as interpretações  advindas da leitura das narrativas e das nuances observadas em campo, são 

apresentadas durante a discussão dos dados em um processo de diálogo com a teoria. A 

interpretação que se pretende construir realiza-se conforme uma leitura das narrativas à luz da 

analítica heideggeriana, onde o diálogo elaborado perpassa as contribuições conceituais 

elaboradas por Heidegger em sua analítica do Dasein, bem como as contribuições de 

autores/pesquisadores que abordam o tema dessa pesquisa em seus estudos. 
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Capítulo IV: Tecendo saberes a partir das narrativas de profissionais 

 

Apresentamos neste capítulo a interpretação das entrevistas realizadas. Os 

profissionais do Hospital João Machado que colaboraram com a pesquisa foram os seguintes: 

Hortência
3
, terapeuta ocupacional e profissional do HJM há 25 anos; Íris, psicóloga e 

profissional do HJM há 21 anos; Margarida, assistente social e profissional do HJM há 23 

anos; Tulipa, assistente social e profissional do HJM há 24 anos; e Lírio, médico e 

profissional do HJM há 21 anos. Durante a discussão, serão utilizados trechos das falas dos 

entrevistados, de acordo com o fluir da conversação.  

Após a indicação do setor de RH dos profissionais, seguiu-se o contato com os setores 

indicados. Não houve dificuldades para encontrar profissionais dispostos a participar da 

pesquisa. Dos primeiros contatos com os setores indicados já foi possível encontrar com 

algumas das pessoas indicadas e as mesmas se mostraram disponíveis para realizar a 

entrevista. 

Uma particularidade com a indicação dos profissionais foi em relação à indicação do 

profissional de medicina. A lista de profissionais enviadas pelo setor de RH ao pesquisador 

não incluía nome de profissionais de medicina. Em um primeiro momento chegou-se a cogitar 

de que não haveria médicos que trabalhassem no hospital há tanto tempo. Entretanto, em um 

momento posterior às entrevistas com os quatro profissionais das outras áreas, foi feito novo 

contato com a equipe de RH do hospital e solicitado, especificamente, a indicação de um 

profissional de medicina com o perfil da pesquisa. Três médicos atendiam aos critérios. À 

despeito deste ocorrido, além da possibilidade do setor, por questões internas, ter descartado o 

médico da lista, alguns questionamentos se fizeram presente: como são estabelecidas, no 

Hospital João Machado, as relações de poder entre médicos e demais profissionais? Esse tipo 

                                                 
3
 Os nomes dos entrevistados e de pessoas citadas em suas são de cunho fictício, a fim de resguardar a identidade 

dos mesmos. 
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de relação poderia ter afetado a relação de profissionais indicados à pesquisa? Mas esses 

questionamentos não dizem respeito diretamente aos objetivos desta pesquisa, servindo 

apenas ao propósito de visualizar a posição que o profissional de medicina pode possuir, ou 

que as outras pessoas atribuem a ele.  

As circunstâncias descritas foram fruto de debate na entrevista com o médico. Após a 

devida explicação do ocorrido e a justificativa para que a entrevista tivesse ocorrido em 

momento posterior ao de seus colegas de trabalho, Lírio expressou a sua opinião sobre as 

pesquisas que envolvem os hospitais psiquiátricos e a participação dos médicos nela. Em suas 

palavras:  

 

Eu acho que não é interessante não. É impossível você fazer qualquer tipo de 

avaliação séria, cientifica [sobre o Hospital Psiquiátrico], sem conversar com o médico. 

(Lírio) 

 

O que se mostra nas entrelinhas da fala de Lírio, e é o que mais adiante na entrevista 

ele vem retratar, é a história do hospital psiquiátrico como um todo e a participação da 

medicina na condução das atividades terapêuticas e da especificação das atividades dos 

hospitais psiquiátricos, anteriormente utilizados como abrigo não só para os loucos, mas 

também para doentes, mendigos e ociosos. As modificações que permeiam os hospitais 

psiquiátricos ao longo de sua história repercutiram, principalmente, no que tange ao 

tratamento de seus pacientes. A estrutura fechada, isolada socialmente e as técnicas de 

tratamento utilizadas, hoje pouco representam a dinâmica atual dos hospitais psiquiátricos. 

Essa é a concepção de todos os entrevistados, que hoje percebem uma nova dinâmica de 

funcionamento do hospital, com uma maior atuação em equipe, considerando novas 

estratégias de tratamento, que também não se limitam aos espaços físicos da instituição. 



72 

 

 

Mas assim, muita gente tem a imagem do hospital psiquiátrico como fechado, 

segregador, depósito de pessoas, que aqui as pessoas são trancafiadas, que a gente trata mal, 

né? Existe toda uma história. (Tulipa) 

Eu hoje digo: “eu trabalho com essa equipe nesse canto feio como você imagina, mas 

nós temos uma equipe. Louca, mas louca por mudanças. Porque a gente trata o paciente, 

cuida da família, vai na casa do paciente e tenta fazer com que o paciente se inclua na 

sociedade, então”. (Hortência) 

 

Sobre a qualidade do atendimento no Hospital João Machado, Lírio informa: 

 

É boa. Os profissionais são bons. Poderia melhorar mais, né? Poderia melhorar 

mais… O nosso ponto mais negativo é o Pronto Socorro. Mas é uma realidade dos Prontos 

Socorros psiquiátricos do Brasil todo. O hospital tem uma assistência boa, a parte do 

hospital tem uma assistência boa. Tem umas falhas, ali, acolá, decorrente da própria… é… 

do serviço público… é… a reforma dos prédios. Esse hospital é do final da década de 50. 

Quer dizer, a parte hidráulica, a parte elétrica ainda é remanescente.... Então, precisaria 

ainda melhorar, vamos dizer, a parte de prédio..... 

 

As referências dadas pelos profissionais levam a observar que, embora as condições 

físicas ou de trabalho do HJM não sejam suficientemente adequadas, o atendimento prestado 

aos seus pacientes distam daquela imagem inicial que comumente se tem sobre os hospitais 

psiquiátricos. Talvez, lidar com essa visão que hoje a sociedade ainda tem sobre o hospital 

psiquiátrico seja um dos maiores desafios enfrentados por esses profissionais em seu 
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cotidiano de trabalho. O impacto que essa visão arraigada sobre o hospital gera se estende até 

mesmo aos outros profissionais da área da saúde e da saúde mental. 

 

Eu acho que, como pra tantos outros, é difícil. Sempre foi. Não foi só… mesmo antes, 

quando não se falava em reforma, assim, era difícil. Porque o hospital psiquiátrico, que é 

uma internação de regime fechado, que a gente chama, ele é visto pelas pessoas como uma 

instituição segregadora. Porque ele tá tirando do convívio familiar, tá tirando do convívio 

social e tá deixando a pessoa dentro do hospital. Então, pra gente, mesmo a gente tendo uma 

visão ampla da situação, da doença mental, do transtorno mental, da dependência química, 

né, que hoje é muito enfocada, é… pra gente sempre foi muito difícil, porque a gente sempre 

foi visto com outros olhos. (Tulipa) 

A gente se sente mal, na posição de servidor do João Machado, nesse sentido. Porque 

a gente não é visto, né? (Tulipa) 

E eu, particularmente, me sinto mal com isso, porque normalmente nós não somos 

bem vistos, nós categoria. Não só psicólogo, mas também todos os profissionais que 

trabalham no hospital psiquiátrico. (Iris) 

 

O mal estar sentido por Tulipa e Iris advém dos olhares lançados a ela pela sociedade, 

pelos próprios profissionais da saúde mental. Em uma sociedade em que as pessoas com 

transtorno mental são estigmatizadas, evitadas, é notório o fato que, tal como elas, os 

profissionais do hospital que delas cuidam também são renegados do direito de participar das 

atividades de seu interesse, são evitados e vistos como pessoas estranhas. 

O sentimento desses profissionais ao serem vistos e tratados como “diferentes”, os 

levam a questionar sobre seus próprios lugares no âmbito da saúde mental; perguntam-se se 

estão fazendo algo de errado, questionam seu fazer, seus modos de cuidar dos usuários. Não à 
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toa Iris fala com tom de revolta do lugar que ocupa como profissional de um hospital 

psiquiátrico e do preconceito que nela recai: 

 

Tem gente boa que trabalha dentro do hospital psiquiátrico e não significa dizer que a 

gente que trabalha em hospital psiquiátrico a gente seja carniceiro, a gente quer trancar os 

pacientes, a gente quer agredir o paciente, a gente quer matar o paciente. Não é isso gente! 

(Iris) 

 

Hortência diz sofrer diante do preconceito: 

 

Nós do João Machado sofremos muito. Porque quando se falava de João Machado e o 

inferno era a mesma coisa. Quantas vezes eu fui pros cantos e fiquei calada porque não tinha 

espaço para a fala… (Hortência) 

 

Se o Hospital João Machado é a mesma coisa que o inferno, figurativamente pode-se 

dizer que os profissionais são os diabos. Colocados numa figura de quem faz sofrer, ceifa os 

corpos alheios, os profissionais parecem estar, pelo contrário, sofrendo por serem o diabo. Em 

Hortência, o preconceito que ela sente como sendo profissional de um hospital psiquiátrico, 

reverte-se a uma paralisia de sua atitude. O preconceito limitou-a, deixou-a sem fala, sem 

espaço para se expressar. 

Nas relações, o Dasein se mostra ao outro como possibilidades, mas por ser uma 

relação que é mútua, que não se dá unilateralmente, suas possibilidades de ser-com podem ser 

limitadas pelo outro. Heidegger (1927/2009) fala do cuidado como uma disposição do Dasein 

em suas relações como ser-com. O preconceito que inflama os olhares dos profissionais de 

outras instituições, essa forma pela qual estes profissionais se dispõem nesse contato, limitam 
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as relações que poderiam ocorrer entre estes e aqueles que atuam no hospital psiquiátrico. 

Limitam também a própria atuação dos profissionais do HJM, que passam a se sentir 

descriminados, com dificuldades de atuar de forma mais integrada com a rede, 

proporcionando o melhor tratamento para seus pacientes, atendendo às suas próprias 

expectativas de trabalho. 

Para Lírio, que atua no Pronto Socorro do HJM, seu trabalho lhe deixa ansioso. 

Ansioso diante da imprevisibilidade do estado como chegam os pacientes no hospital. Poder-

se-ia dizer de uma ansiedade diante da imprevisibilidade ou inospitalidade da vida. Heidegger 

(1927/2009) diz que o Dasein se projeta no mundo, está lançado no mundo, habita o mundo 

mas não tem o mundo. O caráter de poder-ser do Dasein é o que o faz ser a clareira do mundo, 

iluminando as suas possibilidades de ser e, por essa mesma condição, ficando sempre na 

inospitalidade que é habitar o mundo, por não ter certeza do porvir. Ter que lidar diariamente 

com essa imprevisibilidade coloca Lírio diante de sua própria inospitalidade do mundo, que 

passa a se sentir ansioso diante do nada. Vejamos a sua fala: 

 

Pelo menos no pronto socorro é uma atividade que produz muita ansiedade, como 

qualquer pronto socorro. Seja um pronto socorro obstétrico, um pronto socorro radiológico. 

Então, você tá sempre na iminência de um quadro grave… de um paciente com muita 

agitação psicomotora… violência… ou então de pensamento suicida… de tentativa de 

suicídio. Então um pronto socorro sempre é um local de muita produção de ansiedade e 

tensão. E os profissionais têm que estar preparados pra esse embate. (Lírio) 

 

Margarida narra sobre uma ambivalência de sentimentos que tem por ser profissional 

de um hospital psiquiátrico. Ela diz: 
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Como profissional, às vezes, eu me sinto gratificada. Porque como assistente social, 

nesse aspecto, é um campo rico, né? De você ter experiência profissional, de você crescer 

profissionalmente porque você vê o outro. Chega aqui, ele vem… é a porta de entrada dele é 

o serviço social. Ele vem desprovido de tudo lá da rua, morador de rua vem assim, né? Sem 

higiene. Assim… a higiene precária. Doente não tem amparo social. Então a porta de 

entrada dele é o serviço social. Então ele encontra apoio. Eu como assistente social me 

encontro gratificada nesse aspecto, né? De poder ouvi-los, né? Cooperar na medida que eu 

posso. Como profissional eu me sinto realizada. Agora… enquanto profissional da 

instituição, porque a gente não tem apoio… […] a nível dos gestores do Governo. Porque 

eles não têm olhos pra cá, não têm olhos pra gente aqui, sabe? Isso aí a gente sofre muito, 

isso aí frustra qualquer profissional, né?
4
 (Margarida) 

 

Para Margarida, ser profissional do HJM traz o sentimento de gratidão pelo trabalho 

que ela desenvolve. Ela sente-se satisfeita por poder estender a mão e dar aquilo que, em sua 

maioria, os pacientes psiquiátricos não encontram em casa ou na sociedade: apoio. Pela 

profissão de assistente social, Margarida pode olhar para as necessidades do paciente, que 

chega “desprovido de tudo lá da rua”, e dar condição de apoio, apoio social. Olhar de forma 

diferente para aquele que não tem nada pode ser a maior arma de trabalho de Margarida. 

Dirigir-se ao paciente como uma pessoa que precisa de condições de vida, alguém que, ao que 

se nota pela sua fala, foi cuidado como um objeto, renegado à sociedade, e ter condições de 

oferecer apoio, dar-lhe condições de se ver novamente como um ser de possibilidades, é o que 

gratifica e satisfaz Margarida enquanto pessoa. 

Antagonicamente, a mesma atitude que Margarida oferece aos pacientes é a que ela 

(re)clama às autoridades. Ter apoio do Governo nessa situação, não significa, entretanto, que 

                                                 
4
 Grifo nosso 
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o governo tenha que cuidar dela, como ela cuida de seus pacientes, mas determina a posição 

pela qual os governantes devem, ônticamente, zelar pelas condições de trabalho dentro do 

HJM. 

Ainda referindo-se ao fazer profissional, Hortência narra sobre sua forma de 

relacionar-se com os pacientes, que desde o início de sua carreira no hospital mostrou-se 

diferente do trabalho de alguns profissionais de sua época. Ela conta que começou a trabalhar 

no HJM por escolha própria e pensa que esse foi um ponto fundamental na realização de suas 

atividades no hospital, pois suas ações diferenciam-se daquelas desenvolvidas por 

profissionais que estão lotados na instituição por determinação da gestão estadual. Desde que 

iniciou seu trabalho, buscou construir em sua prática espaços de acolhimento ao paciente. 

Esse acolhimento implicava uma mudança na forma de trabalhar desenvolvida por outros 

profissionais do hospital, como a realização de atividades nos jardins da instituição. 

 

Quando eu cheguei nesta casa que tínhamos 700 pacientes, eu comecei a levar os 

pacientes para fazer atividades no jardim e diziam que eu era louca. E eu dizia “gente esse 

espaço é para os pacientes”. (Hortência) 

 

A sua proposta de trabalho despertou a atenção de profissionais, que ficaram 

impactados com esse algo novo, e dos próprios pacientes, que até então não tinham atividades 

como essa. Isso se colocou como um desafio em sua atuação. Porém, foi algo que, em sua 

percepção, já representava uma mudança no tratamento do paciente, mudança essa que veio a 

ser confirmada com a reforma. 

 

Quando veio a história da reforma dizia que era pra fechar os hospitais. E mete medo 

no povo, e mete medo no povo. E eu dizia “gente como é que vai fechar o hospital 
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psiquiátrico se tem esse monte de gente precisando de tratamento?”. E eu sempre dizia “eu 

acho que não é fechar, é mudar o tratamento”. E vem reunião, e vem reunião, e eu fui cada 

vez mais me apaixonando pela ideia. Eu disse “então eu estou no canto certo”, não me 

arrependi de estar aqui dentro. (Hortência) 

 

Trabalhar em saúde mental é uma experiência apaixonante para Hortência. Talvez isso 

tenha lhe favorecido o exercício de atividades que fugiam do habitual, daquilo que “devia” ser 

feito por um profissional. A partir de sua fala podemos observar duas nuances: a primeira 

refere-se a uma questão da disponibilidade de novos dispositivos para o trabalho em saúde 

mental, quando ela se refere às pessoas necessitadas de tratamento; a segunda corresponde a 

sua visão do que é que a reforma psiquiátrica propõe, quando pretende “mudar o tratamento”. 

A decadência de investimento no hospital psiquiátrico deve-se, sobretudo, ao maior 

investimento em serviços alternativos. No início desse processo de mudança, diante de uma 

proposta de mudança na estruturação dos serviços de assistência à saúde mental e com o 

acalorado debate sobre o tratamento inadequado e a condenação dos hospitais psiquiátricos, 

os profissionais, familiares e usuários desse serviço hospitalar manifestaram sua preocupação 

frete a um possível desamparo. 

 

Foi um processo muito sofrido. Foi um processo terrorista, porque de repente, olhe 

só… eu cheguei aqui tinham quinhentos e poucos leitos. De repente, com essa história de 

reforma psiquiátrica e num sei o quê, aquela coisa, fizeram o terrorismo: “ai o hospital vai 

fechar”, “ai meu Deus, pra onde é que eu vou”, com o funcionário, entendeu? “E o que é a 

reforma psiquiátrica? Não reforma psiquiátrica é fechar o hospital, é botar todo mundo aí na 

rua e tal!”. Menino foi uma loucura, as famílias atrás da gente… (Tulipa) 
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A esse primeiro ponto, devemos levar em consideração que em Natal a inserção de 

novos dispositivos de saúde mental iniciou a partir do ano de 1992, com a criação do primeiro 

NAPS (Paiva & Yamamoto, 2007). É nesse momento que as discussões em torno da reforma 

psiquiátrica começam a adentrar nos serviços de saúde. Com uma rede substitutiva 

visivelmente incipiente e com o início da implantação da rede na cidade, a tensão dos 

profissionais relacionada ao fechamento do hospital e a apreensão quanto ao local para onde 

os pacientes seriam enviados, era cabível. 

De fato, a experiência de reforma empreendida por Basaglia (2010), não retrata uma 

atitude simples e até mesmo ingênua de puramente fechar os hospitais psiquiátricos. Para que 

se chegue a tal ponto, outros processos precisam ocorrer, justamente para não deixar 

desamparados os pacientes. 

A articulação de todos os serviços que dizem respeito à atenção em saúde mental 

(inclua-se os CAPS, Ambulatório, Residências Terapêuticas, UBS, PSF, ONGs, Associações, 

Cooperativas, entre outros) é uma necessidade observada.  

 

A gente precisa todos darem as mãos. Todos! CAPS, o João Machado [...] O bom 

seria... Fulano lá do bairro Golandim tá recebendo alta e a gente ligar pro PSF do 

Golandim: “olhe, nossa paciente tá recebendo alta e a gente pede que vocês dêem cobertura 

e tal, tal, tal, tal, tal”. O que nós estamos fazendo pra evitar, porque não existe isso, não é 

nem que não exista essa articulação nossa, essa comunicação, é porque lá não existe esse 

localzinho pra gente fazer também. Eu acredito! Porém o que é que a gente está fazendo? 

Nós estamos segurando um pouco o nosso paciente [...] até que esse paciente tente se 

organizar na rede, que muitas vezes não tem. (Hortência) 
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Tulipa informa que o diálogo com outros serviços da rede é uma prática que ela e os 

outros profissionais da assistência já desenvolvem: 

 

A visão que a gente tinha que ter é que esses serviços são nossos parceiros. Até hoje, 

desde aquele tempo até hoje a gente tem essa conduta. O Serviço Social tem e eu como 

profissional de Serviço Social tenho, de fazer o contato, referenciar, né?, dizer: “olha ele tá 

saindo daqui, vê o que é que vocês pode fazer pra dar uma assistência nesse sentido, dele 

estar acompanhado”… da gente conhecer e dizer pro usuário que ele ia ter o suporte desse 

serviço lá fora, que ele não ia precisar ficar se internando o tempo todo. (Tulipa) 

 

Diante de uma situação como essa, onde o usuário do serviço encontra-se 

desamparado por uma rede que ainda tem suas falhas, é que Hortência indaga: “como é que 

vai fechar o hospital psiquiátrico”? Em resposta a sua pergunta ela sugere, então, que a 

reforma proponha novas práticas, que se modifique o tratamento.  

 

Como eu sou apaixonada por essa área, eu sempre entendi que aqui precisa de gente, 

assim, gente apaixonada pra transformação. E não entender de uma forma errada, como 

muitas pessoas entendem, que a reforma psiquiátrica é pra fechar o hospital, pra deixar os 

pacientes na rua; não gente, a reforma é para humanizar o tratamento, para você olhar o 

paciente no olho e chamá-lo pelo nome e permitir a inclusão social desta pessoa. (Hortência) 

 

É preciso reconhecer o usuário do serviço como uma pessoa que se encontra limitada 

em suas possibilidades de ser. Heidegger (1987/2009) relaciona o adoecimento a uma 

limitação do Dasein em sua abertura de ser no mundo. O modo pelo qual as demais pessoas se 

relacionam com aquelas que possuem algum transtorno mental pode, no entanto, restringir 
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ainda mais, ou ampliar as possibilidades de ser destas últimas. Hortência, ao invés de tomar o 

usuário pela sua doença, simplesmente, faz uma tentativa de antecipar-se aos seus 

preconceitos e olhar o usuário como um ser de possibilidades, amparado em um contexto de 

mundo. Numa aproximação com o que Heidegger (1927/2009) fala a respeito do modo do 

homem (Dasein) cuidar do outro, podemos dizer que Hortência se dispõe ao outro em um 

cuidado antepositivo, sem restringi-lo em suas concepções pessoais que sejam anteriores à sua 

relação com aquele usuário. 

Uma das dimensões que a reforma psiquiátrica propõe está relacionada ao tratamento 

do paciente e à atitude do profissional nessa lida. Posicionando as diferenças entre os modos 

de relacionamento com o paciente no modo asilar e no modo psicossocial, Costa-Rosa (2000, 

p. 161) concebe que “do ponto de vista da instituição, a relação com a clientela, no modo 

asilar, poderia ser descrita com os termos sintéticos de espaço de relação entre loucos e sãos 

(inter-loucos-sãos) ou simplesmente entre doentes e sãos”, enquanto que no modo 

psicossocial, “as instituições, através de seus agentes, adquirem o caráter de espaços de 

interlocução”. 

A partir do entendimento de Costa-Rosa, e considerando que hoje estamos em pleno 

avançar da reforma psiquiátrica, subsidiado em um modo psicossocial de atenção em saúde 

mental, penso se seria possível, no ambiente do hospital psiquiátrico, uma prática com espaço 

para a interlocução. Não pretendemos sugerir que a partir de uma reformulação das práticas 

no hospital psiquiátrico, seria possível a construção de um local de tratamento adequado para 

a pessoa com transtorno mental. A história da psiquiatria já tem mostrado que tentativas nesse 

sentido não foram bem sucedidas, é o caso das experiências da Psicoterapia Institucional e das 

Comunidades Terapêuticas. Até mesmo a experiência em Trieste, onde Basaglia promoveu o 

fechamento do hospital psiquiátrico mediante a inserção dos pacientes em uma série de 

serviços alternativos ao hospital (Burti & Benson, 1996), já nos mostra que o hospital deve 
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ser superado. Longe disso, pergunto-me se esta mudança, de abrir o espaço para a 

interlocução com o usuário, não está referida, em princípio, ao profissional, um dos atores 

principais nesse cenário de reforma. 

Se entendermos que para a reforma psiquiátrica avançar é preciso que quem esteja à 

frente pense a questão da loucura de uma forma diferente da que até então tinha se pensado, 

passando de um olhar sobre a doença, para um olhar à existência, então é possível pensar em 

uma prática diferenciada até mesmo dentro do hospital psiquiátrico. Uma vez que o 

profissional é o agente nessa história. Entretanto, é preciso observar essa questão de uma 

forma mais ampla. De um lado, temos o fato de que não são todos os profissionais que estão 

comprometidos com a ideologia proposta pela reforma – e isso é algo que se apresenta no 

hospital –, de outro, é preciso ver que não é somente o trabalho do profissional em si que faz 

com que a reforma aconteça. Por mais engajado que seja o profissional, sua atuação, para que 

a reforma tome corpo social, precisa estar vinculada a de outros atores, sejam profissionais de 

outros lugares, usuários, familiares ou pessoas da sociedade. 

 

Sem o profissional comprometido você não vai ter reforma nenhuma. Você só vai ter 

reforma se tiver o profissional sensibilizado. (Hortência) 

 

Hortência parece ser uma profissional engajada nessa luta e revela como tem tentado 

transformar seu ambiente de trabalho para conseguir a adesão de mais pessoas nessa proposta 

de uma atuação mais “humanizada”, para usar suas palavras. 

 

O nosso foco, do ano passado pra cá é conquistar a equipe, seduzir a equipe. 

Conquistar o paciente, a família e a equipe. Porque sem isso a gente não tece a rede. E se a 

gente não tece essa rede, o paciente não pode se balançar nessa rede. [...] A gente quer que 
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essa equipe acredite que trabalhando diferente vai ser bom pra gente também. [...] Nós temos 

muitos colegas com essa garra, com esse jeito de trabalhar, mas não é geral. (Hortência) 

 

Tecer a rede é uma atividade “manual” e que precisa partir da dedicação pessoal de 

cada profissional, pois à medida que um profissional não realiza as amarras necessárias, a 

rede fica defasada. O esforço de Hortência em tecer essa rede dentro do próprio hospital, 

demonstra a divergência de opiniões sobre como deve ser efetivada a assistência ao usuário 

do hospital. Parece ser um trabalho com entraves dentro do próprio serviço. Um serviço que, 

de tamanha proporção, dificulta a comunicação entre os próprios profissionais, fazendo 

parecer que se trata de um trabalho “esquizofrênico. Porque uma casa desse tamanho, né? 

Não dá pra se trabalhar bem numa casa desse tamanho” (Hortência). Todavia, pode-se 

deduzir que a situação atual é mais favorável ao diálogo em equipes do que na época em que 

o hospital contava com 700 leitos. 

Uma vez instaurada a Lei 10.216 e mediante as portarias que visam à redistribuição de 

serviços e especificações dos atendimentos na rede de saúde, foram reduzidos os recursos 

humanos e financeiros dos Hospitais Psiquiátricos públicos. No caso do HJM, o único 

hospital psiquiátrico público do Rio Grande do Norte, além do localizado na cidade de 

Mossoró, lidar com a demanda de atendimentos que chega todos os dias, na visão de seus 

profissionais, têm sido um desafio enorme. Devido à falta de recursos financeiros, de trabalho 

e de equipe, e de uma estrutura física comprometida, a qualidade dos serviços prestados tem 

sido comprometida.  

Se, por um lado, há um déficit na prestação de recursos do governo capazes de 

fornecer melhores condições de trabalho para o hospital psiquiátrico, por outro, na cidade de 

Natal, os serviços substitutivos também encontram-se em situação semelhante.  
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A gente tem os distritos em Natal, e a gente tem dois CAPS-AD. Como é que pra uma 

população tão grande a gente vai ter só dois CAPS-AD? Se a gente tem uma demanda 

grande. Seria muito mais sensato se a gente tivesse, pelo menos, um CAPS-AD por distrito, 

né? Pelo menos isso. Então… que nós tivéssemos mais CAPS pra transtorno mental. (Íris) 

Ele [CAPS] é desestruturado. Ele não atende à demanda de saúde mental que a gente 

tem. (Tulipa) 

 

Embora os serviços de Natal encontrem-se nessa situação, ela não é exclusiva da 

capital potiguar. Uma avaliação das pesquisas e dos relatos de práticas desenvolvidos em 

hospitais e outros serviços da rede de atendimento em saúde mental no Brasil, apontam para 

uma paralização generalizada na melhoria dos serviços e concretização das ações propostas 

pela reforma psiquiátrica (Alves, Seidl, Schechtman, & Silva, 1994; Yasui, 2006; Luz, 1994; 

Paiva, & Yamamoto, 2007; Bezerra, & Dimenstein, 2008; Amorim, & Dimenstein, 2009; 

Barbosa, Souza, & Dimenstein, 2009; Hirdes, A. 2009; Bezerra, 2010). Diante disso, o que 

decorre dessa situação é a necessidade da manutenção das práticas do hospital e a 

permanência dessa instituição como referência primeira para a resolução das demandas de 

urgência psiquiátrica. Na visão de Lírio,  

 

A assistência ainda é insuficiente em Natal, no Rio Grande do Norte. […] O hospital 

psiquiátrico aqui, o João Machado, ainda é uma cidadela de heroísmo, porque é aqui 

que os profissionais se dedicam, é aqui que os pacientes procuram assistência, porque 

eles procuram em outros lugares e não acham. Por isso que eu digo: a cidadela da 

resistência. Então eles vão para o CAPS, não tem vaga; ele vão para o ambulatório, 

não tem ambulatório. Então o Pronto Socorro que deveria ser mais seletivo, onde 
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atenderia aqueles casos mais graves, muitas vezes nós precisamos dar suporte a uns 

casos que poderia ser utilizado num atendimento, numa ação intermediária. 

 

As dificuldades também se encontram nesse sistema de articulação com a rede. Essa é 

uma estratégia de suma importância na reforma psiquiátrica (Basaglia, 2010; Amarante, 

2003c). A interlocução intra e interserviços tem sido um ponto chave na estruturação de um 

sistema de atenção em saúde mental que forneça ao seu usuário a possibilidade real de ser 

atendido nos diversos setores de atenção à saúde (básico e especializado) e sociais. 

Experiências realizadas nesse viés, na cidade de Natal, são retratadas por Dimenstein et. al. 

(2009) sobre a realização de apoio matricial a Unidades de Saúde da Família, e por Bezerra e 

Dimenstein (2008), que pesquisaram sobre a realização do apoio matricial às equipes de 

Postos de Saúde da Família (PSF) pelos CAPS II e CAPS AD da cidade. 

A interlocução com a rede é um desafio enfrentado por profissionais do HJM. 

Hortência narra sobre as dificuldades enfrentadas pela instituição em participar de debates e 

outras atividades envolvendo a produção de saber sobre a reforma psiquiátrica. Com o 

advento da reforma e o discurso de extinguir os hospitais psiquiátricos, a experiência de 

Hortência sugere que os profissionais que atuam nos demais serviços esqueceram-se de 

incluir o HJM como participante do processo de reforma. 

 

Nós do Hospital João Machado sofremos muito. Muito, olhe... porque quando se 

falava do João Machado e do inferno era a mesma coisa. [...] Eu disse: “gente, nós não 

vamos mudar o João Machado sem incluí-lo na roda. [...] Um belo dia nós estávamos numa... 

até na “TV Doido é Tu”, lembra da “TV Doido é Tu”? Ai tinha... Convidaram todo mundo 

da sociedade da saúde mental, mas o João Machado não. Botaram a “TV Doido é Tu” na 

minha boca, aí eu disse, eu disse: “olhe, eu não entendo. Como é que a gente quer reforma e 
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nós vamos excluir o João Machado?” [...] Porque são muitas dificuldades aqui para serem 

superadas. Mas então que se junte a ele! Venha pra junto que aqui dentro tem muita gente 

pra discutir isso, que quer, que tem uma cabeça, olhe, muito mais evoluída do que outras 

pessoas. (Hortência) 

 

Em um cenário em que os profissionais do hospital se eximem desse processo e onde a 

rede substitutiva parece excluir o hospital como instituição capaz de motivar processos de 

trabalho em prol da reforma, alguns profissionais entrevistados, como Hortência, Íris e Tulipa, 

junto com outros trabalhadores do próprio hospital, têm feito um movimento de buscar incluir 

o HJM como ator no processo de reforma. Trata-se de uma prática que tem implicações 

positivas para o avanço da reforma. O diálogo intrainstitucional, apesar de ser descrito como 

tímido, com a presença de poucos profissionais nas reuniões em equipe realizadas, ainda se 

mostra capaz de existir. Nesse cenário, o que aparece como dificuldade é o diálogo com as 

equipes profissionais de outras instituições que compõe a rede. Atuar em um hospital 

psiquiátrico hoje em dia é visto pelos outros profissionais de saúde mental como um 

retrocesso na prestação de um serviço de qualidade. 

Uma vez que falte o apoio do governo com a disposição de um ambiente de trabalho 

adequado, no hospital, falta também o discernimento de alguns profissionais que estão fora do 

hospital de que este, apesar de todo o contexto que se encontra a saúde mental, ainda é um 

espaço de tratamento necessário e possível para pessoas com transtornos mentais. A distinta 

percepção desses últimos profissionais promove um distanciamento do diálogo com os 

profissionais do hospital psiquiátrico e a inclusão do mesmo como instituição de importância 

para o atendimento dos pacientes psiquiátricos. Vejamos o que dizem os entrevistados a 

respeito: 
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As pessoas hoje em dia, por conta da reforma, só levam em consideração os CAPS. Só 

existe, por exemplo, verba pra CAPS. Só existe benefícios pra CAPS. E muitas vezes, nós 

profissionais que trabalhamos em hospital psiquiátrico, somos mal vistos. Inclusive quando a 

pessoa, a gente, tá em um evento, congresso, um curso… “você é de onde?”, “eu sou do 

hospital psiquiátrico”, o povo olha pra você como se você fosse assim… um E.T. (Íris) 

Eu já fui apresentar um trabalho num congresso, o ano retrasado, é… acolhimento, 

que nós temos acolhimento, um setor de acolhimento no hospital, aqui, no pronto socorro e… 

a gente foi apresentar o trabalho e o provo olhava e dizia assim, no congresso: “Oh, muito 

interessante o acolhimento… mas num hospital psiquiátrico? Num podia ser noutro canto 

não? Ah, não acho certo que seja no hospital psiquiátrico. Por que que a gente não pode, 

então, transformá-lo em algo melhor? Que seja mais humanizado, que respeite muito mais o 

paciente, que trate muito melhor o paciente… (Íris) 

Vamos dizer que a Assembleia propôs uma audiência pública sobre saúde mental. Aí 

ia o João Machado, os CAPS e algumas outras instituições correlativas ao tema. É… e a 

gente, algumas vezes, querendo se colocar, sendo o profissional que queria o melhor pro 

paciente com transtorno mental, a gente já foi até vaiado, porque a gente trabalhava numa 

instituição fechada que era, que era não, que é completamente condenada pelas pessoas que 

acham que sabem tudo da reforma psiquiátrica. (Tulipa) 

  

A percepção negativa do hospital e de quem nele trabalha não se restringe aos 

profissionais de outros serviços, mas também à população. 

 

[Para mim, ser profissional de um hospital psiquiátrico] eu acho que, talvez como pra 

tantos outros, é difícil. Sempre foi, mesmo antes, assim, quando não se falava em reforma era 

difícil, porque o Hospital Psiquiátrico, que é uma internação em regime fechado, que a gente 
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chama, ele é visto pelas pessoas como uma instituição segregadora. […] Eu, como 

profissional, já me juntei a muitos e tento o tempo todo mudar essa imagem, mas assim, muita 

gente tema imagem do hospital psiquiátrico como fechado, segregador, depósito de pessoas, 

que aqui as pessoas são trancafiadas, que a gente trata mal. (Tulipa) 

 

As pessoas ainda ficam muito na memória, quando se fala de hospital psiquiátrico, de 

tempos idos, né? De mil e alguma coisa atrás, onde o paciente tinha, assim, um tratamento 

que não é o tratamento adequado, pra o nosso raciocínio de hoje. Pra época até eles podiam 

achar que fosse, né?, mas hoje em dia que se avalia a gente entende que não seja o 

adequado, que não era pra ter sido o adequado. Mas é aquela história: a gente só chegou 

onde chegou, porque erros foram cometidos, mas que na época você não enxerga aquilo 

como erro, você enxerga até como avanço, né?, e pra gente poder chegar, hoje em dia, no 

que a gente tem. E quem sabe daqui há alguns anos a gente ainda vai olhar pra trás e dizer: 

“caramba! Como a gente ainda errou. Como foi feita coisa errada mais pra trás. Como a 

gente não devia nem ter hospital de modo algum, nem ter um CAPS”, né? Talvez porque até 

outros recursos, outros dispositivos já tenham sido criados e a gente enxergue tudo isso aqui 

como velho, arcaico, ultrapassado. (Íris) 

 

Permeia entre as falas dos entrevistados um sentimento de zelo pelo seu ambiente de 

trabalho e pelo sentido que tem, para eles, a sua atuação profissional em um hospital 

psiquiátrico. Através de suas falas é possível perceber que para eles o hospital psiquiátrico 

não é uma instituição findada à falência. O que permeia a qualidade do atendimento prestado 

nele é a visão de loucura que os profissionais têm e, diante disso, a prestação de uma 

terapêutica que se inove, que seja diferenciada daquelas pelas quais o hospital psiquiátrico 
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ficou conhecido. Dessa forma, a visão sobre a reforma psiquiátrica pode ter uma nova 

conotação, tal como é para Lírio. 

Para Lírio, a principal mudança causada pela reforma psiquiátrica brasileira com 

repercussões no seu ambiente de trabalho foi a redução da quantidade de leitos e de pacientes 

no HJM. Com o advento da reforma, os militantes do movimento e os profissionais das 

categorias da saúde mobilizados, ancorando-se nas experiências da psiquiatria democrática 

italiana, passaram a protestar à favor do fechamento dos hospitais psiquiátricos. No 

entendimento de Lírio, todo esse movimento serviu ao propósito do fechamento ou redução 

dos pacientes daqueles manicômios de grande porte, que abrigavam uma quantidade 

exorbitante de pacientes, ultrapassando mais de mil leitos. 

 

Se ele, esse movimento, teve alguma coisa de positivo, eu diria que foi, digamos, 

despertar a possibilidade de fechar grandes, macro hospitais. Hospitais de 2 mil, 4 mil leitos, 

como o Hospital de Barbacena, de São Pedro, no Rio Grande do Sul, o Juquirí, em São 

Paulo, Pinel, no Rio de Janeiro. (Lírio) 

 

A visão de Lírio é corroborada pela fala de Tulipa, quando ela diz: 

 

Eu acho que a gente cresceu muito quando a gente reduziu leitos, quando a gente foi 

pra treinamento, quando a gente começou a tentar trazer o que a gente chama de serviços 

alternativos, principalmente os CAPS, da gente ver como nossos parceiros. (Tulipa) 

 

O fechamento de alguns Hospitais Psiquiátricos no Brasil é um fato resultante do 

movimento de reforma. Ao debruçar-se sobre a proposta da reforma, no que tange aos 

dispositivos de assistência à pessoa com transtorno mental, pode-se chegar ao entendimento 
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que: uma vez que a interface criada para atender os pacientes psiquiátricos, com todos os 

novos dispositivos criados, toda a assistência necessária para essas pessoas estaria suprida, 

desde o atendimento preventivo às crises, tornando desnecessárias as atividades dos hospitais 

psiquiátricos. 

A posição radical que propõe o fechamento dos hospitais psiquiátricos advém, em 

parte, da avaliação negativa realizada sobre as tentativas de humanização dos atendimentos 

nesses centros de tratamento. Uma vez que diversas tentativas no sentido de melhorar o 

tratamento nos manicômios tenham sido feitas e fracassadas, e levando-se em consideração 

também os significados atribuídos popularmente a esse ambiente, perpetua-se uma tendência 

a favor do seu fechamento. Essa proposta, que impera como uma das referências do 

movimento de reforma, não é observada por Lírio como uma solução para o problema 

assistencial e de tratamento na saúde das pessoas com transtorno mental. Em sua opinião, a 

questão não é simplesmente o fechamento do hospital. Este serviço, pelo contrário, deve 

permanecer como referência ao tratamento psiquiátrico, mas estar inserido em uma rede de 

assistência maior, que funcione de forma integrada e integral. Lírio concorda que, anterior ao 

local (físico) de tratamento, deve haver uma atenção maior à equipe de referência desses 

serviços, que deve ser capacitada e suficiente para atender às demandas da localidade. 

 

O hospital psiquiátrico seria, no caso, para aqueles casos mais graves. O ideal é que 

se tivesse Ambulatório, mas Ambulatório com uma equipe multiprofissional, que se tivesse 

Centro de Atenção Psicossocial com uma equipe multiprofissional. Tivesse Hospital Dia, 

Hospital Noite, pra dar assistência. Ter visita sanitária, né? Visitador sanitário, como os 

PSFs poderiam fazer isso. Os PSFs fazer um trabalho de base, na detecção de doenças, 

precocemente. […] Têm que se criar Ambulatório, tem que se criar mais Centro de Atenção 

Psicossocial, tem que contratar profissionais treinados, habilitados, pra permanecer nessas 
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unidades… Com isso, o pronto socorro, aqui no hospital psiquiátrico, diminuiria o fluxo e 

daria uma assistência melhor. (Lírio) 

 

As propostas para um tratamento que seja adequado ao seu usuário, e não o inverso, 

não passam somente por uma reestruturação dos serviços. Advém, primeiramente, da des-

construção do paradigma da loucura e a percepção de uma pessoa, ao invés da doença, de um 

ser, ao invés de um objeto. Enquanto houver a limitação nesse aspecto, a reestruturação dos 

serviços oferecidos pode incorrer em criação de novas instituições segregdoras. Tulipa 

comenta a sua experiência sobre esse tema: 

 

Chega um paciente com transtorno mental num hospital geral, pelo menos aqui nessa 

região, não posso dizer de outros locais aqui no Rio Grande do Norte, eles são totalmente 

rejeitados. “Ah, é paciente psiquiátrico? Vá lá pro João Machado. É lá que é o lugar pra 

ficar doido, é lá”. […] Então há uma grande resistência dos outros hospitais, dos outros 

serviços de emergência de receber os nossos pacientes. (Tulipa) 

 

E complementa sua fala de uma maneira que esboça o sentido talvez pronunciado pela 

proposta enveredada pela reforma psiquiátrica: 

 

Eu acho que a reforma psiquiátrica ela vai acontecer quando o paciente com 

transtorno mental for respeitado, a doença mental for vista como uma doença qualquer. 

(Tulipa) 

 

O início da reforma psiquiátrica na cidade de Natal, como foi dito pelos profissionais, 

trouxe a incerteza da continuidade do trabalho no hospital e a dificuldade de atuar 
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conjuntamente com os novos dispositivos de saúde que estavam sendo implantados na cidade. 

O estigma sofrido pelos profissionais do Hospital João Machado fez com que eles se 

sentissem excluídos de sua categoria como profissionais de saúde. Hoje, a experiência de 

Hortência mostra que o cenário vem mudando, dando mais abertura para o entendimento do 

HJM como um espaço terapêutico necessário, mesmo que muitos discordem de sua 

manutenção. 

 

Noventa por cento das pessoas que vêm aqui diziam: “menina eu pensava que aqui 

era muito pior do que é. Eu fazia uma ideia que era totalmente diferente”. (Hortência) 

 

Em períodos anteriores, devido ao julgamento que se tinha sobre o HJM, Hortência 

revelou se sentir envergonhada em dizer que fazia parte da equipe do hospital. 

 

Sim, hoje eu acho que é assim: João Machado não é o bicho preto que se pintava, mas 

no começo pense como era triste ir pros cantos. Sentia vergonha de dizer que era do João 

Machado, hoje eu já sinto que é um pouco diferente. (Hortência) 

 

Pelas narrativas apresentadas, pode-se dizer que foi a prática desses profissionais que 

fez com que o João Machado deixasse de ser o “bicho preto que se pintava”. À medida que os 

profissionais procuram dialogar com a rede, buscar alternativas de tratamento junto à 

comunidade, a olhar o paciente no olho e chamá-lo pelo nome, dando-lhe um lugar como 

pessoa, abrem-se novos horizontes de sentido e convida-se a sociedade para encontrar, no 

cotidiano de trabalho dos profissionais do HJM, a atual representação do tratamento que esses 

oferecem aos pacientes. 



93 

 

Considerações Finais 

 

Sem querer, aqui, realizar defesa a favor ou contra a permanência dos hospitais 

psiquiátricos em nossa sociedade brasileira, ou em outros países, a oportuna pesquisa, a partir 

do posicionamento dos profissionais entrevistados e de uma análise das mudanças em 

psiquiatria propostas a partir da reforma, fez com que levássemos a discussão a um outro 

âmbito. Penetrar na psiquiatria, nos hospitais psiquiátricos, na experiência dos profissionais 

atuantes em hospitais psiquiátricos, é penetrar nas questões que dizem respeito ao homem e 

suas formas de estar no mundo, e se direcionar à psicopatologia. Certamente, uma discussão 

que se pretenda lidar com esse aspecto do ser do homem permanecerá superficial e limitada 

se, por ocasião, se deter mais aos locais de tratamento, aos ambientes em si, do que naquilo 

que venha a sustentar as formas de tratamento e, por conseguinte, os ambientes a elas 

adequadas. 

Quando Heidegger discute em sua ontologia uma definição de homem a partir de seus 

existenciais (compreensão, linguagem e afetação [befindlichkeit]), e considera uma gama de 

características pertencentes ao seu ser (ser-aí, ser-no-mundo, ser-com, temporalidade, 

historicidade, cuidado, dentre outros), estabelece uma condição de homem (Dasein), que não 

se delimita por uma estrutura preconcebida de suas possibilidades de ser. Assim, no que se 

refere às discussões em torno da assistência em saúde mental, há de se considerar como ponto 

substancial de todo esse debate, que é o paciente, a pessoa, um homem cujo modo de ser é 

ser-no-mundo, sem abstrações. 

Tratar de um paciente é cuidar de seu ser. O cuidado ao ser do homem é dispensado 

pelo próprio Dasein. O direcionamento desse entendimento aponta para uma maior atenção ao 

modo pelo qual os profissionais de saúde estão cuidando de seus pacientes. É muito menos 

uma questão de lugar, do espaço físico, e muito mais uma questão dos modos pelos quais se 
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relacionam as pessoas com o paciente psiquiátrico, sejam elas profissionais, familiares ou 

sociedade. 

As narrativas dos profissionais versam sobre uma prática que está pautada na pessoa, 

que busca integrar o paciente aos dispositivos sociais e a lhe dar a possibilidade de exercer 

com mais liberdade seu modo de ser-no-mundo. Aproximam-se assim, da referência deixada 

por Basaglia (2010) e Rotelli (2001), de que o objeto da psiquiatria não deve ser a doença, 

mas sim a existência-sofrimento da pessoa, bem como de uma prática que transparece ser 

direcionada pela percepção do paciente como um ser-aí, que é no mundo sendo-com os 

outros, e que precisa ser cuidado como um ser de possibilidades, tal como anuncia Heidegger 

(1927/2009) sobre o que é o Dasein. 

Conforme as narrativas dos profissionais entrevistados, ser profissional de um hospital 

psiquiátrico, diante das mudanças ocasionadas pela reforma psiquiátrica, tem sido uma 

experiência de sofrimento, de dor e até vergonhosa. Sentem que são desprezados como 

profissionais de saúde mental capacitados para exercer todas as exigências teóricas e práticas 

advindas do modelo de reforma psiquiátrica. Sofrem o preconceito de gerações anteriores e 

pagam o preço de atuar em uma instituição que é vista pela reforma psiquiátrica como um 

modelo falido, desumano e incapaz de modificar sua prática. 

O preconceito sofrido pelos profissionais do hospital psiquiátrico promove o 

distanciamento dos demais profissionais de saúde mental, que evitam os debates sobre a 

reforma psiquiátrica com a equipe do HJM e isentam-lhes de alguns debates em torno da 

melhora da qualidade dos serviços assistenciais em Natal e no Rio Grande do Norte. Pelas 

barreiras que se impõem, os profissionais entrevistados sentem a dificuldade em proporcionar 

ao paciente um atendimento integral que se estenda do João Machado até os demais serviços 

da rede. Compreende-se também que esse contexto vem refletir a perspectiva de que com o 
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avanço da reforma psiquiátrica a instituição hospitalar já não é mais vista como instituição 

aceitável para o tratamento de pessoas com transtorno mental. 

Diante dessa situação, o desconforto gerado em alguns dos profissionais entrevistados, 

motivou-lhes a serem mais críticos em suas práticas, em seu modo de cuidar do paciente, e a 

pensarem novas formas de atuação no hospital, levando-os a promoverem grupos com os 

familiares dos pacientes (com o objetivo de aproximar a família do tratamento e discutir a 

inserção do paciente nos serviços assistenciais da rede, com margem para debates acerca da 

reforma psiquiátrica) e com os profissionais do hospital (com o objetivo de aproximar a 

equipe e discutir novas estratégias de tratamento), a participarem dos encontros da rede. A 

iniciativa desses profissionais, narrada por Hortência, Íris e Tulipa, não atinge a todos da 

equipe do hospital, mas tem sensibilizado cada vez mais os que ali trabalham. Pode-se dizer 

que essas são algumas das implicações das práticas dos profissionais no processo de reforma 

psiquiátrica. 

A experiência dos profissionais entrevistados, sem exceção, mostrou que o processo 

de reforma psiquiátrica atingiu o hospital basicamente de duas formas: a primeira, no que 

respeita ao campo teórico-prático da equipe de trabalho do HJM, pois passaram a receber, 

mesmo que de forma moderada, a assistência de profissionais externos ao hospital, por meio 

da Política Nacional de Humanização (PHN), que participaram apresentando e discutindo o 

significado da reforma e como integrar o hospital na rede de assistência em saúde mental nos 

seus diversos dispositivos e melhorar a qualidade do serviço, assim como receberam, nesse 

mesmo sentido, a supervisão clínica. A segunda forma, e mais reforçada em suas narrativas, 

foi a circunstância política gerada. A partir da implantação dos serviços substitutivos, os 

recursos e a assistência para a manutenção física e de material de trabalho sofreram uma 

queda substancial. Conforme foi citado nas falas dos profissionais, o Governo passou a 

investir menos recursos no hospital, apesar de ele ainda ser uma forte referência de urgência 
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psiquiátrica para o estado, ainda porque os demais serviços da rede não sustentam a demanda 

de pacientes, estando estes mesmos serviços carentes de profissionais, bem como 

necessitando de uma ampliação de números. 

As circunstâncias vivenciadas pelos profissionais apontam para a necessidade de se 

discutir, de forma global, o processo de reforma psiquiátrica no estado, incluindo, nesse 

processo, representantes não somente das categorias profissionais que atuam com a área da 

saúde mental, mas também representantes do governo. É preciso revisar/avaliar a qualidade 

da assistência em saúde mental no estado, considerando, nesse ínterim, a situação que se 

encontra não somente na rede substitutiva, mas a própria situação do Hospital João Machado. 

Vendar os olhos para uma instituição que ainda se faz presente na realidade do estado, 

isentando-a da participação do plano de governo municipal e estadual de saúde, e até mesmo 

da integração com os demais serviços, é vendar os olhos para as pessoas que carecem do 

atendimento prestado por aquele serviço. É ao se deparar com tantos olhos vendados que os 

profissionais do hospital se sentem desamparados. 

Podemos pensar que a fenomenologia de Heidegger nos põe à disposição uma 

compreensão de homem pela qual podemos perceber o mundo sob uma nova abertura. Ser-aí 

significa estar lançado no mundo e aberto às suas possibilidades, inclusive à possibilidade de 

cuidar dos outros seres considerando sua abertura para o mundo e suas possibilidades de ser. 

No tocante ao profissional de saúde mental, é crucial em sua prática essa disposição para 

cuidar do outro considerando-o como um ser-aí e como um ser-no-mundo. Em minha 

percepção, as práticas dos profissionais do HJM demonstraram que o modo de tratamento à 

pessoa antecede o lugar do tratamento; e que o modo de ser-no-mundo de cada profissional 

encontra-se presente no modo pelo qual ele desenvolve sua prática. Para além das condições 

de trabalho necessárias ao desenvolvimento de práticas adequadas ao modelo assistencial da 

reforma psiquiátrica, é preciso investir numa formação profissional que considere mais a 
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pessoa, do que a doença, e que possa se ampliar também para uma abertura ao modo como se 

vê antigas instituições diante da prática, da teoria e do modo de ser humano, que se renovam 

ou podem se renovar a cada dia. 
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ANEXO I 

 

 

Sequência histórica do surgimento de locais para internamento de doentes mentais nos vários 

pontos do território Nacional (Resende, 2000, pp.48-50) 

 

ANO CIDADE INSTITUIÇÃO 

   

1841 Rio de Janeiro Asilo Provisório (em casa situada no terreno onde se 

construía o Hospício de Pedro II) 

1852 São Paulo Hospício Provisório de Alienados 

 Rio de Janeiro Hospício de Pedro II 

1860 Rio de Janeiro Cada de Saúde Dr. Eiras 

1864 São Paulo Hospício de Alienados (Ladeira de Tabatinguera) 

 Olinda-Recife Hospício da Visitação de Santa Isabel 

1865 Belém Enfermaria do Hospital de Caridade 

1873 Belém Hospício de Alienados (Vizinhança do Hospital dos 

Lázaros) 

1874 Salvador Asilo de S. João de Deus 

1875 Paraíba Enfermaria do Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia 

1878 Niterói Enfermaria do Hospital de São João Batista 

1883 Recife Hospício de Alienados (Tamarineira) 

1884 Porto Alegre Hospício S. Pedro 

1886 Fortaleza Asilo de Alienados de S. Vicente de Paula 

(Porangaba) 

1890 Rio de Janeiro Colônias S. Bento e Conde Mesquita (Ilha do 

Governador) 

1891 Maceió Asilo Santa Leopoldina 

1892 Belém Hospício de Alienados (Marco da Légua) 

1893 Paraíba Asilo do Hospital Santa Ana (Cruz do Peixe) 

1894 Manaus Hospício Eduardo Ribeiro 

1895 Sorocaba (SP) Hospício de Alienados 

1898 São Paulo Hospício do Juqueri 

1903 Barbacena (MG) Hospital Colônia 

1903 Curitiba Hospício N. S. da Luz (Campo do Aú) 

1904 Barra do Piraí (RJ) Colônia de Alienados de Vargem Alegre 

1905 Teresina Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia 

 Cuiabá Hospital da Santa Casa de Misericórdia 

1905-1941 Teresina Hospital Psiquiátrico Aerolino Abreu 

 Cuiabá Asilo de Alienados 

 S. Luiz Hospital Colônia Nina Rodrigues 

 Cachoeiro do 

Itapemirim (ES) 

Asilo Deus, Cristo e Caridade (Espírita) 

1911 Rio de Janeiro Colônia do Engenho de Dentro (para mulheres) 

 Natal Hospício de Alienados (no Antigo Lazareto da 

Piedade) 

1918 São Paulo Atendimento Médico no Recolhimento das Perdizes 

(Posto Policial) 
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ANO CIDADE INSTITUIÇÃO 

   

1921 Rio de Janeiro Sanatório Botafogo 

 Rio de Janeiro Manicômio Judiciário 

1922 Belo Horizonte Instituto Neuro-Psiquiátrico 

1923 Rio de Janeiro Colônia de Jacarepaguá (para homens) 

1927 Oliveira (MG) Hospital Colônia 

 Paraíba Hospital Colônia Juliano Moreira e Sanatório 

Clifford Beers 

1929 Barbacena (MG) Manicômio Judiciário 

1931 Barreiros (PE) Hospital Colônia (para homens) 

1933 São Paulo Manicômio Judiciário 

1936 São Paulo Hospitais de Psicopatas da Penha e de Perdizes 

 Fortaleza Casa de Saúde partiular (Drs. Picanço e Vandik 

Ponte) 

 Recife Sanatório Recife 

1938 Rio de Janeiro Instituto de Psiquiatria da Universidade Brasil 

1940 Aracajú Hospital Colônia Eronides de Carvalho 

1942 Florianópolis Hospital Colônia de Santa Ana 

1943 Salvador Sanatório Bahia 

 Rio de Janeiro Centro Psiquiátrico Nacional (Engenho de Dentro) 

1944 Vitória Hospício de Alienados (Ilha da Pólvora) 

 Ribeirão Preto (SP) Hospital Psiquiátrico Santa Teresa 

1940-1950 Maceió Hospital Colônia Portugal 

 Goiânia Hospício de Alienados 

 Aracajú Hospital Colônia Adauto Botelho 

1954 Vitória Hospital Colônia Adauto Botelho (Cariacica) 

 


