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RECORTES HISTÓRICOS DA PSIQUIATRIA

● SOCIEDADES PRÉ-INDUSTRIAIS 
➔ interpretação mágico-religiosa dos fenômenos psiquiátricos (Joana D’arc, 
pajés, epiléticos)
➔ sentimento de tolerância para com eles

● SOCIEDADE INDUSTRIAL-CAPITALISTA 
➔ interpretação  dos fenômenos como ameaçadores da nova organização social 
➔ desviantes para os “manicômios”. Neste momento as desordens psíquicas 
passaram a ser tratadas como doenças, e tornaram-se domínio da medicina
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A institucionalização da Loucura
Decreto de 27/04/1656  - França - tipologia dos cidadãos possíveis de 

serem presos pela milícia (arqueiros do hospital), citado por 
Döner,1974.

“ os mendigos e vagabundos, as pessoas sem domicílio, sem trabalho ou 
sem ofício, os criminosos os rebeldes políticos e os hereges, as 
prostitutas, os libertinos, os sifilíticos, alcoólatras, e os loucos, idiotas e 
maltrapilhos, assim como as esposas  molestas, as filhas violadas ou 
os filhos perdulários”

Pena: 1º vez, açoite, 2ª vez prisão

Fonte: Desviat, Manuel. A reforma Psiquiátrica. RJ; Fiocruz, 1999 (p. 15)

Dione Maria Menz



TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS 
DESCRITOS NA LITERATURA
● Furos no crânio: demônios saírem (5 séc aC)
● Disciplina total: louco são bichos, precisam aprender a ter medo e 

respeito (séc 17)   
●  Cirurgia ginecológicas: amputação de clitóris e útero (1890)
● Coma provocado: aplicação de de insulina (1933)
● Lobotomia: danificar os lobos frontais (1940)

Fonte: Revista Super Interessante, mar 2005 
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Lucio Noeman – obra pré Lobotomia
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Lucio Noeman – obra pós Lobotomia
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Surgimento das Instituições psiquiátricas no BR
1852-RJ Hospício de Pedro II
1898-SP Juquery (15.000 internos em 1950)
1903-MG Barbacena (3.000 internos)
1923-Colônia de Alienados de Jacarepagua (8.000 internos)
Hospital São Pedro Porto Alegre (3.000)
Hospital de Barbacena - “trem de doido”
http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/70/reportag

ens/trem-de-doido-cidadania-bordo
Influencia da escola francesa (Pinnel) e alemã (Kraepelin)

Fonte:Amarante, Paulo. Saúde Mental, politicas e instituições, EAD 3ºvol. RJ. Fiocruz, 
2003 
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Invisibilidade e desqualificação do 
Sofrimento Mental 

1972 – David Rosenhan, psicol. pesquisou os critérios para internamento psiquiátricos: artigo: “Sobre Ser 
São em Lugares Insanos” Revista Science, vol. 179, p. 250-258, 1973.
http://www.bernardojablonski.com/pdfs/graduacao/rosenhan.pdf

Hospital Colônia de Barbacena  - Documentário “Em nome da razão”

Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex -2013
http://docs.wixstatic.com/ugd/7ba6db_e907c4f0b7334507bd4c5672c9b0a9b9.pdf

Canto dos Malditos – Austregésilo Carrano
LOPES, Caho. Ala Fechada. Porto Alegre: Editora Sulina, 1997.
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Reforma Psiquiátrica Italiana
Psiquiatria Italiana

Franco Baságlia (1924-1980)
Gorizia (1961)
Negação da instituição psiquiátrica 
Influencia Maxell Jones-Inglaterra (comunidade 

terapêutica) 
Contexto social (Vietnã, João XXIII,...)

Fonte:Amarante, Paulo. Saúde Mental, politicas e instituições, EAD 3ºvol. RJ. 

Fiocruz, 2003   
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A instituição negada

Franco Rotelli.
“... Não era a negação da doença mental nem da 

psiquiatria, nem tampouco o simples fechamento 
do hospital psiquiátrico, mas uma coisa muito mais 
complexa, que se relacionava com a recusa do 
mandato outorgado pela sociedade aos psiquiatras 
para que eles isolassem, exorcizassem e anulassem 
os sujeitos a margem da normalidade social” 

Fonte:Desviat, Manuel. A reforma Psiquiátrica. RJ; Fiocruz, 1999   (p 44)   
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Reforma Psiquiátrica - Brasil

1978 - Psiquiatria democrática – Lei 180 Itália 
1978 - demissão de 260 funcionários que denunciavam as condições de 

trabalho dos serviços psiquiátricos no RJ Movimento dos trabalhadores 
em Saúde Mental (MTSM) -

1979 - Franco Basaglia no Brasil
1980 - Fechamento do Hospital Psiquiátrico de Barbacena  (Holocausto 

Brasileiro, 2013)
1988 - I Conferência de Saúde Mental
1989 - Invasão do Anchieta Santos SP – “Casa dos Horrores” (Radio 

“tantan), equipe de David Capistrano Jr 
1990 - Carta de Caracas: Conferencia sobre Reestruturação da Atenção 

Psiquiátrica na América Latina  
❖   
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Legislação

• Projeto Lei Paulo Delgado – 3.657/89 “Dispõe sobre a extinção 
progressiva dos manicômios e sua substituição por outros 
recursos assistenciais e regulamenta a internação  psiquiátrica 
compulsória”

• Lei Estadual 1995 – “Lei Rosinha” Saúde Mental Comunitária

• Lei Municipal  Ctba 1996– Conselhos Locais de Saúde Mental

• Lei Federal 10.216 - 2001 -   especifica o tipo de internação 
(Voluntária, Involuntária e Compulsória)
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REFLEXÕES
A loucura é o sonho de uma só pessoa. A razão, é sem dúvida, a loucura de todos 

(André Suarès – escritor Francês)

“A loucura é universal, mas o cuidado é territorial”

“Não se deveria reduzir a reforma psiquiátrica a uma simples humanização do 
modelo manicomial.”  Amarante,  radis 146

“Instituição nunca é proteção; favorece mecanismos de violência, controle, perda de 
autonomia” Amarante, radis 146 

“Quando falamos em desmedicalização, não estamos falando em diminuição do 
medicamento, e sim na diminuição do papel da medicina. Queremos diminuir a 
apropriação que a medicina faz da vida cotidiana, o discurso médico sobre a vida” 
Amarante, radis 146
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