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doença mental 

Iara Maria A. Souza 

INTRODUÇÃO 

O argumento central das ciências sociais, quando se dedicam a refletir 
sobre a questão da saúde/doença, é que estes processos encontram-se profunda
mente imersos em contextos sociais e culturais, envolvendo, portanto, significa
ção, interpretação e ações socialmente organizadas para promover a saúde e res
ponder à doença. 

Neste argumento, reside um ataque aos supostos da biomedicina, que pos
tulam que a realidade da doença corresponde a uma disfunção ou desvio de ati
vidades fisiológicas normais e que as práticas ou técnicas destinadas a tratá-la são 
universais (assim como as doenças) e neutras. As práticas médicas não são redutíveis 
à aplicação de preceitos de uma ciência pura: são ações de atores situados social
mente. Assim, não apenas as interpretações populares de doença tornam-se alvo 
das atenções das ciências sociais, mas também as ações de diferentes tipos de 
especialistas em cura, inclusive médicos. 

Desde seu surgimento, o campo da antropologia/sociologia médica mos
trou um forte interesse pela doença mental, talvez porque esta tenha uma dimen
são biológica menos evidente e ainda sujeita a controvérsias, ao passo que seus 
aspectos sociais são mais acentuados. No rastro da atenção despertada pelos pro
blemas mentais, o hospital psiquiátrico é também tomado como objeto de estudo. 

A reflexão sobre os hospitais para doentes mentais esteve mais em voga 
nas décadas de 60 e 70, período em que essas instituições sofreram críticas advindas 
de diversas direções, até mesmo de setores da própria psiquiatria. Em tal contex
to, as discussões travadas no seio das ciências sociais desempenharam um papel 
não negligenciável na elaboração das reformas psiquiátricas, que ocorreram em 
vários países. 1 A que conduzia essa reflexão? E m primeiro lugar, pode-se dizer 



que conduzia a uma certa relativização acerca da realidade da doença mental e dos 
recursos usualmente empregados para tratá-la. Essa idéia se pauta em um argu
mento que se pode chamar de construtivista, pois revela que tanto a loucura quan
to as respostas destinadas a lidar com ela emergem de determinados contextos 
sociais. E m grande medida, o que se procurava mostrar era que se a loucura (tal 
qual concebida pela psiquiatria) e o manicômio surgiram um dia, também poderiam 
vir a ter um fim. Ainda que nem sempre se negasse a existência de um substrato 
biológico que inclinasse alguns indivíduos a certos tipos de comportamento, de
fendia-se a idéia de que a ' loucura' era também um fenômeno social e trazia as 
marcas da sociedade em que fora criada. 

Examinam-se aqui, rapidamente, duas vertentes no âmbito das ciências sociais 
voltadas para o estudo do tema da 'loucura' e, conseqüentemente, da instituição des
tinada a abrigá-la, pensadas como fenômenos sociais. A primeira consiste em uma 
abordagem surgida nos Estados Unidos, nos anos 60, em grande medida associada 
ao interacionismo simbólico que toma a doença mental como objeto de estudo, 
enfatizando a inserção da loucura e do hospital psiquiátrico em seu contexto social: a 
teoria da rotulação. Nesta visão, compreende-se o doente mental como um sujeito que 
apresenta comportamento(s) desviante(s), ou seja, cuja performance rompe com os 
padrões vigentes de sociabilidade, em razão do que é rotulado como doente ou louco, 
passando a ocupar desde então um papel desvalorizado socialmente. Outra idéia im
portante nesta vertente é a de que o hospital psiquiátrico, assim como a própria medi
cina, tem exercido uma função de controle social. O hospital fixa o rótulo de doente 
mental, de modo que não há retomo à normalidade após o tratamento. 

Próximo a essa corrente, sem, contudo, assumir integralmente as idéias da 
antipsiquiatria, Goffman conduz um estudo sobre hospital psiquiátrico em que 
descreve processos sociais - rotinas e rituais sociais - que se desenrolam dentro do 
hospital, procurando mostrar os esforços sistemáticos levados a cabo dentro 
do manicômio para desacreditar e fazer fracassar as tentativas desenvolvidas pelo doente 
mental para manter intacta sua identidade. 

A segunda vertente consiste naquela inaugurada por Foucault desde seu estu
do sobre a história da loucura na Idade Clássica, mostrando como o processo de 
criação da loucura, como doença, acompanha mudanças na forma de organização 
das instituições asilares onde se recolhem os loucos. 

Perpassando todos os argumentos, encontra-se a noção de que o conheci
mento e a prática médica não constituem domínios autônomos; ao contrário, en
trelaçam-se profundamente à vida social, não apenas no sentido de que emergem 
em determinados contextos sociais, mas porque apontam para a existência de um 
violento processo de medicalização em curso em nossas sociedades, por meio do 
qual a medicina adquire poder de moldar estruturas e relações sociais. A teoria da 
rotulação assume uma posição de crítica ao poder médico, ao passo que Foucault 
acentua o papel da psiquiatria e da medicina no esforço para a normatização da 
vida e para a constituição de sujeitos e corpos dóceis. 



Há, entretanto, nessas abordagens que pretendem revelar as ligações en
tre a sociedade e as instituições psiquiátricas, um aspecto pouco explorado, mas 
que se constitui em elemento essencial quando se pretende compreender os 
liames que l igam o hospital psiquiátrico a contextos extra-hospitalares: o ponto 
de vista dos leigos, particularmente o conhecimento que têm acerca da institui
ção, as imagens que compõem esse conhecimento, recursos fundamentais em 
sua relação com ela. 

Este tema apresenta, por um lado, uma relevância empírica, pois em geral 
são pessoas leigas, ligadas aos doentes, que tomam a iniciativa de internamente, 
ainda que dependam dos profissionais da medicina para corroborar esta ação. 
Desta forma, é importante penetrar nesse universo para compreender os proces
sos de decisão que levam à hospitalização em uma instituição asilar (a menos que 
se admita que o progresso da medicalização tenha adquirido tal proporção em 
nossas sociedades que é possível negligenciar as concepções dos não médicos 
sobre saúde e doença, pois estes nada mais fariam do que reproduzir, talvez 
canhestramente, as certezas do saber médico). 

Por outro lado, este mesmo tema pode nos remeter a uma discussão sobre 
questões de interesse para a própria teoria social, uma vez que nos permite ilumi
nar certos aspectos acerca dos conhecimentos, recursos e práticas cotidianas 
para se lidar com situações problemáticas, no caso a doença mental. Quanto a este 
ponto, é importante levar em conta, por exemplo, as circunstâncias apontadas 
como fatores responsáveis por fazer do hospital uma opção a ser considerada, 
descartada, escolhida, utilizada, até tornar-se um recurso usual. 

Outro ponto relevante diz respeito às transformações no conhecimento 
acerca do hospital. Anteriores a qualquer contato com a instituição, as imagens 
que dela se fazem são ainda pouco claras, um tracejado esperando para ser preen
chido (e que nunca o é totalmente). Essas imagens tingem-se de uma coloração 
afetiva - que, em geral, dá o tom do primeiro internamente: conflito na hora de 
decidir, sensação de trair a pessoa doente etc. No entanto, à medida que há uma 
experiência concreta com a instituição, outros elementos passam a compor o 
quadro e a tornar-se parte da avaliação e do tratamento. 

O conhecimento leigo acerca do hospital, as experiências de indivíduos que 
estiveram de alguma forma ligados a esse tipo de instituição, constituem o foco 
deste artigo, em que se analisam narrativas elaboradas por indivíduos que tiveram 
parentes próximos, ao menos por um período, em um hospital psiquiátrico. 2 Em 
primeira instância, apresentam-se rapidamente algumas das principais concep
ções, tanto da teoria da rotulação quanto da foucaultiana, acerca da problemática 
da doença mental, tecendo-se alguns elementos de crítica a ambas as posições. 
Precedendo a análise e comentários dos dados, colocam-se alguns pontos sobre o 
conhecimento no mundo da vida. 



O INTERACIONISMO SIMBÓLICO 

O interacionismo simbólico despontou no cenário da sociologia americana 
como uma corrente que confrontava o estrutural-funcionalismo de Parsons, pro
tagonista da cena até o final da década de 50. U m dos temas de embate dizia 
respe i to à concepção de agente social : o in te rac ionismo cr i t icava o ator 
'supersocializado', quase autômato, apresentado na teoria parsoniana, e enfatizava 
a capacidade reflexiva dos agentes. 

No interacionismo simbólico não se pensa a realidade social em termos de 
sistemas ordenados e harmoniosamente integrados, mas se a define como uma 
ordem interativa, formada por processos negociados, situados, emergentes, bem 
como por conhecimentos pressupostos. Segundo Goffman (1975, 1978), o prin
cipal objeto a ser negociado na interação é a identidade pessoal, pois o significa
do da identidade se constitui propriamente no processo de interação. O self é aqui 
concebido como um objeto social que se estrutura com base na sociabilidade, ou 
seja, com base nas atitudes dos indivíduos uns para com os outros, em uma 
situação social. 

As s i tuações de in te ração tan to p o d e m apresen ta r - se ro t in i zadas , 
ritualizadas, quanto altamente problemáticas. O surgimento de uma doença mental, 
neste quadro, é visto como uma circunstância em que o padrão rotineiro de 
interação se rompe e a situação se converte em um problema com o qual os 
indivíduos têm de lidar. Assim, o interacionismo simbólico recusa as explica
ções psicodinâmicas para o problema mental e põe o foco sobre as forças soci
ais e situacionais na determinação da origem e curso da doença e tratamento. Os 
interacionistas adotam uma perspectiva claramente nominalista: o que importa 
não são os sintomas que o indivíduo apresenta, mas a forma como eles são 
percebidos e categorizados por aqueles que estão ao seu redor (Scheff, 1973; 
Goffman, 1987). 

A doença significa um desvio em relação a um padrão, e tomar-se doente é 
ser rotulado, categorizado como tal. A atribuição do rótulo de doença a um certo 
compor tamento , cons iderado desviante , ocorre devido à reação societal -
freqüentemente em eventos de crise, que desencadeiam a atribuição de um status, 
de um papel de doente (Gerhardt, 1989). 

Percebe-se a aquisição do rótulo de doente - incluindo a formação (ou 
transformação) de uma identidade e da auto-imagem - como um processo social
mente organizado, uma vez que ocorre por intermédio de uma realização profissi
onal e, na maioria das vezes, dentro de uma instituição de tratamento, notadamente 
o hospital psiquiátrico. O recurso à terapia implica a imputação de um papel de 
doente, e a aquisição de um rótulo. Neste sentido, o tratamento médico marca 
uma transição para o status de cidadão de 'segunda classe' . 



Ademais, embora a terapia seja um tratamento, o paciente não readquire a 
normalidade. A teoria da rotulação e a antipsiquiatria defendem a idéia de que o 
controle social exercido pela profissão médica força ou educa o paciente para que 
se torne um desviante crônico. A teoria da rotulação não considera o papel de 
doente (doente mental particularmente) como uma incumbência temporária: uma 
vez que a pessoa tenha entrado em um papel de doente, processos institucionalizados 
de controle social promovem a internalização das expectativas do papel, tornando 
sua incumbência permanente. 

O tratamento médico, nesta perspectiva, teria uma função crucial na 
ressocialização do doente em um papel desviante. O interacionismo simbólico 
assumiu, portanto, uma atitude de forte oposição ao modelo médico: compreende-
se a medicina como um empreendimento moral, como a lei ou a religião, que 
busca encobrir e controlar o que se considera indesejável. A definição de doença é 
tautológica: doença consiste no que a medicina define como tal, e a medicina 
define como doença o que lhe interessa, dada sua função como agência de contro
le social. Além disso, argumenta-se que o escopo do que se pode definir social
mente como doença ou anormalidade é, em princípio, ilimitado, logo, trata-se de 
uma questão de natureza política ou ideológica (Szasz, 1972,1980) . 

A teoria da rotulação rejeita a noção de que os distúrbios psiquiátricos te
nham origem exclusivamente psicológica. Em contraposição, aponta para as dis¬ 
crepâncias existentes entre a prevalência de comportamentos perturbadores e a 
incidência de tratamentos psiquiátricos. Nem todos que infringem regras ou têm 
atitudes consideradas desconcertantes e embaraçosas em público são tidos por 
doentes mentais. Goffman argumenta que não há um parâmetro sistemático unindo 
um ato à reação societal, de modo que se uma determinada ação for levada a cabo 
sempre resultará em atribuição de um rótulo ou enclausuramento em u m manicô
mio. Assim, afirma que os pacientes mentais sofrem não de doença mental, mas 
de contingências: a visibilidade de suas ações, ou o nível mais ou menos baixo de 
tolerância da comunidade, status socioeconômico, proximidade de um hospital 
psiquiátrico, facilidades de tratamento etc. Por outro lado, os comportamentos 
que levam um indivíduo ao internamente em um hospital psiquiátrico sempre po
deriam ter acarretado outras reações ou conseqüências - como a prisão, perda 
de emprego, divórcio etc. - , e não necessariamente a hospitalização. 

Mais do que outros interacionistas, Goffman preocupa-se com o rótulo 
atribuído pelo hospital como instituição, e não tanto pelo médico. E m sua 
visão, a construção da identidade pessoal ocorre em virtude de um processo 
de a t r ibu ição tanto ins t i tucional quan to do me io c i rcundante mais imedia to 
à pessoa. Sua hipótese é a de que há uma reciprocidade entre o self e sua 
sociedade significante: se esta submete o indivíduo a sistemáticos esforços de 
d iminuição ou des t ruição de sua ident idade, isto o torna f inalmente incapaz 
de manter o self original intacto. 



Foucault, ao contrário da abordagem previamente apresentada, não se vol
ta para compreender a ação social; seu esforço analítico envolve uma tentativa de 
revelar estruturas, condições de possibilidade de emergência de processos soci
ais. O sujeito é concebido antes como efeito de estruturas do que como self 
reflexivo; a experiência dos homens no mundo resulta de princípios e causas dos 
quais eles não têm consciência. 

E m sua análise do manicômio como instituição total, Goffman afirma que 

as duas funções da terapia consistem, primeiro, em uma função disciplinar, reali

zada mediante mecanismos de recompensa e punição, e em segundo lugar, na 

perda e reconstrução da identidade engendradas por meio de uma seqüência de 

experiências de mortificação (raspar a cabeça, ter o nome trocado por um núme

ro, uso de farda etc.). Acrescenta-se a isso o fato de que o tratamento em institui

ções afasta o indivíduo de seu mundo, destruindo assim os canais de comunica

ção que ajudariam os pacientes a se reintegrarem em suas família ou empregos 

após a saída do hospital. 

O papel de doente converte-se em uma gaiola de ferro hermética, da qual o 

indivíduo, uma vez preso, nunca pode sair. A doença, como uma identidade nega

tiva e socialmente estigmatizada, não permite ao indivíduo o retomo à vida nor

mal, como se nada houvesse acontecido. 

Tanto a concepção da teoria da rotulação quanto a anál ise de Goffman, 

ao acentuarem a natureza polít ica da categorização de doença - e ao assumi

rem uma posição crít ica perante a medical ização de várias formas de com

por tamento e esti los de vida não convencionais e perante o poder da medic i 

na de atr ibuir e fixar o rótulo de doente mental sobre certas pessoas - termi

nam inadver t idamente por desti tuir o indivíduo rotulado da capacidade de 

reagir a este processo. O indivíduo permanece , assim, re la t ivamente incapa

ci tado para lutar contra a redefinição da sua identidade como um membro 

desviante da sociedade (Gerhardt , 1989). Deste modo, no caso do doente 

menta l , o caráter at ivo do ator social vem a ser reduzido: ele não mais é visto 

como sujeito que se consti tui na interação com outros sujeitos; ao contrár io , 

objetifica-se na interação. 

Existe, ainda, um ponto a mencionar: a idéia de contingência, embora seja 

fundamental, permanece vaga e pouco explorada, além de restar uma certa ambi

güidade em sua análise: o que realmente importa na atribuição e fixação do rótulo 

de doente mental são a crise pública e a conseqüente reação societal suscitada, ou 

a ressocialização na instituição? Certamente ambas, mas entre uma e outra há 

trajetórias e cursos alternativos de ação que merecem mais atenção. 

FOUCAULT Ε A HISTÓRIA DA LOUCURA 



A despeito das diferenças de abordagem, Foucault e o interacionismo sim
bólico mostram afinidade no que concerne à preocupação com o processo de 
medicalização que se evidencia na sociedade moderna. Contudo, Foucault não 
marcha ao lado dos humanistas defensores de reformas psiquiátricas. Em sua 
ótica, não se trata de avaliar bem o problema, colocá-lo em termos da busca de 
um tratamento mais humano e mais adequado para a loucura; trata-se do fato de 
que tanto a medicina, a psiquiatria, a psicanálise, bem como as próprias ciências 
do homem são empreendimentos que, em nossa cultura, tentam normalizar os 
indivíduos por meios cada vez mais racionalizados, transformando-os em objetos 
dóceis (Rabinow & Dreyfus, 1995). 

Λ História da Loucura, um dos primeiros trabalhos do Foucault arqueó
logo, é uma análise histórica de práticas institucionais e discursivas (práticas 
discursivas se distinguem de discursos cotidianos por serem falas 'sér ias ' , pro
nunciadas por peritos) relativas à loucura. Ou seja, interessa a ele o a explicação 
da inteligibilidade das práticas sociais, que não é acessível aos atores sociais. Em 
tal análise, Foucault acentua as descontinuidades nas concepções de loucura, ao 
mesmo tempo em que revela a continuidade na forma de tratá-la, marcada pela 
exclusão e pelo confinamento. 

Embora se volte para a Idade Clássica em A História da Loucura, Foucault 
mira a psiquiatria nascida na segunda metade do século XIX e tenta desvendar 
quais foram as condições de possibilidade de seu surgimento. Entretanto, importa 
ressaltar que não se trata de uma história da psiquiatria nos moldes tradicionais da 
história das ciências, isto é, o autor não se propõe a buscar as origens dos conceitos 
científicos e das grandes descobertas. A seu ver, a loucura não é um objeto que se 
teria revelado progressivamente pelo trabalho de cientistas precursores até que a 
psiquiatria moderna atingisse a sua verdade última; a loucura, compreendida como 
doença mental, é antes uma invenção do que uma descoberta (Machado, 1982). 

Em seu estudo, Foucault aponta que, por volta do século XVIII, o louco 
passou a ser excluído espacialmente e confinado - ocupando o lugar antes desti
nado aos leprosos - , ao mesmo tempo em que o tema da loucura obteve visibilida
de cultural. Entretanto, ainda não havia naquele momento uma definição precisa 
do que constituía a loucura, sob a qual se agregavam diferentes tipos, formando 
um grande grupo: bêbados, idiotas, devassos, apaixonados, vagabundos. A loucu
ra significava desrazão, associada à desordem e excessos, não consistindo ainda 
em uma disfunção médica. O conteúdo da loucura na Idade Clássica constituía-se 
pelo contraste entre razão e loucura. 

A essa época, os loucos, bem como os pobres e os indigentes, compu
nham a população dos asilos ou hospitais gerais, instituições que, malgrado 
contassem com serviços médicos, não eram instituições médicas propriamen
te. O enclausuramento do louco em uma instituição de reclusão não tinha então 
finalidade terapêutica, nem se fundamentava no conhecimento de uma patologia 



específica. A designação de alguém como louco e sua internação não dependiam de 
uma ciência médica, mas de uma percepção do indivíduo como ser social. 3 

Em tomo da segunda metade do século XVIII começou a se delinear uma 
nova visão da loucura, em que esta passou progressivamente a se distinguir e 
autonomizar das outras categorias às quais estava antes associada; porém, argu
menta Foucault , esse processo deveu-se menos a uma mudança teórica na 
conceituação da loucura do que a razões econômicas, políticas e sociais. 

A Substituição do internamento geral pelo específico, na abordagem da 
loucura, relacionava-se a uma nova avaliação da pobreza na ordem capitalista: 
naquele novo contexto, a pobreza, como força de trabalho, tomava-se fundamen
tal para a riqueza das nações, e portanto já não deveria ser encarcerada. Daí a 
separação entre o louco e outras categorias de pobres e desvalidos. O louco, sim, 
ao contrário dos pobres, deveria permanecer isolado em asilo, pois era considera
do incapaz para o trabalho e perigoso para o restante da população. 

Tal transformação expressa também uma nova consciência da loucura, que 
se apresentava revestida de um certo humanitarismo. O louco não era mais preso a 
correntes; entretanto, longe de significar uma libertação da loucura, o tratamento na 
instituição visava a um disciplinamento do corpo e do espírito do louco. A humanização 
da loucura revela a história de uma "série de operações que organizava o mundo 
asilar, os métodos de cura e a experiência concreta da loucura" (Foucault, 1978:476). 

Há, nessa marcha da au tonomização da loucura , um des locamento 
conceituai considerado de grande importância por Foucault, pois forneceu os 
fundamentos a partir dos quais pôde emergir a categoria de doença mental. A 
loucura, anteriormente desrazão, passou a ser vista como perda da natureza, 
alienação - o que deu início ao processo de interiorização e psicologização da loucu
ra, cujo ponto final seria a definição médica da loucura como doença mental. 

A medicalização da loucura que teve lugar naquele momento ainda não 
assinalava a entrada de teorias médicas no espaço hospitalar; significava que se 
acreditava no efeito terapêutico da reclusão por si mesma. Manter o louco em 
liberdade vigiada e encerrada entre quatro paredes teria o poder de curar. A trans
formação da loucura em objeto de conhecimento médico teria resultado desse 
confinamento, ocorrendo no interior do espaço de reclusão. 

A existência do asilo foi essencial para o surgimento das ciências médicas 
e humanas, cujos conhecimentos e métodos se desenvolveram no isolamento e na 
observação dos diferentes tipos de pessoas encontrados sob o mesmo teto no 
hospital. Por isso, Foucault considera que essas ciências, que supostamente teri
am a missão de revelar uma verdade sobre os seres humanos, na realidade atuam 
na articulação entre a classificação e o controle destes. 

E m A História da Loucura, Foucault acentua o papel do asilo e do médico 
no desenvolvimento das estruturas de internamento e dominação em nosso mun
do. Para ele, a alteridade da desrazão, personificada na loucura, é a abertura para 



uma contestação radical da nossa civilização. De fato, se mesmo os esforços das 
ciências humanas para explicar/compreender as práticas médicas e sua relação 
com a vida social fazem parte da inclinação à ordenação e racionalização do mun
do moderno, a loucura merece figurar como uma fonte (talvez única) de crítica 
efetiva contra a cultura moderna, mas encontra-se confinada aos asilos ou ao 
controle das drogas médicas. 

Tanto Foucault quanto a teoria da rotulação acentuam a 'medicalização' e a 
instância de controle: o primeiro, ao situá-la juntamente com outras ciências do 
homem no centro da nossa tendência cultural à racionalização e burocratização; a 
segunda, por enfatizar o papel de controle social exercido pela profissão médica, 
seu poder de determinar o que é ou não doença e de fixar sobre os indivíduos o 
rótulo de doente mental. Em todo caso, a pessoa com problema mental torna-se 
vítima, sem recurso, e não se vislumbra muita saída para tal situação, particular
mente no caso do pensamento foucaultiano. 

Ε tanto mais fácil permanecer preso a essas visões - que malgrado elas 
mesmas conduzem ao pessimismo - quando a análise se encerra no próprio cir
cuito dos discursos e do conhecimento de especialistas: neste caso, não há como 
se resistir à medicalização ou escapar às malhas do poder médico. Mas se nossa 
atenção se volta para as práticas cotidianas e o uso concreto que se faz dos recur
sos médicos, inclusive do hospital psiquiátrico, a questão pode apresentar novos 
contornos e matizes. Como argumenta Bury (1986), o uso ordinário da parte dos 
leigos é muito mais mundano e menos sério do que faz crer a análise das práticas 
institucionais. O comportamento dos indivíduos orienta-se mais por projetos e 
interesses cotidianos do que por discursos sérios, embora estes possam informar 
e participar de várias formas do discurso leigo do usuário. 

E m geral, ignora-se ou negligencia-se o fato de que as pessoas possam 
estar ou não experimentando os processos que se afirma ocorrer. Foucault, de 
fato, circunscreve sua análise à estrutura e ao processo de larga escala. A sub
jetividade, nesta concepção, é ela mesma um efeito, um produto da história; 
portanto, a experiência subjetiva dos atores não deve ser levada em conta para se 
explicar o mundo social. 

O interacionismo - em sua versão da teoria da rotulação - , apesar da ênfase 
na reação societal e na negociação, acaba por destituir os indivíduos de recursos 
para lidar com os efeitos da institucionalização, obscurece o sujeito e cai em um 
certo funcionalismo e uma tautologia. Goffman (1987) chama a atenção para a 
existência de recursos simbólicos aos quais recorrem os atores, como a constru
ção de histórias tristes; porém, como eles estão reduzidos a uma condição de 
'desacreditados', tampouco suas histórias tristes têm crédito. 



Se o problema do mundo social contemporâneo for abordado em termos 
de uma racionalidade científica que se expande e conforma todos os aspectos da 
organização e da vida humana, a esfera do raciocínio prático desaparece (Risser, 
1997). Deriva daí a seguinte questão: na medida em que isso nos atinge e cega a 
todos, é possível ainda, sem abandonarmos o campo das ciências do homem, 
exercitarmos julgamento próprio? 

A fenomenologia pode nos dar algumas indicações para recolocarmos esta 
questão. Por um lado, ao comentar a crise das ciências modernas, Husserl (1996) 
critica o objetivismo, afirmando que mesmo as construções teóricas das ciências 
da natureza edificam-se sobre o solo da nossa experiência no mundo, de modo 
que é preciso refazer os laços que ligam as teorias científicas ao mundo vivido. O 
conhecimento do mundo (do cientista e do ator social) faz parte do mundo; co
nhecer é iluminar as coisas e trazê-las à luz do dia. No caso das ciências do 
homem, o objetivo é menos chegar à verdade acerca de princípios e causas que 
determinam a vida dos sujeitos e dos quais eles não têm consciência, do que 
iluminar as vidas que as pessoas vivem, exercendo suas atividades práticas, fa
zendo projetos, atribuindo significados (Dartigues, 1973). 

Por outro lado, é importante ter em mente que, em sendo a ciência uma 
reflexão sobre o vivido, essa reflexão não o alcança, nem o enquadra completa
mente. A ciência está sempre em busca da explicitação do sentido da experiência, 
mas como a experiência não é determinada pela reflexão e a racionalização que 
tenta dominá-la lhe é posterior, a experiência sempre a ultrapassa. A vida não está 
a serviço da idéia; é a idéia que tenta enquadrá-la, sem obter nunca um sucesso 
perfeito (Jackson, 1996). 

Nas ciências sociais, o retorno ao mundo da experiência é o retorno ao 
mundo vivido, isto é, ao mundo em que se vive sempre e que constitui o solo para 
toda atividade de conhecimento e toda ciência. Posto que o cientista social encon
tra um mundo pré-interpretado - em que os atores constróem idealizações e 
tipificações - , os objetos de pensamento que formula para captar a realidade de
vem ser fundamentados nos objetos construídos pelo senso comum. É no conhe
cimento do senso comum - o fundo 'inquestionado', mas sempre questionável -
que se principia a investigação, e trata-se do único âmbito em que é possível 
efetuá-la. 4 Os sociólogos precisam conhecer os modos como os significados, 
compartilhados constituem o mundo social, antes de assumir a realidade como 
constrangimento externo que explica as respostas dos sujeitos. 

No processo interpretativo de atribuição de significados, em que se busca con
ferir unidade e sentido a um conjunto de eventos e vivências, os atores lançam mão de 
um sistema de tipificações. Nas palavras de Schutz, toda "interpretação do mundo se 

0 CONHECIMENTO DO SENSO COMUM 



baseia em um estoque de experiências anteriores dele, que são transmitidas pela tradi
ção, e sob a forma de conhecimento à mão, funcionam como um código de referên
cia" (1979:74). Assim, o "homem na vida diária tem a qualquer momento um estoque 
de conhecimento a mão que lhe serve como um código de interpretação de suas 
experiências passadas, presentes e determina suas antecipações das coisas futuras. 
Este estoque de conhecimento a mão tem sua história particular. Foi constituído de e 
por atividades anteriores da experiência de nossa consciência, cujo resultado tomou-
se agora posse nossa, habitual." (Schutz, 1979: 74). A consciência está engajada no 
mundo, por isso não se pode compreendê-la como mera cognição. 

Para Schutz, o conhecimento do senso comum, apesar de suas insuficiên
cias, basta para que nós nos entendamos com o próximo, os objetos culturais e as 
instituições sociais: a realidade social, enfim. Isto porque o mundo é intersubjetivo 
e nosso conhecimento dele é socializado, compartilhado de diversas maneiras. 

O que determina em cada momento a estrutura deste estoque de conheci
mento, diz Schutz (1979), é a situação biográfica do indivíduo, o sistema de inte
resses teóricos e práticos que fazem parte do seu 'aqui e agora' . Ou seja, o pro
blema com o qual o indivíduo se defronta define, naquele contexto, o que se 
considera relevante ou não, o que merece ser visto com maior ou menor clareza e 
o que pode permanecer não questionado. Portanto, o problema atual e a perspec
tiva de sua resolução no futuro definem a configuração do sistema de tipificações 
e relevâncias. A seleção e ordenação dos eventos passados realizam-se à luz de um 
projeto, o olhar que se volta para o passado é comandado por uma visão do 
futuro. Neste sentido, pode-se comparar o estoque de conhecimento à mão a uma 
receita, servindo ao mesmo tempo como um código de interpretação e como um 
preceito para ação. No entanto, este estoque não pode ser pensado meramente 
como um repositório de informações transmitidas pela tradição, ao qual se recorre 
continuamente, conforme as necessidades do momento. É importante levar em 
conta que novas experiências, à medida que ocorrem, incorporam-se ao estoque 
de conhecimento à mão, modificando-o, alargando-o e enriquecendo-o. 

Tal estoque de conhecimento, utilizado como quadro de referências na in
terpretação de situações, nunca é completamente fechado e homogêneo, compor
tando incoerências e zonas de maior ou menor clareza e precisão. Este caráter 
fluido e relativamente pouco estruturado é que permite ao estoque de conheci
mento dar conta de experiências e acontecimentos que podem, a princípio, pare
cer contraditórios. Contudo, isso não significa que os esquemas de conhecimento 
prévios não estejam sujeitos a críticas e questionamentos. 

Com relação a esta questão, há dois pontos a observar: primeiro, aquilo que 
fica na zona de pressupostos e, portanto, não é questionado, consiste por si mes
mo em assunto a ser definido em cada situação, no interesse à mão que motiva o 
pensar, projetar, agir, divide o campo não problemático do problemático e distin
gue as zonas de relevância. Tipicamente, há pouco interesse em ir além do conhe¬ 



cimento pragmaticamente necessário, e enquanto o conhecimento funciona de 
modo satisfatório, em geral se renuncia à qualquer dúvida a seu respeito, até que 
surja algum problema. 

Em segundo lugar, é importante considerar que qualquer questionamento 
do mundo surge do que é tido como suposto, de algo que se acredita conhecer. A 
interpretação dada, sua problematização, reinterpretação, escolha entre visões e 
cursos de ação alternativos não emergem de uma preferência baseada na indife
rença. Uma escolha representa "o surgimento de uma preferência unificada a par
tir de preferências concorrentes" (Schutz, 1979:150). As escolhas entre diferen
tes cursos de ação consistem, portanto, em possibilidades problemáticas, origina
das da dúvida, da existência de diferentes perspectivas. Na definição da situação, 
o ator transforma seu mundo de possibilidades em aberto em possibilidades pro
blemáticas (Alves & Souza, 1994). 

Escolher implica, portanto, projetar, tecer fantasias dentro de um determina
do quadro de acontecimentos e conhecimentos já incorporados à experiência. Ao 
mesmo tempo, o fim futuro almejado pelo projeto é que vem iluminar a situação 
presente, conferindo a esta seu significado. A configuração que assume a cada 
momento o estoque de conhecimento à mão é determinada pelo fato de que os 
indivíduos não estão igualmente interessados em todos os aspectos do mundo ao 
seu alcance; é o projeto, formulado aqui e agora, que dita o que é relevante ou não na 
situação. É a projeção de um mundo futuro e o retorno ao presente, em que a 
imagem da ação já concluída é trazida à cena, que determina o conhecimento do 
mundo atual. 

Deve-se salientar, porém, que o acervo de conhecimentos é sempre sujeito 
a retificações ou corroborações de experiências por vir. O conhecimento prévio, 
embora oriente, não determina nossa experiência futura. Mesmo nos casos em 
que a experiência atual corresponde em grande medida ao que era esperado, o 
conhecimento se renova. 

Faz parte da mundo da vida cotidiana a confiança em que o mundo perma
necerá como tem sido até agora, por conseguinte, o acervo de conhecimento 
obtido para a orientação no mundo conserva sua validez até segunda ordem. 
Correlatamente, podem-se empregar de novo as estratégias utilizadas com suces
so na resolução das situações passadas para as experiências atuais. Essa confiança 
na estabilidade do mundo e na repetição de atos exitosos prévios é o que Husserl 
chamou das idealizações do "assim sucessivamente" e "posso fazê-lo de novo" 
(Schutz & Luckmann, 1973). 

Quando o surgimento de um problema interrompe a rotina é que se 
toma consciência das deficiências do acervo de conhecimento: algo que até 
então não se questionava torna-se alvo de interrogações, passa a ser tematizado 
e re-explicitado, faz-se um esforço no sentido de integrar o setor problemático 
àquilo que j á não é problemático. A profundidade e amplitude do questionamento 



dessa nova explici tação, por sua vez, estão condicionadas ao enquadramento 

que se confere ao problema. O interesse na situação limita até que ponto há 

necessidade de determinação do que está obscuro ou em aberto. O conheci

mento toma-se suficiente até novo aviso, quando se consegue dominar a si

tuação. "A explicitação de uma situação ou experiência se interrompe, em ge

ral, quando o conhecimento constituído pela explicitação é suficiente para o 

d o m í n i o da s i t u a ç ã o " (Schutz & L u c k m a n n , 1973:146) . E m r e s u m o , as 

explicitações são seletivamente dirigidas para as situações e dominadas pelos 

motivos pragmáticos. 

Por fim, u m aspecto ainda não mencionado, mas que perpassa toda a argu

mentação, é o fato de o mundo da vida consistir em um mundo de linguagem. Por 

meio da linguagem é possível objetivar, dar coerência e sentido às experiências. 

As narrativas dirigidas aos outros, acerca de experiências pessoais, permitem que 

estas sejam intersubjetivamente validadas, pois os outros com quem se comparti

lha o mundo sustentam o senso de realidade. Embora a narrativa não se confunda 

com a experiência, é u m comentário a seu respeito, que permite que se iluminem 

alguns dos seus aspectos (Jackson, 1996). 

IMAGENS DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

O hospital psiquiátrico não é algo que tenha um sentido inerte, encerrado 
em si mesmo, à espera de ser apreendido por aquele que tenha a visão mais 
apurada ou o instrumento mais correto. O hospital revela possibilidades de com
preensão que , se por um lado encont ram sua evidência na própr ia o rdem 
institucional, não se encerram nela. Há possibilidades de sentido no ou do hospi
tal (ou de qualquer objeto) que se revelam, mas sempre à luz de uma certa 
situação e de u m projeto que orienta a explicitação do seu sentido. Como o 
mundo da ação e do conhecimento prático é dominado pelo motivo pragmático, 
o estilo de cognição que tem lugar nessa esfera da realidade é determinado pelos 
interesses envolvidos na situação. 

A hospitalização, em geral, resulta de uma situação de crise, exigindo de 
forma premente uma solução: trata-se de um comportamento com o qual não é 
possível lidar com os recursos habituais e, após inúmeras considerações, vacila-
ções e dor, escolhe-se o internamento. 

N o Nordeste de Amaral ina, a si tuação-problema que em geral se apre
senta como ponto de ruptura - a partir do qual a doença deixa de ser manejável 
com a util ização dos recursos costumeiramente empregados - ocorre quando 
a pessoa com problema mental começa a se afastar do âmbito doméstico, da 
vizinhança, e vai para a rua: 



Liane, sobre a irmã Belinha: Da primeira vez, ela não queria tomar o 
remédio. Só queria ficar saindo pra rua, né isso? Então mãinha ficou, a 
gente ficou com medo, de uma pessoa fazer qualquer maldade, né? Até 
matar, né? Ela pela rua, sem saber o que tava fazendo. Já pensou uma 
pessoa assim no meio da rua? Não se pode chegar assim e amarrar ela, 
né? Se fosse um cachorro, amarrava. Mas uma pessoa, a gente não vai 
amarrar. Não é isso? Como é que pode a gente ficar? Eu não posso ficar, 
toda hora olhando pra ela, eu tenho que fazer minhas coisa, a gente não 
pode faltar dia de trabalho. Tem que internar. O jeito é internar. A gente 
interna, todo dia que tiver visita, na hora que ela [a mãe] não for, eu vou, 
e a gente interna. O jeito é internar mesmo, a gente internamos. 

D. Adalgisa, sobre o filho Jorge: Internamo porque ele fugia. Dava pra 
fugir. Passava dias na rua, ele saía de um bairro e pegava ônibus e aí ele 
ia pá... pá outo lugar e não sabia vortá. Aí eu me virava, ia pá rádio, pá tudo 
quanto é canto, ia apelar pá polícia, pra ver, e a gente ia percurá ele, pra ver 
se tava preso, pra ver se tava no juizado de menor. Quando a gente ia ver, 
ele tava em outro canto, outro lugar. Saía com o retrato dele pá tudo quanto 
é canto, pá percurá ele, aí nego dizia: "eu vi em tar lugar assim assim, vi no 
aeroporto, vi em Itapoã, vi..." Ele já saiu daqui pá São Sebastião. Feira de 
Santana, ele já foi. Itaparica, pá tudo quanto é canto ele ia, e a gente ia atrás. 

Na maioria dos casos, o indivíduo doente já apresentava anteriormente uma 
série de comportamentos que discrepavam do padrão e se mostrava claramente 
problemático, mas as pessoas em torno conseguiam monitorar suas ações de 
modo a mantê-lo dentro de um padrão aceitável de normalidade. A fuga para a rua, 
para locais distantes da casa e do próprio bairro, entretanto, inviabiliza os esforços 
para se controlar, ao menos parcialmente, as performances públicas do doente. 
Nas narrativas, elencam-se transtornos trazidos por essas incursões para rua. O 
mais enfatizado deles é o perigo que corre a pessoa em contato com estranhos, 
em um ambiente potencialmente hostil. Aquele que se distancia de casa encontra-
se na rua em uma situação de risco, podendo tanto sofrer danos físicos (atropela
mento, surras etc.), como outros tipos de abusos (ser enganado, ridicularizado, 
embriagado). Além disso, como os candidatos à hospitalização são pessoas que 
usualmente já estão sob algum tipo de cuidado médico, não raro é citado o fato -
que se não é o mais importante, de forma alguma é negligenciável - de a pessoa, 
em suas ausências de casa, não seguir o uso dos remédios, o que produziria uma 
deterioração em seu estado já declinante. 

Liane, sobre a irmã Belinha: Sofreu muito, muito. Outra vez foi aqui na, 
aqui no Vale das Pedrinhas. Meteram um soco nela, né? Ε teve um aqui 
também, aqui no Vale das Pedrinhas, que deu foi uma murraça assim nas 
costas, o sujeito deu aquele murro nela, horrível. Ε outra, teve uma oca
sião também que ela... os malandros daí da Amaralina começou a... ficar 
bulindo com ela, né? Ε ela ficou agitada, aqueles moleques atrás dela, ela 



corre daqui, corre dali, os moleque, desce seguindo ela. Ela trevessou ali 
aquela pista, o carro panhou ela atiçou pro outro lado. Quando atiçou 
pro outro lado, ela caiu pro outro lado, foi Deus que assoltou ela e não 
matou. Ela bateu a boca, ficou com os lábios dessa altura, isso aqui dela 
ficou tudo roxiado, os lábios dessa altura. 

D. Adalgisa, sobre o filho Jorge: Os menino, às veze ele vai pra um lugar 
estranho, aí jogam pedra nele, abusam ele e tudo, mas ele nunca... vei 
queixa aqui que ele fizesse nada com ninguém. 

Nina sobre a mãe, Ivanilde: De novembro pra cá, mãe tá aí correndo 
rua, não deixa ninguém em paz, minha irmã chora. Mãe aí, tava aí, foi 
pra Amaralina meter mão no tabuleiro dos outros, nego fazendo 
guaiafara com ela, xingando ela, rindo da cara dela e saiu com sacola 
pra cima e pra baixo, travesseiro debaixo do braço. Desde quinta-
feira pra cá a gente não vê mãe, tava lá na casa do meu irmão, e ela 
saiu e ele não viu. 

Essa nova faceta do problema - as fugas e os desaparecimentos - implica 

não só risco para os doentes, mas novas demandas sobre aqueles que estão 

encarregados de cuidá-los. Outras ações, tarefas e preocupações distintas adici

onam-se às já habituais, decorrentes da convivência cotidiana com alguém que 

sofre de problemas mentais: 

D. Firmina, sobre o filho Vadinho: Aí com aquilo, eu ficava sem tra
balhar e pensando dele fazer alguma coisa demais. Aí ele sumia. Êta 
Vadinho, ô meu Deus, onde Vadinho foi. Fica se o carro tinha pegado 
Vadinho. Se tinha acontecido alguma coisa. Botava pra procurar. Quan
do pensava que não, uma vez correu um bocado de hospital, foi ao 
pronto socorro, correu Nina Rodrigues, não achou. Correu minha Sra., 
fui pro hospital. 

D. Joana, sobre o filho Zeca: Aí nesse dia, eu fechei a porta e deixei um 
cachorro do lado de fora, e um dentro de casa, outro na varanda, no 
fundo. Ε ele se levantou, abriu a janela, pulou a janela e foi embora. Ah! 
quando eu abri a janela, o... o quarto, cinco e meia da manhã. Eu acordava 
cedo pra poder arrumar as coisa, pra poder sair, pra ir trabalhar. Cadê ele 
lá dentro? Só tava a cama pura. Eu disse: Meu Pai do Céu! Ε agora Jesus? 
Que é que eu faço? Zeca foi embora! Aí eu voltei naquela tristeza. Me 
sentei no só... no sofá e abaixei a cabeça e fiquei sentada chorando, né? 
Num sei o que fazer, só Deus pra dar um jeito. 

Delineia-se claramente uma tendência à internação quando o caso foge ao 
âmbito doméstico. Esta tendência é reforçada quando, associado a isto, a pessoa 
começa apresenta comportamentos agressivos para com os membros da família 
e/ou com estranhos. Contudo, se tais comportamentos são, em geral, o que con
duz ao internamento - ou, ao menos, fazem que a possibilidade de internamento 



tome-se menos longínqua e passe a figurar como 'possibilidade problemática' - , 

a execução de tais ações não sela de forma definitiva o destino daquele sobre quem 

paira a ameaça de ser confinado em um manicômio. 

O caso de Adélia (abordado também nos capítulos 2 e 8), por exemplo, 

sucede-se na contracorrente da maioria de outros casos. Conhecida nas redonde

zas da rua onde mora como louca violenta (embora sua mãe conteste esta versão), 

Adélia cultivava o hábito de consumir seus dias em longas jornadas pelo bairro e 

arredores. Envolvida, em certa ocasião, em um conflito na rua, foi levada pela 

polícia a um hospital psiquiátrico, mas imediatamente sua mãe a trouxe de volta 

para casa, avaliando que a filha não era louca, de modo que não haveria por que 

ficar internada. No entanto, por vezes a mãe de Adélia vislumbra com certo alento 

a possibilidade de deixá-la por algum período em um asilo, para que ela (a mãe) 

possa ter uma trégua dos infindáveis transtornos e trabalhos decorrentes da doen

ça da filha. Termina, porém, resistindo à tentação, pois o hospital se lhe configura 

apenas como um local onde vivem os insanos, e não seria justo para com Adélia 

submetê-la a tal condenação. 

Em muitos outros casos, entretanto, a presença desses mesmos comporta

mentos apresentados por Adélia são determinantes na decisão de internar. Nas 

narrativas, porém - quando se vêem as histórias em retrospecto - , não se apre

senta a hospitalização como uma ação possível entre outras opções, mas como 

uma necessidade que se impunha acima das hesitações e dos sofrimentos que essa 

decisão causava a todos, doentes e seus próximos. 

Nina, sobre a mãe Ivanilde: Foi, que ensinaram [uma casa de candomblé] 

a ele [o filho], ele mandou eu ir, é minha mãe, eu tive que ir, pra ver se 

melhorava. Que melhorou nada, dali pra pior, que teve que internar, que a 

gente foi no Bahia, que o primeiro internamente dela foi no Bahia, vixe, mas 

mãe chorava. Ela não queria ir, chorava, que chorava eu, que chorava a 

mais velha. Mas foi agravando que chegou um ponto de a gente internar. 

Ana Amélia, sobre mãe Bem-Bem: Por esses tempo aí, não tá tendo [ne

cessidade de internar] , não. Ela não tá bulindo, não tá fazendo nada. 
Mas se caso precisar, a gente vai ter que internar, né? Na hora que preci

sa, que a gente vê que tá precisando, tem dia que não pode deixar ela em 
casa, aí tem que procurar mesmo. 

Liane, sobre a irmã Belinha: A gente resolveu internar, porque ela, como 
é que diz.. . t inha ocasião que a gente internava porque era forçado a 
internar. 

Ações como a de internação não são determinadas, não há um padrão sis
temático ligando um tipo de comportamento a uma resposta específica, como 
bem mostrou Goffman e como ilustra o caso de Adélia. No entanto, talvez se 
possa entender melhor a crença no imperativo como algo instrumentalmente ne
cessário no momento de crise. A percepção de uma situação como crítica pede 



soluções de autoridade para que as pessoas possam reaver o domínio sobre suas 

vidas, pois não é só a vida do doente que escapa ao controle, mas a dos demais 

também se vê tragada pela desordem (Jackson, 1996). 

Apesar do alegado imperativo e dos possíveis benefícios do internamento 

para o doente (duvidosos) e para seus familiares, não é sem dor e sofrimento que 

se chega a deixar alguém confinado no hospital psiquiátrico, particularmente na 

primeira vez em que isto acontece. Em parte, a sensação de que se está cometen

do uma violência para com a pessoa que vai ser encerrada em um manicômio 

relaciona-se à imagem inicial que se possui do hospital. Esta, ainda que turva, 

corresponde grosso modo à visão dominante no senso comum: casa onde vivem 

pessoas realmente loucas, submetidas a tratamentos desumanos, a torturas com 

choque-elétrico e camisas-de-força, o hospital não é bem um local de terapia, mas 

de contenção. 

Liane, sobre a irmã Belinha: Porque quando ela saía, por exemplo, se 

desse o destino de lá do Nordeste, ela saía de lá, ela ia pra Santa Cruz, da 

Santa Cruz ela ia lá pra Amaralina, ia lá pra Pituba, ia andando, andando, 

andando. (...) Tanto que eu já tinha dito a mãinha: "Oh, mãinha, a gente 

tem que ir num lugar mesmo. Ou no Juliano Moreira [hospital psiquiátri

co], ou como é que diz, aí no Camargo [centro de saúde mental], mas se, 

como é que se diz, não atender, ou qualquer coisa, a gente tem que tomar 

uma providência, ir no Juliano Moreira, procurar um lugar pra levar. Pra 

ver o que que ela tem, que é pra tomar remédio, pra não perder o juízo de 

tudo, não ficar louca, louca." (...) Na mesma hora que mãinha queria 

internar, mãinha ficava chorando, ficava com pena, né, dela: "Ah, meu 

Deus do céu, minha filha no meio daquelas pessoas assim, como é que 

diz, mais agitada do que ela, oh, meu Deus, oh, minha Nossa Senhora." 

Mãinha chorava, que não t inha sossego. Todo dia chorando, a gente 

que ficava com pena de internar ela. 

Os relatos tendem a confirmar as expectativas daquilo que era tomado 
por suposto. O foco das narrativas não recai sobre os aspectos tacitamente 
assumidos: não se põe em questão o fato de que o hospital psiquiátrico é um 
asilo para loucos; o que recebe a atenção e descreve-se de forma dramática é 
a situação em que se tornou necessário o internamento. O que a narrativa 
propõe, portanto, não é uma contradefinição radical da concepção de hospital 
que predomina na comunidade, e sim o drama daqueles que se vêem obrigados 
a pôr seus parentes nessas instituições. Neste aspecto, a narrativa mostra um 
tom de justificativa moral. 

Por um lado, o acordo tácito sobre o que é o hospital expressa a suposição 
do narrador de que seu ouvinte compartilhe consigo o mesmo conjunto de pressu
postos. Todavia, se observarmos a narrativa como uma peça de retórica - em que 
aquele que fala se dirige a uma audiência da qual espera reações favoráveis, acei
tação de seu argumento - , então pode-se interpretar a manutenção dessa conso¬ 



nância como uma preparação para o acordo acerca do que é dito em seguida, uma 

solicitação de cumplicidade com relação àquelas partes da narrativa a respeito das 

quais o conhecimento é mais frágil e a aceitação, incerta. 

A título de ilustração, observe-se que em um número razoável de casos 

se tece um argumento que, a princípio, pode parecer contraditório: as pessoas 

não negam que o hospital psiquiátrico seja uma casa que abriga loucos, entre

tanto, afirmam que o membro de sua família não era louco, ou não tão louco 

quanto os demais moradores do hospício, até ter lá entrado. Durante a tempora

da de convívio com aqueles que seriam verdadeiramente loucos, seu familiar se 

teria contagiado com a loucura reinante no ambiente, aprendendo então como é 

ser louco . Tal l inha de rac iocínio parece coadunar-se com a corrente do 

in te rac ion ismo s imból ico , para o qual o doente menta l , na ins t i tu ição, é 

ressocializado e forçado a permanecer como desviante. Contudo, há uma distin

ção importante a ser notada: para as pessoas do Nordeste, essa ressocialização 

decorre, em parte, da forma de organização da instituição e, em certa medida, da 

qualidade de seus habitantes. D. Firmina, no trecho seguinte, por exemplo, afir

ma ter seu filho adquirido um comportamento muito mais aberrante no hospital 

do que aquele que o levara ao internamento. 

D. Firmina, sobre o filho Vadinho: Mas quando foi na Lapinha, que ele 
estava internado, um dia eu fui fazer visita a ele lá. Aí ele chegou, ele 
chegou e disse assim: "mãinha, sabe qual é o meu caso? Eu vou ficar bom, 
mas o meu caso mesmo, que eu não tô querendo mulher mais, agora eu tô 
querendo é homem." Ah, eu digo, agora tá doido demais mesmo. Eu digo, 
pronto! Ele ficou na Lapinha um, um mês e pouco, saiu com essa cegueira 
que não gostava de mulher mais. (...) Depois [da corrente de oração feita na 
Igreja Universal] cabou esse negócio, cabou essa mulequeira, arranjou foi 
mulé, que as mulé só falta se lascar por causa dele. 

Admitir a ocorrência de um processo de enlouquecimento resultante da internação 
não significa, na maioria das vezes, negar que a hospitalização fosse necessária - ao 
contrário - , mas também não obriga o narrador a assumir que a pessoa com problema 
seja louca. Esta estratégia, presente nos discursos, revela uma tentativa de acomodar 
propósitos distintos, quase contraditórios, qual seja, a de não se atribuir um rótulo 
prévio de ' louco' ao doente e, ao mesmo tempo, justificar a opção pelo confinamento 
de alguém de quem se diz que não é (ou não era) louco. É o caso de Zeca, narrado 
por Joana. Mesmo havendo declarado que o filho passara uma temporada vivendo 
na rua, comendo lixo, vestido com uma roupa estranha e "esquecido da casa", ela 
defende mais adiante, ao contar a história do adoecimento do rapaz, a idéia de que 
teria sido após o primeiro internamento que ele aprendera os hábitos dos loucos. 

D. Joana, sobre o filho Zeca: No Santa Mônica, ele só fazia dar medica
ção e alimentação. (...) Não gostei de lá não. Porque ele, ele... ficou assim. 
Não, não tomava banho, precisava que a gente mandasse ele tomar ba¬ 



nho. Ele ter que tomar banho. Ficou maluco mermo. Maluco não atina 
nada. A senhora tá aí sentada, pisa por cima, assim num pede licença, vai 
andando, quase que assim. Foi [no hospital], ficou assim. Foi. Diz assim: 
"Oi meu filho, olhe aqui a moça. Fale com ela". "Eí, boa tarde, como vai?" 
Assim. Era assim. Oh! Num tá maluco?. 

D. Adalgisa, igualmente, ao desfiar a história de Jorge, seu filho, fala de 

comportamentos problemáticos, que para muitos se afigurariam claramente indi

cadores de loucura: saía de casa sem rumo e desconhecia o caminho de volta, 

tomava banho nu em uma das praias mais movimentadas da cidade etc. Ainda 

assim - depois de ter optado por interná-lo em razão de sua dificuldade em lidar 

com as constantes fugas do filho - , ao visitá-lo no hospital, alguns dias após o 

internamento, e se deparar com o que para ela se configurava como o espetáculo 

da loucura, volta atrás e tira o rapaz da instituição, percebendo que, apesar do 

pouco tempo de permanência naquele ambiente de insanidade, ele estava a tomar-

se semelhante aos outros habitantes do hospício. 

D. Adalgisa, mãe de Jorge'. Ele veio dopado, dopado, pegano a mania 
dos louco lá, que botava em camisa-de-força, né, botava ele em camisa-
de-força. Quer dizer que ele não era violento, mas por causa do... por 
causa dos outro que tinha lá, aí eles fazia com ele também. Quando eu 
chegava lá, ele tava na camisa-de-força, eu dizia: "não, ele num é louco 
pra... num é... num faz nada, nada, num faz nada." Mas aí eles dizia, 
aqueles home que bota, ficou dizeno: "não, mas aqui a ordem é essa". Eu 
disse não. Aí fui com o pai dele, aí eu assino o termo e levo ele pra casa, 
e num trago mais. (...) Porque eles fazia demais com ele, fazia o que fazia 
com os louco brabo, porque tinha louco que a gente chegava lá que 
tirava a roupa, que ficava nu e fugia, e via a pessoa queria esganar, queria 
fazer tudo, então esse era forçado a fazer isso. Mas ele não, ele ficava 
com medo, ficava quieto no canto, com medo. Aí quando pensa que não, tá 
dentro da camisa-de-força, tomano choque. (...) Quer dizer que quando ele 
voltou, ele voltou dopado e violento. Quer dizer que toda mania de lá, ele 
fazia: "ó, é assim", ele chegou dizendo, "é assim que os doido faz lá, eu sou 
louco, viu". 

O reconhecimento de que a hospitalização pode causar danos ao doente 
leva-nos à questão da avaliação dos resultados. Consideram-se os benefícios do 
internamento para o doente inexistentes (lá se tomam realmente loucos) ou ambí
guos. Não há propriamente um tipo de tratamento que seja específico e apenas 
realizado lá; o hospital é um local onde se contêm e forçam os doentes a usarem os 
medicamentos nos horários prescritos. Com freqüência, os remédios são exata
mente os mesmos que o paciente deveria estar usando fora do hospital. Por sua 
vez, estes não asseguram uma melhora, tendo apenas a função de manter certos 
comportamentos sob controle, particularmente, possuem a virtude de acalmar. 
Mas mesmo essa calma é ambígua, pois o remédio dopa, destrói a capacidade de ação 



e iniciativa da pessoa. Portanto, não é exatamente uma perspectiva de cura ou melhora 

significativa para o doente que motiva a internação, mas, como já foi salientado, a 

resolução para uma situação que tornou a rotina cotidiana insustentável. 

Givaldo, sobre a vizinha Jaci: Só sei dizer que, quando pensou que não, 
o que aconteceu foi esse problema, e daqui ficou no meio da rua, apanha
ram levaram pro médico e internou. Ε hoje Jaci tá aí. Tá uma pessoa 
traumatizada, que ela não pode ver grito, no lugar onde tem muito zoada, 
ela não se dá bem. 

D. Firmina, sobre o filho Vadinho: Com 15 dias que ele começou assim, 
aí ele foi se internar. Ε chegou lá, deu certo, se internou. Aí o médico deu 
injeção, deu remédio, aí ele veio pra casa. Chegou em casa melhorzinho. 
Chegou na outra semana, tornou a piorar. Aí foi dessa vez que ele foi pro 
sanatório, como é, meu Deus? Sanatório Bahia. Ele voltava melhor, agora 
voltava assim aéreo, sabe como é, acho que por causa dos remédios que 
ele tomava. 

D. Joana, sobre o filho Zeca: Saiu e veio pra casa, passou seis ano em 
casa. Ficou bom. (...) Ele ficava só no trabalho de casa, ele gosta de 
planta, ia ali pegar uma lata de terra, ia limpar o galinheiro lá atrás, só 
aqueles trabalhinho assim, pra não forçar ele. 

Liane, sobre a irmã Belinha: Ela nunca mais ela foi o que ela era antiga
mente. Quando ela teve... antes dela começar, dela começar a ter as cri
ses. Ela nunca mais foi igual o que era dantes. Nunca mais ficava, né... 
como é que diz... o remédio é a salvação dela, é... é o remédio. Que ela 
tomano o remédio, ela dorme, ela... fica calma, mas se ela passar de... ficar 
sem tomar o remédio... não dá. 

Dirlene, sobre o filho João Cláudio: Não tá bom, tá melhor, que ele tá 
calmo. Agora só fala besteira. Que ele é filho de Pelé, que o pai dele é 
Pelé, que vai casar com não sei quem lá, que tem que viajar pros Estados 
Unidos. Ε fala esse tipo de coisa. 

Rosa, sobre a irmã, Bila: Ficava falando besteira. Aí, mãinha pegou, 
internou logo ela, né? Mas ela tá, agora graças a Deus ela tá boa, nunca 
mais teve nada. Mas ela xinga mãinha toda, xinga mãinha. Porque ela diz 
que tá morrendo de fome. Mentira, mãinha dá comida, ela diz que mãinha 
cospe na comida. Porque ela também tem um pouco de pirraça. 

Nina, sobre a mãe Ivanilde: Não, ficou boa, boa, quando saiu do Hospital, 

mas ficou dopada, praticamente dopada, ela fazia as coisas, ela lavava um 

prato, aí deitava e ia dormir, aí dormia, eu acho que com efeito do remédio, 

né? Mas a gente botava pra lavar prato, pra poder ela não ficar sempre com 

aquele negócio do remédio. Aí pronto, aí ela chegava, saía, ia na feira, 

voltava, dormia, qualquer coisa de mãe, mãe dormia, tudo por causa do 

remédio, aí do Bahia. Mãe ficou um tempo em casa, aí voltou tudo de novo, 

porque mãe jogou o remédio todo fora. 



Se, para o doente , os resultados posit ivos da ida ao hospital são no 
mínimo duvidosos, para aqueles que conviviam com ele em situação de crise, 
as melhoras são significativas. É um alívio para a família não ter a sobrecarga 
dos cuidados com alguém que freqüentemente rejeita os cuidados que lhe são 
dedicados . 

D. Firmina, sobre o filho Vadinho: Eu me vi foi doida com esse homem 
dentro de casa. Eu dei foi graças a Deus quando ele pegou a se internar. 
Aí eu tinha mais tempo. Aí eu entrei na igreja também. 

Liane, sobre a irmã Belinha: Muitas vezes era porque num tinha vaga. 
Telefonava pra lá: "Ah, não tem vaga." Aí vamo pra... pra outro lugar. Ε 
também tem às vez que, como é que diz... que muitas vez a gente a inter
nava no, no hospital, a gente... de tanta coisa que ela pintava, não é, 
mãinha pedia a Deus que ficasse mais tempo lá. Em vez deles, como é que 
diz, dá alta com um mês e pouco, ou dois meses, mãinha, a gente pedia a 
Deus que ficasse por mais tempo. 

Não seria correto, entretanto, afirmar que, em virtude de uma certa tran

qüilidade, os parentes cessassem de sentir qualquer desassossego por ter al

guém no hospital e deixassem o doente lá até não mais poder. Se nos hospitais 

há certamente uma população de pessoas abandonadas à própria sorte pela fa

mília, tal não parece ser o destino da maioria dos casos aqui relatados. Ao con

trário, é comum que se afirme enfaticamente que os laços entre o doente e sua 

família não se desfazem por causa da hospitalização. As pessoas se esforçam 

para mostrar como, apesar do internamento, os canais de comunicação e afeto 

não se destruíram. Daí a valorização das visitas hospitalares, da manutenção dos 

cuidados, orações etc. O doente não fica isolado, ainda permanece o vínculo, 

embora admita-se que nem todos os familiares participem com a mesma inten

sidade desse esforço para a manutenção da ligação com o doente. E m geral, esta 

incumbência cabe a mães e filhas. 5 

Joana, sobre o filho Zeca: Eles [os irmãos] - a única pessoa que sente e 
sinto até hoje sou eu - são assim... displicente e não liga pra nada. (....) Toda 
semana eu tenho que ir lá, conversar com a doutora, fico atrás procurando 
saber, procurando a melhora dele, procurando se ele vai ficar bom um dia. 

Nina, sobre a mãe Ivanilde: Todo dia, no dia de visita, e todo dia ia levar 
a comida de mãe, porque ela dizia que a comida de lá era de cachorro, era 
bonzo, que era comida de cachorro, aí todo dia levava essa comida, arroz, 
verduras, porque ela era diabética, né? Verduras, e quando era dia de 
visita, a gente levava fruta, merenda pra ela, e não era cigarro, que ela 
fuma era charuto, fumo, ela corta o fumo todo e faz o cigarro e fuma, e 
aquilo ali deixa a pessoa lerda, é muito forte. 

Ana Amélia, sobre a mãe Bem-Bem: Eu nem sei quanto ela ficou. Acho 
que foi uns três meses ou foi quatro. É, aí depois fui buscar. A gente ia, 



visitava, levava coisa pra ela, levava roupa, levava sapato. Aí passou um 
bom tempo lá, depois acho que nem deram alta. Mandou ele dá licença, 
depois pediu pra saí, quando pediu pra sair, ela veio embora. 

D. Firmina, sobre o filho Vadinho: Aí ele chegou e veio embora pra casa, 
mas a Sra. acredita que, quando ele chegou em casa, eu pensei que ele 
veio pra morrer. Ele chegou assim: "mãinha, oh, mãinha, eu tô é ruim, oh, 
mãinha, não agüento mais não." Assim parecendo que deram remédio 
demais, eu não sei o que foi. (...) Mas eu também, mas também quando ele 
saiu de lá, eu pedi a Jesus que não deixasse ele entrar mais em hospital 
nenhum. Dizia: "oh, meu Jesus, tá doido mesmo." Aí eu, eu digo, péra aí. 
Aí peguei uma carteirinha dele assim, debandei pra igreja com essa 
carteirinha, me ajoelhava na hora da oração, fazia pedido. Sexta-feira em 
jejum, resolve qualquer problema em jejum, a sra. sabia? Na igreja. É. 
Sexta-feira com fé mesmo a gente vence qualquer batalha. Ele ficou bom, 
que ele saiu do, do hospital, dizendo que não ia voltar mais, que ele ia 
trabalhar. No outro dia, ele começou a trabalhar. 

Nas visitas, por vezes ocorre que o interno peça ao seu familiar para retornar 

à casa. A depender de várias circunstâncias, que vão desde o estado do doente à 

situação doméstica, tal pedido pode ser ou não atendido: 

Liane, sobre a irmã Belinha: Quando a gente ia pras visita, ela todo dia 
falava: "(...), ó que dia que eu vou [para casa]?" Aí eu: "tenha calma, 
tenha calma que o médico vai lhe dar sua alta". "Eu já tô boa! Num tô 
fazeno nada. Eu quero ir-me embora, eu quero ir-me embora pra casa, pra 
ajudar mãinha. Eu quero ajudar mãinha. Eu quero ir pra casa." Eu digo: 
"tá! fique tranqüila que desta que você vai pra sua casa." 

Joana, sobre o filho Zeca: Tem quinze dia que eu fui lá, aí eu conversei com 
ele, né, conversei com ele, ele tava assim: "E mãe, eu tô tão aborrecido, eu 
quero ir pra casa, tô preocupado com a senhora, a senhora doente, eu aqui". 
Eu digo: "Não se preocupe comigo meu filho, se preocupe com você, em ficar 
bom da sua doença, tratar sua doença, eu quero que você fique bom, pra eu 
não tar pra baixo e pra cima todos os dia." "Eu vou ficar bom, eu vou ficar 
bom." Aí fez assim com a cabeça. Aí passou, quando foi na quinta-feira, eu 
disse assim: "Você quer ir de licença pra casa? Quer ir de licença?" Ele disse: 
"Quero." "Então amanhã eu vou falar com a doutora pra lhe levar sábado, tá 
bom?" Ele disse: "tá". "Falo com a doutora?" Ele disse: "fale". Aí quando foi 
na quinta-feira, eu fui falar com a doutora. (...) Eu disse a ele que, se ele 
tivesse bem, que eu vinha buscar ele de licença, trouxe até a roupa dele. 

Joana, por exemplo, cujo filho interna-se sucessivamente já há muitos 
anos, constituiu uma estratégia alternativa: nem pede alta para Zeca, nem o deixa 
no isolamento do hospital, mas leva-o com alguma freqüência para passar o 
fim-de-semana em casa, para descansar da rotina hospitalar. Quando se nega o 
desejo do doente, pode-se atribuir a recusa ao médico ou à instituição que não 



teria concedido alta, porém trata-se de um argumento apenas parcialmente ver

dadeiro, pois tanto o internamento quanto a alta resultam de uma negociação 

entre a instituição e os familiares. 

Este é um aspecto relevante, porque o internamento - a despeito de consis

tir, do ponto de vista da medicina, em uma operação terapêutica - não depende 

exclusivamente de critérios técnicos, envolvendo elementos que fogem à esfera 

da competência médica e que se subordinam ao arbítrio da família. A decisão de 

internar, por exemplo, ainda que precise passar por um crivo médico, é uma 

iniciativa usualmente familiar: é a família quem regula até que ponto os comporta

mentos são aceitáveis e passíveis de resolução apenas no âmbito doméstico ou 

dos tratamentos não hospitalares. Não há um limite precisamente identificável, 

demarcando qual o momento de internar. Da mesma forma, a alta do hospital 

tampouco obedece a um critério claramente discernível, havendo relatos de histó

rias em que os internos obtiveram alta em estados muito próximos àqueles em que 

se encontravam ao se hospitalizar. Por outro lado, apesar de a alta ser - mais do 

que o internamento - definida pela instituição, também apresenta um elemento de 

negociação com a família. 

Nina, sobre a mãe Ivanilde: A gente já levou pra internar, pra conversar 
lá com médico do internamento. Foi, aí ela [a médica] disse: "o caso dela 
é pra internar, ela tá muito furiosa". Ela teve que ficar, ela não quis ficar, 
mas teve que ficar. Aí todo dia, eu ia visitar. 

Marina, sobre a vizinha Belinha: Pois é, ali naquele posto, ali já tinha um 
médico dela, né? A irmã dela falou com o médico lá pra internar, que o 
médico mandou um remédio pra ela tomar pra acalmar, pra ver se conse
guia levar pra internar. Mas ela não dava condições, nem sequer de tomar 
um remédio... Ela num parava. 

Liane, sobre a irmã Belinha: Ε aí ela deu pra ficar nervosa assim, a gente 
falava qualquer coisa, ela respondia com aquele, com aquele, como é que se diz, 
com aquela força, agitada. Ε mãinha disse assim: "vai ter que internar ela. Vai ter 
que internar ela, porque ela não tá querendo tomar remédio, o que se 
pode fazer, ela pode piorar ainda mais." Aí eu falei com o médico, ele deu 
a guia, né? A gente foi no Juliano Moreira, internamos ela. 

Ana Amélia, sobre a mãe Bem-Bem: É, não gostou não, ela não gostou 
não [do internamento]. A gente acha que em casa, ela se sente mais, mais 
forte. É, porque aqui ela fica mais solta, né? Sai a hora que quer. A hora 
que quer vem, ela vai lá, pega a comida dela e come. Ε lá, as comida lá, as 
comida lá é muito diferente daqui de casa, só podia comer uma vez. Ela 
ficava lá, toda "Ah, não se dô bem com a comida." Aí pronto, aí, veio com 
a gente. (...) É, a gente acha, porque ela dá muito trabalho, né? Ε uma 
coisa que não é normal, a gente sabe que é um problema sério. Mas como 
ela não, não aceita (ficar no hospital), não aceita, não quer saber se tem 
nada, a gente faz a vontade (traz de volta para casa). Sabe que lado 



nenhum vai maltrata ela. Eu não maltrato, os médico não vai maltratar, 
os enfermero não vai maltratar, ninguém. Mas, às vez, a gente fica com pena, 
chega lá, vê tão, sei lá, sozinha. Às vezes a gente interna, mas depois 
que chega lá, sei lá, fica lá assim sozinha, no meio de tanta gente, né? 

A saída do hospital não raro representa apenas um intervalo entre novas 
internações, mas, ao contrário da primeira vez em que se recorre à hospitalização, 
a decisão pelas internações seguintes é menos difícil. Chega-se, aproximadamen
te, a se estabelecer um padrão: se o doente começa a fugir ou ouvir vozes, deixa 
de tomar o remédio, então é hora de internar. Os projetos de ação têm graus de 
clareza muito diversos: há desde aqueles minuciosamente elaborados, os passos 
cuidadosamente pensados, até os que não necessitam do mesmo grau de nitidez. 
No primeiro internamento, em geral, o objetivo era ainda imprevisto, as antecipa
ções e conseqüências incertas conduziam a uma problematização e explicitação 
maior do projeto a ser levado a cabo; nas internações subseqüentes, não há mais 
necessidade de se tornar claro o projeto, nem há tantas hesitações, pois se trata 
agora de respostas a situações tornadas habituais. 

D. Firmina, sobre o filho Vadinho: Ele ia, se internava. Ele mesmo. Diz 
que tava com um negócio, com uma zonzeira na cabeça. Chegava lá, fazia 
tanta coisa lá dentro do hospital, e aí o povo achava que tava doido 
mesmo, aí internava. Ele chegava lá e fazia aquela putaria toda. Ε jogava 
capoeira lá dentro. Ele dizia que eu não dava remédio, que não sei o quê, 
e aí, pronto, fechava as portas e metia ele dentro do quarto. Ele correu 
parece que uns, uns quatro hospícios aqui na Bahia. 

Joana, sobre o filho Zeca: Aí quando acabou, eu fui aí embaixo, aí as 
menina disse assim: "vai, Joaninha, vai, Joaninha, vai levar, cuidar do 
Zeca, vá!" (...).Tava a casa cheia de sabão aqui, aí eu peguei ele e disse 
assim: "Zeca, ói, vamo tirar a guia médica e depois, o irmão de doutor 
Reinaldo [patrão de Joana] trabalha na rádio-patrulha, vai nos levar num 
hospital aí qualquer pra lhe internar, cê quer?" Ele disse: "Quero." Comi
go, ele, ele ia direitinho (para o hospital). Ele gostava porque ele melho
rava, né, ele dizia que tinha uma vez, uma voz chamando ele pra destruir 
ele, era voz chamando ele para morrer: "Umbora dar uma facada nele, 
umbora morrer afogado, umbora morrer debaixo do carro!" 

Ana Amélia, sobre a mãe Bem-Bem: Ela não é doida furiosa. Que ela 
não... só nos princípio só, que ela começou com aquelas coisinha, mas 
depois pronto. Agora, por enquanto, é aquela besteira assim, a gente fica 
com medo e tudo, mas, até a partir de agora, ela nunca pegou ninguém, 
nunca fez mal a ninguém, nunca bateu em ninguém. As vez, quando ela tá 
piorada, os vizinhos aí conversa. Quando ela às vez tá muito furiosa, aí 
conversa. Muitas vez, assim, fica: "eh, sua mãe tá boa de internar, tá 
muito, falando besteira, e tal". Já duas vezes, a gente levou ela lá pro 
Sanatório Bahia. 



Nina, sobre a mãe Ivanilde: Não, não, aí ela tomava, ficava, dormia, né? 
Tinha vez, a gente descobriu, ela botava o remédio debaixo da língua, 
jogava fora, aí foi piorando, piorando, ouvindo vozes, que tinha alguém 
querendo matar ela, que o remédio tava com maconha, que a comida tava 
com maconha, ia pra casa dos outros. Aí minha irmã veio: "ô Nina, desse 
jeito vai ter que internar". Aí internou. 

M e s m o nes se s c a s o s , em que se e s t a b e l e c e uma cer ta ro t ina de 

internamentos, o estoque de conhecimento à mão é sempre refeito a cada nova 

experiência. A antecipação do resultado de um curso de ação previamente à sua 

execução é sempre uma antecipação à espera de confirmação, um tracejado com 

pontos vazios a serem preenchidos. Assim, pode-se dizer que o contato direto 

com o hospital não propicia uma ruptura radical com a imagem veiculada na 

comunidade regularmente, mas observa-se que esta imagem se enriquece, se tor

na mais complexa e matizada à medida que o contato ocorre mais amiúde. As 

pessoas que têm, por alguma razão, menos contato com as instituições, modifi

cam muito pouco sua visão inicial, como é o caso da mãe de Zeca, que o retirou 

do hospital e jamais voltou a interná-lo: para ela, cristalizou-se a imagem do hospi

tal como a casa onde loucos violentos são amarrados em camisas de força. Por 

sua vez, para quem é próximo a uma pessoa que passa a viver em um ciclo de re-

internamentos, a realidade do hospital adquire novos contornos, reconhece-se a 

existência de certas rotinas, por meio das quais se descobre alguma normalidade 

subjacente mesmo ao asilo de loucos. 

Ana Amélia, sobre a mãe Bem-Bem: Todos hospital a gente ia por causa 
dela, ela tava doente. (...) A gente conversava com as outras colega dela 
que tava lá, a gente conversava, as coisas delas. Tem dia que eles tava 
furiado (...) tem dias que eles tavam normal, mas mãe tava no meio, tam
bém se minha mãe tava no meio, a gente tinha que ficar (...). Conversava 
com todo mundo lá, dava atenção, se eu levava alguma coisa pra minha 
mãe, eu passava pros outro. 

Nina, sobre a mãe Ivanilde: Como é um tratamento? Tomar remédio, né? 
Como ela toma lá. Chega lá dentro, toma remédio. Tem almoço, doze 
horas tem almoço, cinco horas tem a merenda, né? Fica lá na fila, ela 
esperava lá na fila. Ε os remédio, ela tomava muito remédio. 

Joana, sobre o filho Zeca: Eu vou lá. Primeiro eu vou ver ele, primeiro eu 
converso com ele e vejo como ele está, né, aí eu digo: "Zeca, como é que 
tá, tá melhor, você tá se sentindo melhor? Tá se tratando?" Ele agora 
disse que arranjou lá uns irmão bíbrico e tão lendo a Bíblia. Lá dentro, 
é, tem lá um rapaz que tava na Barroquinha com a Bíblia na mão, 
falando, falando, ele tá lá. Então ele disse que sempre é três, sentam 
juntos, lê a bíblia e falar, né? Eu digo: "tá bom!". Mas ele tá fumano, 
ele conseguiu passar acho que três ano sem fumar em casa. Levo a 
merenda, ele gosta de dinheiro, né, levo dinheiro pra ele e a roupa 



A teoria da rotulação e Foucault, apesar de partirem de pontos de vista diver
gentes sobre ordem e ação social, identificam na sociedade uma tendência crescente à 
racionalização e ordenação burocrática do mundo vivido. Neste quadro, a medicina 
ocupa um lugar privilegiado, pois é a instância que delimita quais os estilos de vida 

limpa, ele troca a roupa suja, me dá, e eu trago, e ele fica lá todo 
arrumadinho, toalha, tudo, né, fica lá todo arrumadinho, direitinho. (...) 
Pra mim é... é uma doença incurável que ele tem, não sei se ele é doente 
mental, é uma doença incurável, que quanto mais os médico trata, a 
gente cuida, zela direitinho, mais ele... Ε ele gosta de andar limpo, arru
mado. Ele não gosta de andar à toa não, gosta de andar bem vestidinho, 
calçado, num sabe? 

Diferentes critérios de avaliação também passam a valer no momento de 
decidir onde internar o doente: a organização do hospital, a comida, o atendimento 
médico, a proximidade, a existência de algum conhecido que componha a equipe 
de profissionais do hospital etc. 

Nina, sobre a mãe Ivanilde: Não, esse aí já era diferente [Sanatório 
Ana Nery], já era comida mesmo, ela achava que era comida, que era 
arroz, carne, ela achava que era comida, mas no outro, ela dizia que 
era comida de cachorro, no Bahia, ela ficava dizendo que a comida 
era Bonzo, era Bonzo. Eu tinha que levar, que eu não ia deixar a mãe 
com fome, aí eu levava. Mas no Ana Nery, eu via a comida limpa, 
arroz, verdura, tinha sobremesa, era fruta. Ε no Bahia teve até festa 
que ela gostou. 

Nina, sobre a mãe Ivanilde: Foi ele [médico, filho de uma ex-patroa] 
quem levou pro Novis [centro de saúde mental], que falou com uma 
amiga dele que é médica de cabeça, que ele é médico obstetra. Então ele 
é que levava todas para internar. 

Joana, sobre o filho Zeca: Resolvi botar ele no Santa Mônica por
que me amparava mais, eu trabalhava mais tranqüila, e tinha uma 
pessoa da família que trabalhava na cozinha de lá, eu pedi para 
olhar ele. 

A visão do hospital adquire novas nuances, bem como a imagem de seus 
habitantes: são doentes, mas nem todos são iguais, nem são loucos todo o tem
po. Reconhece-se a existência de rituais sociais dentro da instituição, ou de 
hábitos similares àqueles de fora. Assim, garante-se uma parcela de normalidade 
ao hospital e ao doente. 

CONCLUSÃO 



considerados normais e quais, dentre os modos não convencionais de existência, 
devem ser definidos como patologia é, enquanto tal, excluídos e confinados. Estas 
teorias põem à mostra a relatividade do conhecimento médico e revelam suas formas 
de inserção no mundo social, quer apontando para as condições de possibilidade de 
surgimento das ciências médicas, quer mostrando como estas ciências exercem um 
domínio no mundo social, moldando relações sociais e identidades. O conhecimento e 
as práticas terapêuticas, particularmente no caso do confinamento de pessoas que 
sofrem de problema mental, traduzem uma intenção de controlar expressões de vida 
diferenciadas, que trazem em si um potencial de crítica à ordem estabelecida. 

Conquanto estas abordagens tenham sido bastante bem sucedidas em seus 
esforços de abalar uma confiança ingênua que poderia existir com relação às ciên
cias médicas, elas trazem alguns problemas. Ao apontar para a exclusão e contro
le da loucura ocorridas no manicômio e para a transformação de identidade do 
indivíduo rotulado como doente mental - com a conseqüente degradação do self 

e da posição social - , acaba-se, em ambos os casos, por destituir os atores sociais 
de sua capacidade de resistir às formas de subordinação da loucura e do louco. 
Concebe-se a ordem institucional, embora reconhecendo-a como fenômeno emer
gente em dado contexto social e histórico, como instância capaz de determinar a 
relação dos indivíduos para com ela. 

Tal perspectiva abre poucas possibilidades para se explorar a utilização concre
ta do hospital psiquiátrico, como uma alternativa entre outras possíveis, bem como as 
diferentes interpretações acerca da instituição, sua prática e seus personagens, revela
das quando nos aproximamos das visões que os leigos apresentam a respeito. Sem 
dúvida, esta temática será considerada irrelevante se não se considera a existência de 
brechas na ordem institucional, nem de saídas para se escapar ao poder médico. 
Entretanto, se a intenção não é meramente tratar o hospital como realidade monolítica, 
mas como resultado de práticas sociais, tal temática adquire peso. Até mesmo quando 
se pretende pôr em xeque e redefinir as formas de tratamento para saúde mental, é 
importante se compreender os caminhos percorridos por aqueles que chegam aos 
hospícios, as motivações e expectativas daqueles que recorrem ao manicômio. 

A decisão de internar alguém comporta, sem dúvida, uma expectativa de 
que o hospital possa funcionar como agência terapêutica e trazer benefícios para 
a saúde do doente mental, mas esta não constitui a principal motivação para que a 
ação seja realizada. Não se trata inteiramente de confiança na capacidade da medi
cina em restabelecer a sanidade, ou de uma delegação de poderes para determinar 
quem é insano ou são. É a urgente necessidade de restaurar a ordem rompida em 
uma situação de crise, cujo pivô é o surgimento ou agravamento de um problema 
mental, que acarreta o internamento. As concepções construídas no campo leigo 
sobre a instituição manicomial não mantêm, portanto, uma relação direta com o 
conhecimento que se origina da psiquiatria e da profissão médica, nem podem ser 
vistas como mera apreensão distorcida deste. 



1 Afirmar o peso da participação das ciências sociais no debate sobre reformas 
psiquiátricas não implica assumir que estas reformas foram conduzidas pelas ciên
cias sociais ou que resultaram da discussão travadas nos círculos acadêmicos e 
intelectuais. Certamente razões de ordem política e econômica tiveram papel decisi
vo na reestruturação (ou não) das instituições asilares. 

De resto, consideram-se bastante parcos os efeitos positivos do internamento 

para o asilado, embora mencionem-se amplamente os benefícios (alívio, descan

so) para os responsáveis pelos cuidados com o doente. Além disso, passar uma 

temporada no manicômio não sela de forma indelével o destino dos internos: eles 

podem sair mais ou menos loucos, mais ou menos dopados, dificilmente saem 

cons iderados curados . Por isso, pode-se perceber uma tendência a novas 

internações nas trajetórias daqueles que se internaram alguma vez, porém mesmo 

este resultado é incerto. O manicômio é fundamentalmente retratado como remé

dio (às vezes temporário) para uma situação, não para uma doença. 

As imagens e avaliações do hospital construídas por leigos resultam deste 

engajamento com o mundo, das tentativas de resolução de problemas. Os dife

rentes percursos que aproximam ou afastam as pessoas da instituição definem o 

conhecimento a seu respeito. O que pode figurar como pressuposto e quais 

aspectos do conhecimento se redefinem é algo que se estabelece em cada situ

ação, dados os interesses pragmáticos envolvidos. No Nordeste de Amaralina, 

aqueles que t iveram contato relativamente escasso com a instituição pouco 

modificaram suas definições iniciais do manicômio, mais próximas das visões 

difundidas em geral na comunidade. Por outro lado, aqueles que recorreram 

repetidamente ao hospital psiquiátrico foram levados a reformular, de modo mais 

acentuado, suas concepções iniciais. Em virtude das novas experiências do 

manicômio, passaram a enxergar dimensões outras da vida no hospital psiquiá

trico, vislumbrando ali alguma normalidade subjacente, que aproximaria de al

gum modo o hospital psiquiátrico e seus habitantes de outras esferas do mundo 

vivido, com rituais, rotinas, relações sociais não limitadas àquelas impostas pela 

ordem institucional. Esta nova imagem do hospital pode, em certa medida, abrir 

perspectivas para se compreender como, mesmo em um ambiente cujo controle 

é severo, os atores sociais encontram novos modos de vivenciar e interagir que 

não se encontram inteiramente determinados no quadro da organização hospita

lar. Por outro lado, revelar a capacidade dos atores sociais de ressignificar cer

tos objetos implica vê-los não exclusivamente como vítimas de processos sociais 

de larga escala, como a medicalização, mas restituir-lhes a capacidade de avali

ação e julgamento. 

NOTAS 



2 Neste artigo nos deteremos apenas na experiência daqueles que não estiveram 
internados em uma instituição, mas que, de alguma forma, participaram de proces
sos de decisão sobre internamento e travaram contato com o hospital. 

3 É interessante notar que, à mesma época, já existia uma percepção médica da loucu
ra que buscava desvendar sua verdadeira natureza, sua essência. Mas entre essa 
percepção e a concepção ética da loucura como desrazão não havia praticamente 
comunicação. A teoria médica sobre a loucura, diferentemente do que a psiquiatria 
faria posteriormente, não se baseava na observação do louco. 

4 Evidentemente, conceber a ciência deste modo implica aquiescer às severas limita
ções reservadas ao observador. Este perde sua posição privilegiada, pois já não 
acredita possuir um lugar fora e acima do mundo, onde possa situar-se para vislum
brar os processos que determinam a vida dos homens, sem que eles tenham 
consciência. A pretensão do olhar distanciado, do sobrevôo - na expressão de 
Merleau-Ponty (1994) - , não é, contudo, uma ilusão apenas dos positivistas ou de 
seus seguidores, mas apresenta-se mesmo em Foucault, na medida em que este, 
como pensador sobre a realidade social, é capaz de identificar o cego ímpeto 
normalizador e ordenador das ciências humanas que se pretendem críticas da ordem 
social, situando-se pretensamente fora de qualquer enquadramento. 

5 Ver o capítulo 1. 
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