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Ao meu pai, José, que me ensinou desde cedo que o mundo 
da escrita era o melhor meio de libertar o pensamento. Mesmo 
depois de sua partida, sua memória e sua poesia ainda ficam 
vivas em cada uma de nós. 





“Não se curem além da conta. Gente curada demais é 

gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. 

Vou lhes fazer um pedido: Vivam a imaginação, pois 

ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu 

nunca convivi com pessoas ajuizadas”.

Nise da Silveira
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Quando falamos da “loucura” imaginamos cenários 
diversos, já que hoje a palavra é empregada a tan-
tos sentidos. Popularizada em nosso vocabulário, a 

expressão é usada em momentos de euforia e também deses-
pero em nossas vidas. Embora apareça vulgarmente ou pejo-
rativamente, ela tem origem longínqua e quer representar a 
condição da pessoa que não se adéqua às regras sociais, por 
ter comportamentos inadequados aos padrões estabelecidos.

Compreender o processo que posiciona a pessoa com 
transtorno mental na sociedade é resgatar de tempos remo-
tos como ela era tratada. Tentando dar uma pequena amostra 
temporal do processo, neste livro-reportagem inserimos, a 
cada capítulo, pinturas dos séculos 15 e 16 nas quais pintores 
diversos retrataram aquilo que se considerou por muito tem-
po a chave da compreensão da loucura: retirar uma pedra do 
cérebro, a chamada “Pedra da loucura”. A mais famosa pin-
tura do gênero é a que abre o primeiro capítulo deste livro, 

Introdução
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de Hieronymus Bosch, A Extração da Pedra da Loucura, de 
1475-80. De forma satírica e provocadora, Bosh trazia im-
pressões sobre a questão da loucura naquela sociedade. 

 Sempre quando o homem viu seu semelhante em sofri-
mento psíquico, atribuiu isso a diversos fatores, ou os mais bi-
zarros motivos, como as ditas pedras, que causariam desajustes 
da mente afetada. A extração seria o caminho da cura, uma das 
muitas técnicas desumanas para “salvar” aquela pessoa. Acre-
ditava-se que retirando a pedra da cabeça do indivíduo esse 
se livraria de males. Esse e outros tantos equívocos trouxeram 
apenas dor, sofrimento e exclusão para os doentes mentais.

Esse livro-reportagem abordará as questões da loucura 
em um panorama que vai dos manicômios às residências te-
rapêuticas. As histórias retratadas aqui demonstram os ab-
surdos vividos no Brasil, mas também a transformação de 
pensamentos, apesar de sabermos que há uma parcela de 
pessoas que ainda são invisíveis para a sociedade: as que têm 
transtornos psiquiátricos graves.

O avanço da medicina, a medicalização dos doentes, o 
abandono da pessoa com transtorno em hospícios, a luta que 
nasceu após as pessoas perceberem que esses lugares eram, 
na verdade, depósitos de gente, largados à própria sorte. O 
fortalecimento da reforma psiquiátrica a duras penas modi-
ficou o sistema e fez surgir as residências terapêuticas, que 
acolhem os internos tratando-os como pessoas e buscando o 
seu desenvolvimento psicossocial fora dos muros

Que essa leitura seja para você uma pontinha de um novo 
olhar sobre um tema tão caro e necessário.







CAPÍTULO 1



Imagem do capítulo:

Hieronymus Bosch, 
A Extração da Pedra da Loucura, 1475-80
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Na década de 1970 a internação em um manicô-
mio, hospício, hospital psiquiátrico ou instituição 
do gênero significava ser condenado ao pior dos 

mundos. Esses locais ainda estão sendo substituídos por 
residências terapêuticas públicas e privadas. Mas antes de 
conhecê-las, precisamos conhecer os desumanos depósitos 
de gente anestesiada por remédios, zumbis abandonados à 
própria sorte. Quem nos conduzirá até esse inferno men-
tal é Clarice, personagem real deste primeiro capítulo, in-
ternada por vingança pelo marido. Recuemos no tempo.

O filme Bicho de Sete Cabeças, lançado em 2001, retrata 
a história de Neto, interpretado pelo ator Rodrigo Santoro, 
que é internado em um manicômio por seu pai, Wilson. As-
sim como o protagonista do longa, Clarice, personagem que 
abordaremos neste capítulo, foi internada contra a vontade e 
sem ter um diagnóstico que justificasse tal ato.

Sobre os depósitos de gente 
(que ainda existem!)
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O filme foi baseado no livro autobiográfico Canto dos 
Malditos, do autor paranaense Austregésilo Carrano Bue-
no, que ficou internado em manicômios entre os 17 e os 
20 anos. A adaptação cinematográfica aborda a situação 
da psiquiatria brasileira no período específico dos anos 70 
e suas sequelas nos pacientes submetidos aos tratamentos 
de longa internação, ambas relatadas pela experiência de 
seus usuários. 

O personagem Neto foi levado ao manicômio por seu 
pai após este encontrar um cigarro de maconha na blusa 
do filho que, internado foi tratado como viciado em dro-
gas. Vivendo ao lado de pessoas com diferentes tipos de 
transtornos, com o passar do tempo passou a apresentar 
alterações psíquicas e de convívio social. A vivência den-
tro de um manicômio gerou tormentos que perduraram 
por toda a sua vida. “Quando você está vivendo junto dos 
loucos, você passa a agir como um”, afirma Clarice, nossa 
personagem.

Natural de Bauru, Clarice Gomes Rosa Cardoso tem 
74 anos e, com uma memória invejável, lembra detalhes 
do capítulo mais tortuoso de sua vida. Morou por 40 anos 
no bairro Vila Nova Esperança, trabalhava como faxineira 
na Companhia Energética de São Paulo (CESP) e costura-
va para complementar a renda familiar. Com sete filhos 
e casada havia 16 anos, sofria do “sistema nervoso” e da 
epilepsia. E conta:

— Desde os meus 18 anos eu fazia tratamento na psiquia-
tria por conta da epilepsia. Até hoje eu tomo remédio para 
não ter as convulsões. Nesse tempo eu comecei a ficar mui-
to nervosa, mesmo com as colegas de trabalho, ficava muito 
nervosa com tudo e com todos. 
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— Eu vou internar você! Você está louca! — bradava seu 
marido aos quatro ventos.

Alcoólatra, ele ampliava o caos ao chegar em casa. Agre-
dida inúmeras vezes, ela suportava aquilo pelos filhos e por 
acreditar que ele poderia melhorar. 

— Ele era outra pessoa fora da bebida, parecia uma 
criança brincando com os filhos quando estava sóbrio. 

Não só a esposa era vítima das agressões, mas os filhos e 
tudo o que o marido tocava em seus momentos de descon-
trole causado pela bebedeira. A cada dia os sentimentos de 
Clarice iam se quebrando. Os móveis da casa simples, fruto 
do suor da mulher trabalhadora, eram facilmente destruí-
dos. Certa vez, após um longo dia de trabalho (seu expe-
diente terminava às 22 horas), chegou em casa e deparou 
com uma cena que a deixou fora de si:

— Encontrei meus filhos assustados e encolhidos em um 
canto. A televisão que eu ainda estava pagando em longas 
prestações estava virada no chão, quebrada. Ver meus filhos 
daquela forma e o que eu ralava muito para conquistar des-
truído, foi demais para mim. Nesse dia eu me descontrolei e 
avancei nele sem pensar duas vezes.

Com unhas longas e bem cuidadas, Clarice avançou no 
pescoço do então marido. Ao tentar conter a leoa em que ela 
se transformara para defender suas crias e seu patrimônio, 
o pai das crianças acabou com pescoço e braços feridos pe-
los arranhões da mãe cega de raiva e ressentimento.

Após a briga, Clarice foi dopada com as medicações de 
uso controlado que fazia para a epilepsia. Tomando Garde-
nal de 500mg com outros remédios associados, logo ficou 
inconsciente. Seu marido, por vingança, fez algo que Clari-
ce nunca imaginaria que ele fosse capaz. Ela relembra:
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— Acordei por volta do meio dia, após dormir por 
mais de 12 horas. Quando abri os olhos, eu estava deitada 
em uma maca e ao meu redor, várias loucas me olhavam.

A internação compulsória se deu com Clarice dopa-
da. O marido alegou que ela surtara e que havia tentado 
agredir as crianças, e ele, para impedir a esposa, acabou 
machucado. Ele mostrou aos médicos e enfermeiros do 
hospital as marcas da agressão e isso foi suficiente para 
comprovar um suposto surto psicótico da agora interna:

— Em nenhum momento os médicos conversaram 
comigo para saber a minha versão dos acontecimentos. 
Eles aceitaram a versão do meu ex-marido e pronto. Eu 
não era louca, eu não tinha nada para estar ali. O meu 
problema não era com as crianças, como ele alegou, era 
com ele, mas pilantra que era, fez isso comigo. Essa foi a 
prova do amor dele.

Ao acordar, Clarice logo questionou para si e para 
os demais que estavam perto de sua maca onde estava, e 
o porquê estava ali.  A enfermeira Maria, sua cliente de 
costura, a reconheceu e perguntou aturdida:

— Clarice, o que você está fazendo aqui?
O alívio em reconhecer um rosto amigo fez Clarice se 

acalmar e ela contou para Maria o que lhe havia acontecido. 
Todos do bairro onde moravam conheciam a costureira e 
seu marido beberrão. Maria ficou indignada com a história 
de Clarice e imediatamente foi conversar com o diretor do 
hospital, mas esse não tomou nenhuma providência.

— Maria foi minha testemunha lá dentro para com-
provar que nada do que estavam falando era verdade. 
Como uma pessoa que estão falando que era louca podia 
dar conta de cuidar de sete filhos, sustentar um marido 



BRENDA CRUZ

23

pinguço e ainda costurar para fora? Inclusive eu conhecia 
a mãe dela quando ela ainda era solteira, vi essa menina 
nascer e crescer.  Ela foi a minha grande aliada lá dentro.

O ex-companheiro de Clarice foi procurar a irmã dela 
e ao chegar à casa da cunhada contou o que havia feito 
com a esposa. A irmã, indignada, falou:

— Você sabe que ela nunca mais vai voltar para você! 
Ela não está louca. Você sempre ameaçou que ia interná-la 
e ela já deixou bem claro que, no dia que você fizesse isso, 
ela nunca mais olharia para você!

Dito e feito. A mágoa preencheu cada centímetro dos 
sentimentos que Clarice ainda poderia nutrir pelo pai 
dos seus filhos. Ao ser internada, ela esperava o oitavo fi-
lho, uma menina, então com três meses no ventre da mãe. 

— O hospital era horrível, dormíamos todas juntas em 
um galpão gigante, onde tinham várias camas enfileira-
das uma após a outra, separadas por corredores. Às vezes 
víamos chegar pessoas escoltadas por policiais, muitas 
precisavam ser amarradas nas camas, pois elas chegavam 
batendo nas enfermeiras ou em quem estivesse por perto. 

Clarice não teve nem mesmo a possibilidade de dizer 
que ali não era o seu lugar, que tudo aquilo que ela estava 
vivendo era fruto da crueldade do então companheiro. Por 
15 dias seguidos não recebeu nenhuma visita de familia-
res, era o procedimento do hospital. Quando a internação 
ocorria, o paciente ficava recluso pela primeira quinzena 
sem a possibilidade de ver ou falar com ninguém fora dos 
grandes muros que cercavam o hospital. Essa prática era 
muito comum nos hospitais psiquiátricos e também acon-
teceu com Neto, o personagem do filme baseado em fatos 
reais, Bicho de Sete Cabeças, citado no início do texto.
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— O médico nos examinava apenas uma vez por semana. 
Fora isso, tinha uma psicóloga que fazia a avaliação do que 
falávamos e foi comprovado que eu não tinha nada, mas mes-
mo assim fiquei dois meses internada naquele lugar.

Passados os dias de isolamento, Clarice começou a re-
ceber visitas aos domingos, de sua mãe. O ex tentou vê-
-la, mas ela sempre se recusou a recebê-lo. Sua mãe levava 
roupas e “comida gostosa”, pois a alimentação do lugar era 
lastimável:

— A comida era horrível! HOR-RÍ-VEL! O café, por 
exemplo, era um coador gigante para uma colher de pó, es-
caldava aquilo e ficava aquela água de batata. Todos os dias 
no almoço e no jantar a mistura do arroz e feijão era ovo. Eles 
variavam no preparo: frito, cozido ou omelete.

Grávida e pesando 43 quilos, a barriga enganava, pois 
quase não aparecia. “Uma bolinha” quase imperceptível in-
chava a barriga da mulher que era poupada de medicações 
mais fortes para não causar problemas ao feto. A criança não 
estava se desenvolvendo bem. Clarice conta como tentou re-
solver o problema: 

— O médico me questionou, por que eu não estava ga-
nhando peso, e eu era firme na resposta: ‘porque eu não estou 
comendo!’ Ao saber o motivo, ele foi até a cozinha e falou 
para me darem carne nas refeições. Mas a carne que eles co-
meçaram a me servir era pior que o ovo. Dava para sentir o 
cheiro de ranço, de carne muito velha, passada. 

O tratamento diferenciado para a futura mãe causou pro-
blemas de convivência entre as demais internas. Todas que-
riam receber os mesmos cuidados, também queriam comer 
carne, mas isso não foi feito pelo hospital. Clarice aponta so-
bre a cobiça das internas:
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— Isso causou muita inveja. Como eu era a única que 
tinha outra opção de mistura nas refeições, muitas ficavam 
falando: “Por acaso ela é melhor do que a gente?” Mas mal 
sabiam elas que aquela carne não era a melhor opção que o 
ovo de todo dia. Simplesmente não dava para comer aquilo.

As semanas passavam e Clarice não recebia alta. Desco-
briu que tinha que ficar dois meses no hospital para “cumprir 
o tratamento” como todos que eram postos lá. A desculpa do 
diretor para não dar a alta se baseou na agressão do marido. “É 
melhor você ficar o tempo completo da internação, para nada 
pior te acontecer em casa”, dizia. O sofrimento do afastamento 
dos filhos a deixava ainda mais abatida e, durante todo o pe-
ríodo de internação, conseguiu ver os filhos poucas vezes, de 
longe. Em alguns domingos, a avó levava os sete, que ficavam 
do lado de fora do hospital e, por uma brecha no muro, mãe e 
filhos se viam à distância, sem qualquer comunicação.

— Por causa da gravidez eu era muito bem tratada pela 
equipe de lá, eu tinha até um apelido, me chamavam de Fofi-
nha. As internas que eram mais lúcidas ficavam comigo e me 
bajulavam a toda hora. As enfermeiras eram legais e tinham 
alguns funcionários que até me davam algumas frutas, já que 
eu não comia direito.

Aos sábados ocorriam atividades de lazer. Saraus e bailes 
eram feitos para entreter os internos. O hospital era dividido 
em alas para as mulheres e homens, mas segundo Clarice, al-
guns conseguiam namorar quando escapavam dos olhos dos 
enfermeiros. Ela recorda: 

— Eram bons esses momentos, era um dia mais light, nos 
divertíamos um pouco. Durante a semana, não tínhamos es-
sas coisas, nós tínhamos acesso ao pátio, podíamos ficar an-
dando lá fora, tomar sol. E só! 
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As semanas passaram não tão rápidas como gostaria Cla-
rice. Os cinco meses de gravidez se anunciaram e o prazo de 
sua internação já apontava o fim, mas Clarice entrou em uma 
briga. Enquanto varria um cômodo, foi provocada por uma 
interna e, com a vassoura de piaçava, não pensou duas vezes: 
bateu na cabeça daquela que a tirava do sério. Após a agres-
são, Clarice ainda esfregou a vassoura nas partes intimas, em 
gestos obscenos. Ela explica:

— Você está ali, convivendo diariamente com aquelas 
pessoas, e sem perceber, acaba fazendo as coisas que elas 
fazem. Você pode não ter nenhum problema, pode não ser 
louca, mas acaba agindo como uma, pois aquele lugar vai te 
transformando.

“Clarice, você está ficando louca mesmo?”, indagou Ma-
ria, a enfermeira que a recepcionou no hospital. Sem ela ter 
tempo de reagir, dois enfermeiros a seguraram e uma injeção 
de “sossega leão” foi aplicada em seu braço. Ela logo caiu em 
sono profundo e foi posta na cama, acordando várias horas 
mais tarde.

A saída tão desejada aconteceu nesse mesmo dia, no en-
tanto, em condições intempestivas e traumatizantes. Ao acor-
dar após o efeito da medicação, levantou e seguiu na rotina 
do hospital. Ao cair da noite um funcionário que sempre le-
vava frutas para ela lhe deu uma caixa com diversas delas.

— Dividi com as mulheres que eram mais próximas a 
mim. Ainda sobrou bastante coisa, e eu guardei para comer 
depois. Mas a ganância de uma das internas, Margarida, foi 
demais e ela tentou pegar sem a minha permissão.

Na hora de dormir, com as luzes apagadas e todas em 
suas devidas camas, Margarida não se contentou com a única 
banana recebida. Ela queria outra, e esperou Clarice dormir 
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para satisfazer sua fome. Na hora que se aproximou da cama 
de Clarice, esta abriu os olhos e pegou a colega em flagrante. 
Logo se levantou e começou a brigar:

— Eu gritei para ela ‘você está roubando, Margarida? 
Você é umas das que não divide suas coisas com ninguém, 
por que eu tenho que dar as minhas para você?’ A briga esta-
va montada, todo mundo acordou, foi uma confusão enorme.

O estresse atingiu o ponto fraco de Clarice: os “nervos al-
terados”. Muito estressada, saiu andando para fora do quarto. 
No corredor, um banco de madeira maciça estava encostado 
na parede e ao se sentar com toda a raiva que carregava, se 
desequilibrou e bateu a vagina na ponta no assento. A dor lan-
cinante a fez cair no chão, e uma grave hemorragia começou. 

A dor foi tão intensa que ela desmaiou e ali ficou em uma 
poça de sangue até ser socorrida pelos funcionários do plan-
tão. Ao chegar ao hospital, os médicos tentaram alternativas 
para salvar a mãe e a criança, no entanto, tiveram que induzir 
o parto precocemente, pois a hemorragia intensa causava ris-
co aos dois. Desacordada, uma cesariana foi feita e a criança 
veio ao mundo morta. Após acordar da cirurgia, Clarice, ob-
viamente, perguntou sobre sua filha:

— Quando o médico entrou na sala, depois da cesaria-
na, eu perguntei ‘e o neném, doutor?’ Ele falou que escolheu 
me salvar, pois eu tinha outros sete filhos que precisavam de 
mim. Na hora da cesariana já fizeram a laqueadura também. 
Quem fez todo o procedimento do registro e do enterro foi 
minha irmã. Eu nem cheguei a ver a minha filha.

Clarice não voltou ao Hospital Psiquiátrico. Reencon-
trou os filhos logo depois e determinou que sua vida seria 
diferente a partir dali. O ex-marido destruiu a casa; ela, com 
pontos da cesariana ainda recentes, aproveitou a ausência 
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dele e entrou pela janela na que agora não era mais sua  
casa. Encontrou móveis destruídos, o sofá recém-comprado 
estava rasgado por faca. 

Ela reconstruiu a vida, após alguns meses voltou a traba-
lhar, conseguiu uma nova casa, seguiu em frente. Hoje, aos 74 
anos, com os sete filhos criados, mora no bairro da Mooca, 
em São Paulo, capital. Vive em uma casa simples, com seu 
atual marido, Sebastião, e com o filho Valtinho. 

As adversidades da vida ainda lhe pregam peças, quan-
do a saúde é abalada com a chegada da terceira idade. Seu 
marido, quase que acamado, por conta das sequelas de uma 
cirurgia na próstata e uma grave trombose na perna, depende 
dos cuidados dela. Sobre o casamento, ela conta, enquanto 
me mostra o álbum: 

— Eu namorei com ele por dois anos antes de a gente se 
juntar. Nós casamos legalmente eu já tinha mais de 50 anos, 
mas foi um sonho realizado. Todos os filhos reunidos, uma 
festa chique. Foi muito especial!

Os filhos lhe deram o total de 23 netos. Na casa várias 
fotos cobrem geladeira e móveis. Dona Clarice, como eu a 
tratei durante a visita em sua casa, gosta de conversar, seus 
filhos até brincam com ela, pois “essa gosta de falar”. 

Receptiva, tratou de passar um café ao final da entrevista 
e serviu com um bolo que comprou no mercadinho do bair-
ro. Também a acompanhei ao banco, onde pagou o aluguel e, 
no trajeto, contou mais sobre as dificuldades financeiras e os 
problemas de saúde do marido. Enquanto andávamos, repa-
rei em seu modo jeito firme de caminhar. E lembrei que ela 
faz jus ao signo, uma boa escorpiana, daquelas que não esmo-
recem fácil, daquelas que sabem que as coisas vão melhorar. 

E melhoram.







CAPÍTULO 2
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detalhe d’O Jardim das Delícias Terrenas, Inferno, 1504
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R ecuemos no tempo mais uma vez: neste capítulo 
situamos rapidamente a trajetória dos doentes 
mentais no Brasil, sobretudo as leis que regem os 

tratamentos de saúde, com foco nas mudanças recentes 
da legislação que criou as residências terapêuticas para 
substituir os manicômios. O depoimento do psiquiatra 
forense Guido Palomba no final do capítulo nos leva 
bem mais longe, à Idade Média, e explica como a socie-
dade foi criando maneiras de compreender e lidar com 
os psiquiatrados, desde sempre com a incidência insidio-
sa da indústria farmacêutica.

A história oficial dos manicômios no Brasil começa em 
1830, quando os chamados loucos não tinham mais lugar na 
sociedade. Eles vagavam pelas ruas e passaram a ser reclusos 
em seus lares ou calabouços para ficarem longe dos olhares 
dos curiosos. 

Como começaram os manicômios?
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Tão logo ideais revolucionários franceses sobre as doen-
ças mentais chegaram a recém-criada Sociedade de Medicina 
do Rio de Janeiro, ela rapidamente se mobilizou em torno do 
lema “Aos loucos, o hospício!”. Em 18 de julho de 1841 foi 
assinado o decreto de fundação do primeiro hospício brasi-
leiro, denominado Hospício dom Pedro II, em homenagem 
ao príncipe regente que nesse mesmo dia foi coroado como 
Imperador do Brasil. A partir de então, a reclusão nos ma-
nicômios foi pautada pela área médica, estendida a todos os 
que sofriam de transtornos da mente.

E assim passamos quase 130 anos, tratando doentes em 
depósitos de pessoas cujas condições foram ficando cada vez 
mais terríveis. Somente no final dos anos 1970 o Brasil ca-
minhou para o início do processo de reforma psiquiátrica, a 
partir do Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental, na 
cidade de Bauru, São Paulo. Com a união de um conjunto de 
protagonistas e instituições (gestores, trabalhadores, usuários, 
familiares, docentes, pesquisadores, estudantes e movimentos 
sociais), começou a luta que compreendia que as condições da 
saúde mental vigentes eram marcadas por abusos e ineficácia.

Assim surgiram os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) que são serviços de saúde estratégicos, pois tem prio-
ritariamente caráter aberto e comunitário. Compostos de uma 
equipe ampla de profissionais de diversas vertentes, realizam 
o atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e 
constantes; na verdade, pessoas com transtornos mentais em 
geral, incluindo as que sofrem com o uso de drogas. 

O CAPS transformou-se em um lugar de referência que 
busca garantir a assistência familiar e dos usuários. Desen-
volvendo trabalhos de orientação, além do cuidado com os 
seus assistidos, a missão é garantir que todos possam exercer 



BRENDA CRUZ

35

a cidadania e a inclusão social. Os serviços prestados subs-
tituem o modelo anterior de exílio e apresentam diferentes 
modalidades de acordo com o porte e abrangência popula-
cional: CAPS I, II e III, sendo que o CAPS III funciona 24 
horas por dia, os sete dias da semana. O CAPS AD e CAPS ad 
III atendem especificamente as pessoas com necessidades de-
correntes do uso de álcool e outras drogas e os CAPS i (CAPS 
Infantil) são responsáveis pela atenção em saúde mental para 
infância e juventude.

Após esse passo já transformador para os padrões exis-
tentes, o Sistema Único de Saúde (SUS) instituiu através da 
Portaria/GM nº 106, de fevereiro de 2000, o Serviço de Re-
sidências Terapêuticas em território nacional, que tem como 
objetivo atender pessoas com transtornos mentais que per-
maneceram em longas internações psiquiátricas e impossi-
bilitadas de retornar às suas famílias de origem – o objetivo 
principal deste livro-reportagem é retratar algumas dessas 
residências, procurando verificar como funcionam e se exis-
tem diferenças significativas entre as instituições públicas e 
privadas; para isso, precisamos entender um pouco o contex-
to anterior que deu origem a elas, como as internações com-
pulsórias que ocorriam com pessoas como nossa personagem 
Clarice, do capítulo anterior.

Essas moradias presentes em espaços urbanos têm como 
foco a reinserção social, portanto, seu ambiente é diferente 
do que são os hospitais psiquiátricos. As casas devem ofere-
cer ao morador um espaço de conforto, familiar, de interação 
social, além de liberdade, podendo ser livre ou supervisio-
nada, dependendo o grau de independência de cada pessoa. 

Nas residências os pacientes deixam de ser vistos como 
doentes e passam a ser moradores que continuam fazendo 
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tratamento medicamentoso e terapia, mas com a individu-
alidade respeitada. Esse sistema permite a convivência com 
outras pessoas e aumenta a possibilidade de interação com 
o mundo, além dos muros da institucionalização. Cada mo-
rador segue agendas terapêuticas distintas fora da casa, en-
quanto dentro o padrão de convívio é mantido, como os ho-
rários marcados para as refeições. 

Após a conquista da lei, as residências são mantidas com 
recursos financeiros que seriam destinados aos leitos psiqui-
átricos. Assim, para cada morador de hospital psiquiátrico 
transferido para a residência terapêutica, um igual número 
de leitos hospitalares deve ser descredenciado do SUS e os 
recursos financeiros que os mantinham, realocados para os 
fundos financeiros do Estado ou do município para manu-
tenção dos Serviços Residenciais Terapêuticos. Segundo da-
dos do Ministério da Saúde, há em todo o território nacional 
mais de 470 residências terapêuticas.

Em 2003, foi instituído pelo então Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva o Programa de Volta para Casa, com base na Lei 
Federal 10.708, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre a re-
gulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial a pacientes 
que tenham permanecido em longas internações psiquiátri-
cas. O Programa disponibiliza, através da Caixa Econômica 
Federal, mais de 2600 benefícios em todo o território nacio-
nal, e os valores de R$ 412,00 mensais (dado mais atualizado 
nos sites do governo até maio de 2017). Esse auxílio vem do 
próprio Ministério da Saúde em caráter indenizatório àque-
les que foram tirados dos seus diretos básicos de cidadania. 

A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental, assegura os direitos e 
a proteção das pessoas com transtorno mental, sem qualquer 
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forma de discriminação; reconhece a responsabilidade do Es-
tado para com a assistência aos portadores de transtornos 
mentais e define os princípios e as diretrizes fundamentais 
para a implementação da política pública de saúde mental. 
Essa aprovação não teria sido possível sem o engajamento de 
profissionais da área da saúde e da sociedade civil organiza-
da, em particular do movimento de luta antimanicomial.

Um longo processo histórico ocorreu até chegarmos a lu-
tar contra os manicômios. Para uma visão mais ampla, Guido 
Palomba, profissional reconhecido por sua atuação de décadas 
no ramo da psiquiátrica forense, dá um depoimento sobre a 
história da loucura e sua compreensão, no mundo e no Brasil. 
O panorama descrito por Palomba começa na Idade Média e 
o entrevistado fala com a autoridade de quem trabalhou por 
mais de 15 anos no Hospital Judiciário do Juqueri, o mais fa-
moso do gênero no Brasil. Além disso, nosso entrevistado é es-
pecialista forense, área ligada a crimes cometidos por pessoas 
com transtornos psiquiátricos, Guido também é um estudioso 
que realiza palestras sobre A História da Loucura, da Antigui-
dade aos Dias Atuais. Vejamos um resumo dela.



A loucura, no início de tudo, era vista como possessão 
demoníaca. Quando o homem dito normal viu pela 
primeira vez aquele que alucinava, via e ouvia coi-

sas, a primeira explicação diante disso foi de cunho religioso, 
tanto é que a mais antiga doença mental que se tem notícia 
até hoje é a epilepsia (“epi”, o que está acima; “lepsis”,abater; 
ou seja, o diabo estaria sacudindo a pessoa na qual incorpo-
rou). Isso era chamado de possessão demoníaca completa. Há 
ainda a possessão demoníaca incompleta, em que o demônio 
pegava o controle das ideias das pessoas que alucinavam ou 
deliravam, hoje chamadas de psicoses. As pessoas ditas ruins 
eram denominadas bruxas, hoje são conhecidas como os psi-
copatas. Esse conceito, naturalmente, uma hora foi rebatido, 
mas até o século 16 era comum que essas pessoas, os doentes 
mentais, fossem apedrejadas, presas, colocadas em barcos e 
despejados em ilhas para que ficassem abandonadas à pró-
pria sorte, e provavelmente morriam. Podemos colocar um 

O homem descobrindo a loucura, por 
Guido Palomba, psiquiatra forense
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marco para a mudança desse conceito: foi em 1564, quando 
um estudioso escreveu um livro sobre a ilusão dos demônios. 
Lá ele dizia que a pessoa não estava em uma possessão demo-
níaca. Mas o que esse individuo é agora? Ele é uma pessoa 
que não serve para trabalhar, não se adéqua às regras sociais, 
é um insubordinado. Então, o que faziam? Trancafiavam eles 
nos presídios comuns, junto de prostitutas, doentes venéreos, 
criminosos. Somente na Revolução Francesa, virada do sécu-
lo 18 e início do século 19, que veio um estudioso, Philippe 
Pinel, e libertou todos os loucos das prisões. Ele afirmava que 
eles não eram vagabundos como todos pensavam, ou pessoas 
bizarras, para ser expostas em circos. Pinel afirmava que 
eram doentes que precisavam ser tratados e curados. Dessa 
forma, ele ‘medicaliza’ a doença. O alienado mental, louco ou 
possuído pelo demônio, passa a ser um doente mental e nunca 
mais viria a ser confundido com essas figuras da miséria. No 
entanto, eles não tiveram melhor sorte, pois não existia um 
medicamento, e foi quando começaram as terapias bizarras. 
No Brasil, nas primeiras décadas do século 19, os tratamentos 
eram coisas horrorosas, os doentes mentais eram tratados 
com sanguessugas, purgantes, choques sensoriais: basicamen-
te era você pegar o doente e ameaçar jogá-lo de um despenha-
deiro, em um covil de cobras ou submetia-o a sustos com es-
trondos, para ver se aquele choque mudava alguma coisa em 
sua cabeça. Isso quando não faziam coisas piores; por exem-
plo, o uso de um aparelho chamado girador, engenhoca onde 
se amarrava a pessoa a uma cadeira e o médico ficava rodan-
do até causar convulsões, vômitos, como se isso fosse bom 
para a pessoa. Agora vem uma coisa interessante: todo o 
mundo Ocidental fazia isso, no entanto, em apenas um lugar 
no mundo não se aplicava tais práticas: a Vila dos Loucos, na 
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cidade de Geel, localizada a noroeste da Bélgica, onde os cha-
mados loucos eram levados e não ficavam presos. Eles eram 
deixados com os moradores da cidade, que recebiam dinheiro 
para cuidar de cada um. Quando a família daquela pessoa 
não podia pagar, o Estado custeava. Num livro da virada do 
século 20, o autor conta que há a reprodução de uma Vila dos 
loucos aqui em São Paulo. Digamos que foi o primeiro mode-
lo de residência terapêutica que você pode imaginar. Quem 
reproduziu isso aqui foi Francisco Franco da Rocha (médico 
psiquiatra brasileiro, pioneiro no uso de técnicas modernas 
no tratamento de doenças mentais no Brasil). Ele fez isso no 
velho Hospital de Juqueri, no final do século 19 e início do 
século 20. Em 1904 foi aberta a primeira colônia agrícola, 
como se fosse uma residência dos doentes mentais. Depois 
mudou tudo e virou o que você leu, um verdadeiro Barbace-
na. (o entrevistado refere-se ao hospital Colônia na cidade de 
Barbacena; sua história virou o livro-reportagem Holocausto 
Brasileiro). A novidade foi implantada aqui porque Francisco 
Franco da Rocha foi para a Bélgica e conheceu aquele mode-
lo. Ele encantou-se de uma maneira que trouxe e aplicou isso 
no Brasil. Depois as coisas foram se modificando e modifi-
cando... Em 1930 entra o eletrochoque, ou também chamado 
de eletroconvulsoterapia (consiste na passagem de uma cor-
rente elétrica de alta voltagem sobre a região temporal, a fim 
de provocar modificações da atividade cerebral do paciente 
com contrações crônicas e perda da consciência). Esse trata-
mento é realizado até hoje, e com sucesso. Claro que muda-
ram as técnicas, é ao contrário do que as pessoas dizem e de-
monizam, ela é extremamente boa! Aplica-se muito no 
Hospital das Clínicas, que é um centro de referência de eletro-
convulsoterapia. No início, o paciente era deitado em uma 
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maca ou mesa e dois polos de baixa amperagem e voltagem 
eram ligados. Hoje a pessoa nem sente que tomou o choque, 
pois há anestesia, ele apaga, entra em convulsão e depois le-
vanta e vai embora. Para determinadas doenças mentais 
como esquizofrenia catatônica e psicose maníaca depressiva, 
é talvez o único remédio que funcione direito, com o mínimo 
de efeitos colaterais. A eletroconvulsoterapia é bem aceita e 
largamente aplicada nessas doenças. Mas porque ela foi de-
monizada? Quando começou o movimento antimanicomial, 
eles pegaram algumas coisas para serem combatidas: os ma-
nicômios e os tratamentos ditos desumanos, por exemplo, o 
eletrochoque. Quando você fala para uma pessoa que ela vai 
tomar choque na cabeça, parece um castigo e como esse movi-
mento é de cunho político, os muitos partidários e outras li-
nhas políticas de esquerda que foram presos e torturados com 
choque na ditadura militar afirmavam que aquilo que eles 
viveram era o mesmo que os doentes mentais viviam. Mas 
não é verdade, pois os presos políticos não levavam apenas 
choque na cabeça, como era feito nos tratamentos, era choque 
no pé, nos órgãos genitais... Certamente as histórias do Hos-
pital Colônia de Barbacena eram replicadas em outros hospi-
tais do Brasil. Eu mesmo vivi 15 anos em um manicômio ju-
diciário, o Hospital do Juqueri. Tudo aquilo que acontecia no 
Barbacena e em outros lugares é fruto de um grande descaso 
do Estado. O Barbacena era estadual assim como o Juqueri, e 
foram um grande depósito de doentes mentais. O Juqueri de-
via ser dez vezes pior que o Barbacena, tinha 13 mil interna-
dos no final dos anos 60 e início dos anos 70, era uma cidade. 
Não tinha tratamento, era menos que asilar, mas não é o fato 
de estar desse jeito que você tem que destruir. Eu acho que 
você tem reformar e consertar aquele caos, não fechar. Refor-
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ma tudo! Agora o que precisa? De verba. Quem dá a verba? O 
Estado, e ele aplica dinheiro onde dá voto, e louco não vota. 
O problema está na política, não é o manicômio que fez aqui-
lo, o hospital não tem culpa, ele é só consequência do descaso. 
Mas tinham hospitais particulares nessas circunstâncias e 
tem até hoje; aí entra o papel da vigilância sanitária, que tem 
que interditar o local e prender o responsável. A minha expe-
riência no Juqueri foi como psiquiatra forense, que é apenas 
ligada a leis. A psiquiatria clínica e a forense são totalmente 
distintas. Nunca cliniquei. Na época era chamado de manicô-
mio judiciário, e hoje é Casa de Custódia e Tratamento Psi-
quiátrico Dr. André Teixeira Lima. Foi uma experiência 
imensa, pois eu aprendi o que era doença mental, aprendi o 
que eram os psicopatas, os esquizofrênicos, as psicoses maní-
acas depressivas e toda a gama de doença mental, e articu-
lando essas doenças no meio judiciário. Eu conheci a institui-
ção toda, eu fiquei 15 anos, então realmente tinha lugares lá 
dentro que era nítido ser um depósito de pessoas. Uma coisa 
realmente lamentável. Entrei no Hospital no início dos anos 
70, quando surgiu o Movimento antimanicomial. Várias situ-
ações me marcaram... Você não se acostuma nunca, mas você 
também tem uma impotência completa com a situação. Não é 
que você faz uma denúncia propriamente dita, mas você des-
creve as circunstâncias com que o interno apareceu no exa-
me, as condições das roupas, sua aparência. Eu também vi 
outras coisas surpreendentemente positivas, interessantes, 
mas aí são vivências do dia a dia, coisas pessoais. Toda ma-
nhã eu entrava e ficava na área dos 1.500 internados, no ma-
nicômio judiciário. Tinha vários pátios, um lugar bem gran-
de, e eu entrava nessa primeira parte, para tomar café da 
manhã. Tudo era feito pelos internos, eles tinham uma coa-
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lhada especial, um pão feito na chapa, e era tudo improvisa-
do. Sabe como eles faziam a chapa quente? Com resistência 
de chuveiro. Eles montavam uma gambiarra e colocavam a 
frigideira em cima e faziam o pão, era uma delícia. Mesmo 
naquelas condições, tínhamos realizações diversas, tantos 
pessoais, como nos processos de trabalho. Às vezes eu levava 
algumas coisas para eles, eram coisas simples, você fazia al-
guma coisa, não era nada demais, como por exemplo você 
levar uma caixa de sabonete, levar um recado para algum 
familiar. E eles também faziam por nós, com o pouco, ou qua-
se nada que tinham. Já ganhei uma toalhinha feita à mão e 
bordada, ou apenas um ‘muito obrigada’... Não tem dinheiro 
que pague isso. Em 1975 começa o Movimento Antipsiquia-
tria ou Antimanicomial na França pelo Franco Basaglia, ele 
pensava do mesmo modo com seus seguidores: pautavam que 
não existia doença mental. Que o esquizofrênico, por exem-
plo, era daquela maneira e pronto, assim como qualquer pes-
soa podia ser um padre, eram rótulos e nada mais. Esse é o 
cerne da antipsiquiatria, mas é também um movimento polí-
tico-social, não é um movimento médico, científico, teórico. 
Ai veio para o Brasil e obviamente os primeiros ataques do 
movimento antimanicomial, que era radical com o seu ‘des-
truam-se os murros’, foram focados no Hospital do Juqueri. O 
que o movimento trouxe de ruim, até agora, a meu ver, é a 
falta de amparo no tratamento das pessoas. A doença mental 
verdadeira é uma doença como qualquer outra, ela tem ca-
racterísticas, como qualquer outra, e por isso, se o paciente 
precisar, é necessária a sua internação. Nenhum médico quer 
que seu paciente fique internado, o que ele quer é dar alta o 
mais rápido possível, mas muitas vezes você é obrigado a 
manter esse paciente no hospital, para realizar o tratamento 
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adequado. Hoje, o problema é que se você tem que internar o 
paciente com doença mental, você não tem onde, a estrutura 
de internação é zero, e isso quem melhor falou para mim é 
uma pessoa que está acima de todas as suspeitas. Ele é um 
radical de esquerda, comunista, João Ferreira Gullar (escri-
tor, poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista e 
ensaísta brasileiro, um dos fundadores do neoconcretismo). 
Ele tinha dois filhos esquizofrênicos, foi de esquerda, mas 
quando os filhos entravam em surto, não tinha jeito, tinha 
que internar, pois entravam para valer. Simplesmente não dá! 
Quem fala que dá é mentiroso! Hoje, como reflexo, você tem 
uma política que não disponibiliza recursos para atender essa 
demanda. Um viciado em crack fica internado no máximo 15 
dias. Isso é fruto do fechamento de vagas dos hospitais psiqui-
átricos. Com 20 dias de internação, de nada adianta. Sabe o 
que esse tempo faz? Você vai desintoxicar, dar glicose, vitami-
na, banho e está ótimo. Mas isso é só o primeiro estágio, onde 
está o segundo, terceiro e quarto? Se você fosse mãe e tivesse 
um filho ‘cracoma’, e não tivesse dinheiro para pagar uma 
clínica particular, você penaria muito para conseguir, pois 
nos lugares vão virar para você e falar para fazer isso em 
casa. Mas ninguém consegue conter um viciado em crack des-
sa maneira. Concordo que há coisas positivas no movimento, 
essa desinternação progressiva é ótima, no entanto, é alta-
mente insuficiente. O atendimento à saúde de modo geral é 
ruim, a psiquiatria é só mais uma especialidade mergulhada 
no caos. Tudo está muito ruim. Para melhorar essa situação é 
só ter vontade política, pois há pessoas intencionadas e com 
qualidade, mas a vontade política é o que falta, e isso se resu-
me em uma palavra: dinheiro.







CAPÍTULO 3
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Jan Sanders Hemessen, 
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I ncrivelmente, algumas pessoas conseguem se levan-
tar após a traumática experiência da internação e, 
mais incrível ainda, passam a atuar na recupera-

ção de pacientes. É o caso de Dirce, moradora de Santo 
André, na Região Metropolitana de São Paulo, onde é 
presidente da Associação de Volta para Casa, que junto 
com a prefeitura gerência as residências terapêuticas do 
município; apesar das dificuldades de praxe, os aten-
didos fazem até um jornal. Mas esse é só um pequeno 
exemplo do contexto complexo que poucos conhecem 
como Dirce.

Aos 19 anos, Dirce virou bancária. Rapidamente foi gal-
gando dentro da instituição financeira novos cargos e aos 23 
era gerente. Tudo caminhava bem até a chegada dos 30 anos. 
No banco, começou a dar empréstimos indevidos, dinheiro 
de graça para quem chegasse à sua mesa. Não tardou e o ban-

Dirce e suas mil e uma caminhadas
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co providenciou sua internação para o tratamento do trans-
torno bipolar, no Hospital Psiquiátrico Barra Alta Itapira.

A primeira internação foi no ano de 1988. O hospital cus-
teado pelo banco podia ser classificado como cinco estrelas; 
conforto, privacidade e uma bonita piscina faziam parte das 
regalias dos internados; no entanto, a característica principal 
de qualquer hospital, sendo público ou privado, ainda era a 
mesma, a reclusão do mundo exterior. Dirce relembra:

— A minha experiência em hospital psiquiátrico foi hor-
rível, o que mais me marcou é você não ter liberdade para 
sair, é você entrar e fecharem os portões. Aquilo era apavo-
rante. No Bezerra de Menezes, eu tinha medo de sofrer algu-
ma agressão. A quantidade de droga que te dão quando você 
chega é descomunal. Você fica igual a um robô, você não tem 
articulação nenhuma, eu achei que eu não ia voltar ao meu 
normal nunca mais.

Passados os primeiros 15 dias de internação no Barra Alta 
Itapira, Dirce recebeu a primeira visita dos familiares. Eles fi-
caram em choque com a situação que a encontraram. “Não é 
possível! Ela está pior!”, disseram. O espanto ocorreu ao en-
contrarem ela tremendo, babando, sem conseguir falar ou ex-
pressar qualquer reação. As altas doses de medicação causara 
“essa aparência de louco”.  Ela estava totalmente dopada.

Para Guido Palomba, nosso entrevistado do capítulo an-
terior, a questão dos fortes medicamentos tem relação direta 
com os interesses da indústria farmacêutica, situação que co-
meçou a mais de meio século:

— Em 1950 foi sintetizado pela primeira vez um fár-
maco chamado clorpromazina, que é o princípio ativo, 
até hoje se usa e tem como nome comercial Amplictil. É o 
primeiro antipsicótico. Depois vieram a segunda geração, 
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terceira e nesse momento houve o crescimento dos olhos 
da indústria farmacêutica. A doença mental é um grande 
filão a ser explorado. Nas décadas de 80, 90 a 2000, cresceu 
ainda mais. Na cardiologia, quando você dá um remédio 
para o paciente, você precisa pegar o estetoscópio e escutar 
o coração e assim ver o resultado do tratamento que está 
sendo administrado, mas na psiquiatria, o que é o depri-
mido? Parece que tudo cabe... Aí a indústria farmacêutica 
viu esse leque de possibilidades e o que ela fez? Ela alargou 
imensamente os diagnósticos, ao ponto de que hoje quase 
todo mundo pode ser diagnosticado bipolar. Se você tiver 
mais de 65 anos, por exemplo, e tiver um lapso de memória, 
você pode ter Alzheimer, então todo mundo se encaixa em 
algum diagnóstico, alargaram as possibilidades para dizer 
que você tem uma doença mental. O ensino ficou cada vez 
pior, os médicos que são os donos da caneta estão cada vez 
ganhando menos, estudando menos, há mais faculdades e 
menos qualidade, profissionais ficando mal formados. Vem 
o laboratorista no consultório com uma apostila ou um pen 
drive com o último grito da ciência, um remédio novo. Ago-
ra não se fala em bipolar, chama espectro bipolar, você dá 
remédios para crianças de dez a 13 anos com uma determi-
nada dosagem e igual para idosos de 90 anos. Alguma coisa 
está errada, isso é milagre? Hoje se vende mais antidepressi-
vo que Hipoglós, que antibióticos. Se dá antidepressivo para 
parar de fumar, para tensão pré-menstrual, para engordar, 
para emagrecer, para tudo! Isso mexe com o humor. Essa é a 
situação atual que cai nas indústrias farmacêuticas, é o que 
eu chamo da grande decadência da psiquiatria. Para poder 
implantar esse tipo de mentalidade, você precisa destruir os 
conceitos do que é doença mental.
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Voltando a Dirce: seu transtorno bipolar, também cha-
mado de transtorno maníaco-depressivo, pode ser dividido 
em duas situações: os episódios maníacos incluem sintomas 
como euforia, dificuldade para dormir e perda de contato 
com a realidade. Já os episódios depressivos são caracteriza-
dos por falta de energia e motivação, além de perda de inte-
resse nas atividades cotidianas.

Outras quatro internações vieram a ocorrer na vida de 
Dirce, apenas a última foi a pedido dela, pois segunda a mes-
ma, certamente iria morrer sem ajuda. Ela conta como ocor-
reu essa crise:

— Eu ficava andando, andando, andando e não tinha pa-
rada. Foi gastando a sandália ao ponto de ficar só a cordinha 
amarrada no tornozelo. Quando não restava mais nada da 
sola da sandália foi gastando a sola do meu pé, e conforme eu 
ia andando, ficava a marca do pé no chão e eu dizia “eu sou 
Jesus agora!”.

Durante as crises, Dirce perdia a fronteira da realidade e 
suas internações eram justificadas por isso. Foi internada acre-
ditando ser uma freira; outra vez, Joana D’arc, e durante uma 
das internações, por ser amarrada a força em uma maca pelos 
enfermeiros, começou a alucinar e acreditava ser Jesus Cristo.

Durante o episódio em que acreditava ser a guerrilhei-
ra francesa, Dirce chegou ao hospital com o cabelo raspado, 
com uma arma imaginaria e lutando como se estivesseem 
plena guerra. Ela já não usufruía dos benefícios do banco e 
foi internada no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. 
Durante um mês, nas sessões com o psiquiatra, ela era expul-
sa da sala. Dirce rememora:

— Eu entrava na terapia, e o psiquiatra fazia a primeira 
pergunta de identificação: ‘qual é o seu nome?’ Eu respondia 
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com toda a convicção: Joana D’arc. Ele apenas me mandava 
sair da sala e eu saía. Fiquei um mês entrando e saindo, res-
pondendo a mesma e única pergunta que me era feita. Após 
semanas de doses cavalares de medicação, você vai voltando 
aos poucos. Eles dão um choque no organismo com essa quan-
tidade de remédio e depois vão diminuindo até você voltar ao 
normal. Era o que eles falavam na época para a minha família.

Maria Dirce é ativista do Movimento Antimanicomial. 
Percebeu em suas próprias experiências como usuária do sis-
tema de saúde mental que o modelo de internação e privação 
não era aceitável. E assim nasceu a Associação Jose Martins Ju-
nior, em 1992, que atua brigando pelos direitos dos pacientes. 

— A mesma diretoria de hoje foi a que fundou comigo 
o de Volta para Casa. Eu sou a presidente e, com a parceria 
com a prefeitura, eu sou a diretora geral. Eu falo: ‘Gente, não 
sei porque Deus me coloca nesses lugares, eu sou doida e por 
quê eu? Tem tantas pessoas por ai!’ Mas eles falam: ‘Tem que 
ser você. Você tem a sua história e você sabe fazer’. Isso é uma 
coisa que me angústia muito, às vezes eu falo que não quero 
mais, que eu vou embora, pois é muito embate político que 
enfrentamos. Quem é bipolar é muito visceral, o que é amor 
é amor, o que é desespero é desespero, é sempre no extremo, 
e pra eu segurar isso é difícil.

Não existe nenhum hospital psiquiátrico em Santo An-
dré, sua cidade. O último foi o Borda do Campo, fechado em 
1999. Dirce explica que isso vem de 2001, com a conquista da 
Lei 10.216. Ela conta:

— Foram muitos anos de luta, muito panelaço na rua. 
Sempre contamos com os atendimentos dos CAPS e temos 
leitos psiquiátricos neles: cinco destinados para homens e 
cinco para mulheres. Ao todo são cinco CAPS. Também há 
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leitos no Hospital Geral Municipal que é para atender os usu-
ários da saúde mental, mas é diferente de manicômio.

A referida lei de 2001 levou 12 anos para ser aprovada e seu 
principal enfoque é preconizar a reestruturação da atenção em 
saúde mental, defender os direitos das pessoas que necessitam 
de tratamento, além de propor a criação de serviços que ofe-
reçam tratamentos sem que eles signifiquem exclusão da vida 
social ou perda dos diretos e do lugar de cidadão. 

Dirce afirma que os hospitais psiquiátricos ainda em fun-
cionamento no país não diferem em nada do atendimento de 
anos passados. Ela faz uma denúncia:

— Se você for ver o Hospital Vera Cruz, que está fechan-
do em Sorocaba, a situação das pessoas internadas lá é igual a 
das pessoas que eram internadas no início dos anos 80. Tinha 
gente que morria lá dentro, que saia pela mata, e eles nem 
iam procurar. Elas morriam no meio do mato, tinha um bos-
que enorme, parecia uma Mata Atlântica, nem sei dizer o que 
era aquilo, mas muita gente morreu, tentando fugir por lá.

A presidente da Associação conta que há sete hospitais 
em funcionamento no Estado de São Paulo que então estão 
em processo de fechamento, mas agora não se sabe como 
ficará a situação por conta da visão do atual Governo Fede-
ral, que é a favor do modelo de internação em hospitais psi-
quiátricos. Sobre as críticas quanto ao fechamento de leitos, 
Dirce é categórica:

— Somos contra, mil vezes contra, desde o começo, há 
mais de vinte anos. O Movimento da Luta Antimanicomial 
está desde os anos 70, quando começamos a ver como as 
pessoas eram tratadas nos hospitais psiquiátricos, como elas 
viviam lá, e ver a injustiça cometida por esse sistema. Lugar 
que te prende e você fica de quinze a vinte dias incomunicá-
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vel, não cura ninguém. Você tem que fazer com que a pessoa 
tenha consciência de que ela tem que tomar o remédio, de 
que ela tem que fazer a terapia, de que ela pode voltar para a 
vida de outras formas. 

Dirce explica que as críticas contra a reforma psiquiátrica 
se dão pela perda de dinheiro dos donos dos hospitais. Sem 
os repasses do governo para esses poderosos que enrique-
ceram à custa de cada internação que era realizada em seus 
hospitais, a luta dessas pessoas é para a volta desse regime. 
E ao contrário da crítica de Guido Palomba citada anterior-
mente, de que o movimento contra os manicômios é político, 
Dirce rebate:

— O Movimento Antimanicomial não tem nada a ver 
com política, não tem nada a ver com o Partido dos Traba-
lhadores, como muitos falam. É um movimento que existe 
há anos e foi apoiado pelo partido, assim como ele apoiou 
muitos outros movimentos de luta.

Apesar de acreditar piamente nessa afirmação, ela não 
deixa de apontar os desafios que os CAPS sofrem, inclusive 
para sua ampliação. O básico é falho, como por exemplo, a 
falta de médicos. Dirce então faz outra crítica:

— Os psiquiatras sabem que estão escassos no Brasil. 
Hoje poucos médicos querem se especializar em saúde men-
tal. As pessoas vão atrás do que dá dinheiro, vão trabalhar 
como cirurgiões plásticos ou coisa parecida. E a verdade dos 
fatos é que nenhum médico quer trabalhar na rede pública, a 
maioria quer trabalhar em rede particular ou em hospital que 
ofereça uma salinha privada. Deveria ter uma lei que obrigas-
se a pessoa que se formou em Universidades Públicas a fazer 
atendimento por determinado tempo na rede pública de saú-
de, para pagar o que ele ganhou de graça. Pois aí as pessoas 



56

NUANCES E CRUEZAS DA LOUCURA

iam ver como é que se trabalha. Eu sei que as pessoas têm 
suas escolhas, mas deveria ter esse ganho para a vida.

O sistema de saúde está sucateado em todos os níveis e 
a psiquiatria, como membro desse corpo mutilado, está “um 
verdadeiro horror, para ver se acaba”. Ela ainda complementa:

— Na verdade, e eu vou falar de coração, pois eu sou 
usuária do serviço, o que eles querem mesmo é lucro. Os 
donos dos hospitais querem o retorno disso para ganhar. 
É complicado, mas vai ter luta, vai ter muita luta, inclu-
sive vai ter sangue, pois o povo não vai se entregar. O 
Movimento não vai entregar nunca. 

Dirce conta que os integrantes do movimento contra 
os hospitais psiquiátricos vão até Paranapiacaba, distrito 
de Santo André, e se embrenham na mata em busca de 
pessoas em surto e usuários de drogas. Ela conta que uma 
vez receberam um pedido de ajuda e, quando chegaram 
lá, a pessoa estava morta. Também são realizadas visitas 
nas casas, com o acompanhamento de assistentes sociais 
e enfermeiros. Ela pontua:

— Fazemos um trabalho muito lindo, mas essas pesso-
as, esses caras engravatados, não veem isso, não se interes-
sam. Mas para nós, isso interessa muito, pois é mais uma 
pessoa que estamos salvando. São coisas que dificilmente 
alguém faria, pois todas são parte da reforma psiquiátrica. 
Você põe um monte de gente de fora da reforma, que não 
está interessada em ajudar e está ali apenas para cumprir o 
horário de trabalho, é claro não vão fazer isso.

Apesar da força e determinação que move sua rotina 
dentro do serviço de saúde mental, Dirce se diz pessimis-
ta com o destino dos hospitais, pois duvida que a lei será 
cumprida para o fechamento efetivo dos locais remanes-



BRENDA CRUZ

57

centes. Em sua opinião, aos poucos estão dificultando a 
saída das pessoas que iriam para as residências terapêu-
ticas. Seu medo é que a continuidade do funcionamento 
desses lugares seja uma forma de deixar as pessoas neles 
para sempre.  

Como solução aos hospitais, como dissemos, existem os 
CAPS, que vieram substituir o antigo modelo e oferecem 
tratamentos psiquiátricos e terapêuticos. Geralmente as 
práticas de atendimento são conhecidas, seguidas e respei-
tadas. Cada município do Brasil tem uma forma de traba-
lhar, mas sempre no sentido do tratamento livre. Dirce diz:

— O governo federal que está aí é a favor do mani-
cômio. Eles não acreditam nos CAPS. Só há 1.500 CAPS 
no Brasil, isso é muito pouco. Tinha que ter 20, 30, 50 
mil para dar conta da demanda. Muitas pessoas precisam 
para fazer seus tratamentos. E outra: CAPS é um lugar do 
usuário que esta com crise grave, gravíssima. Por isso os 
usuários leves são encaminhados para fazer acompanha-
mento nas Unidades Básicas de Saúde. Os casos graves são 
destinados aos CAPS, isso é uma norma federal, mas ao 
que parece, lá em São Bernardo do Campo estariam se mo-
vimentando para que os CAPS fiquem com atendimentos 
leves e os graves sejam internados no Hospital Lacan.

Ela ainda ressalta que quando o paciente encontra-se 
em crise, não há prazo para que tenha que deixar o CAPS. 
Geralmente ele fica até se estruturar, pode ser um ou dois 
meses. O grande ganho desse tratamento é a família estar 
presente a todo o tempo. Não há regras que estabeleçam 
horário de visitas, muito diferente de um lugar que você 
não conhece, onde pessoas te amarram e você só vai ser 
alguém conhecido 15 dias depois.
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Situação na cidade

Em Santo André, as residências terapêuticas foram im-
plantadas logo após a prefeitura estabelecer parceria para que 
a Associação dirigida por Dirce e que fizesse uma gestão con-
junta das residências, o que facilitaria, entre outras coisas, a 
compra de produtos básicos, contornando o burocrático sis-
tema de licitações.

— Como vai justificar a compra de calcinhas?  Não tem 
como. Então, normalmente as prefeituras contam com as 
parcerias de ONGS, fundações para fazer isso. É muito difícil 
todos os lugares conseguirem.

Normalmente, quando as pessoas saem do manicômio 
estão com idade avançada, como aponta Dirce. A maioria é 
idosa e sofreu muito. A dificuldade existe até mesmo na aqui-
sição de documentos para essas pessoas, pois a maioria não 
têm identificação de nenhum tipo, o que é consequência dos 
anos de internação e abandono. 

— Aqui temos moradores de 70 e 80 anos. Temos uma 
residência de Tipo 1, que são os acamados. São pessoas que 
ficaram 40, 50 anos em manicômios. Quando eles saem, não 
é só atendimento psiquiátrico que eles necessitam agora, é 
também clínico. A pessoa tem que ter todo o cuidado, eles 
contam com os técnicos de enfermagem e enfermeiros que 
prestam essa assistência clínica.

A Associação de Volta para Casa tem cinco casas sob sua 
responsabilidade: oito moradores em cada uma e a casa Tipo 
1, abriga dez. A maioria desses moradores é egressa de hos-
pitais psiquiátricos, mas há, segundo Dirce, dois ou três que 
foram moradores de CAPS antes de se mudarem para as resi-
dências. Ela explica: 
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— Isso é uma coisa muito comum no Brasil. A pessoa 
começa a fazer o tratamento no CAPS e a família deixa lá, 
abandona e a pessoa acaba virando um morador. 

A prefeitura faz o repasse financeiro para o funcionamen-
to das residências terapêuticas, do salário dos funcionários a 
manutenção, como a de uma telha quebrada, é a Associação 
que realiza. Ao todo, três milhões e seiscentos mil reais en-
tram anualmente no caixa da Associação. 

Duas novas residências estão sendo pleiteadas, no entan-
to, as incertezas se continuarão com a prefeitura ainda é pre-
sente. A cada troca de gestão, um novo convênio é firmado, 
mas isso não é garantido. A associação já ficou 16 anos com 
o convênio, na época em que o município foi administrado 
pelo PT. Dirce conta como ficou com a saída da gestão:

— Quando ficou sem o convênio com a prefeitura, teve 
residência que caiu o teto, os moradores ficaram quase seis 
meses morando no CAPS.

Além de montar e estruturar as casas, a equipe da As-
sociação convive com eles. Dirce conta que a coordenadora 
das residências é da prefeitura, mas tudo o que ela faz, passa 
pela Associação, ela até tem uma mesa na sede. Dirce revela 
seu medo:

— Meu maior medo agora é sair daqui. Pois essas pessoas 
que estão nas residências são parte da minha família. Quan-
do morre alguém, morre alguém da minha família, porque 
estou ligada 24 horas com eles. O meu telefone nunca está 
desligado, pois a qualquer hora pode acontecer alguma coisa 
e estou a postos para atender.

A sede da Associação fica na Rua Porto Rico, no bairro 
Parque das Nações, em Santo André. As residências ficam 
próximas, e no início de tudo, com a implantação da primeira 



60

NUANCES E CRUEZAS DA LOUCURA

residência apenas para mulheres, eles bateram de porta em 
porta para conversar com os moradores, perguntando aos vi-
zinhos o que era saúde mental, se eles sabiam alguma coisa 
da reforma psiquiátrica. Hoje ela não agiria da mesma forma, 
como explica:

— Não tenho que lidar com o olhar torto de ninguém. 
Mas, naquela época, achamos importante fazer esse traba-
lho. Um dia algumas crianças estavam jogando bola na rua e 
moradoras da residência foram jogar junto. Olhamos aquilo 
e falamos, ‘olha que legal é ser criança, não tem preconceito 
de nada’. Conclusão: um ano depois, tinha reza com terço que 
acontecia no bairro, levavam a santinha de casa em casa, e os 
próprios moradores pediram para ir lá na residência. A partir 
daí, a comunidade abraçou.

Dirce conta de outro episódio em que os moradores do 
bairro tomaram a frente em prol de um dos moradores:

— Me ligaram à noite, era o dono do bar e disse assim: 
‘Olha dona Dirce, eu descobri o seu telefone, mas sabe o que 
é? É que eu vi o Firmino tomando uma pinga no bar da es-
quina, eu fui lá e falei com o dono que não podia dar, por-
que ele era usuário da saúde mental e tomava remédio, mas o 
homem nem ligou. O Firmino tá lá, podemos ir buscar ele?’.

Com a autorização, a comunidade levou Firmino de volta 
à residência. Outro ponto importante é que os moradores re-
cebem benefícios do governo, então podem custear algumas 
coisas, como Dirce revela nessa história:

— A Patrícia é um terror, mas uma das mais queridas 
por todos aqui, parece filha. Ela entra nas lojas e todo mun-
do vende para ela, porque ela gasta trezentos, quatrocentos 
reais e no mês seguinte ela volta e paga. Cheguei a conversar 
com a dona da loja, pois a Patrícia estava gastando muito, 
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comprando presente para todo mundo, coisas desnecessárias, 
mas a dona falou: ‘Mas ela é uma das minhas melhores clien-
tes, como eu vou dizer que não vou vender mais para ela?’ 
Ouvindo aquilo, eu fiquei até sem graça de ter ido falar com a 
mulher, pois a Patrícia está certa, ela está exercendo o direito 
dela de fazer o que quiser com seu dinheiro.

 No CAPS existe o Projeto Terapêutico Singular (PTS), 
que ajuda na orientação dos sonhos dos usuários, como vol-
tar a estudar, trabalhar, passear. Dirce conta que antigamente 
o CAPS oferecia as atividades pré-determinadas, mas a ade-
rência era mínima. Vendo isso, ela perguntou para os respon-
sáveis das atividades terapêuticas se em algum momento eles 
tinham perguntado para o usuário o que ele queria fazer. E a 
resposta foi não.

Hoje há uma nova perspectiva, a individualidade é mais 
respeitada quando o próprio usuário pauta seus afazeres 
com base nos seus desejos pessoais. Dirce revela então a 
parceira com a Universidade Federal do ABC. Vários even-
tos, equipamentos e salas são oferecidos pela faculdade. 
Atualmente alguns usuários do CAPS estão fazendo aula de 
computação. 

A sede, além do setor administrativo, é toda utilizada ati-
vamente. Ali é feito o Jornal Vozes, são realizados saraus e o 
Dia da Pipoca. O Jornal Vozes é feito por usuários e trabalha-
dores, após participarem de um curso de jornalismo social, 
oferecido pela Universidade Metodista.

— O Vozes estava começando e eles acharam no Mães da 
Sé uma foto parecida com ela uma das moradoras. Ela havia 
se perdido da mãe em uma estação de trem de São Paulo. Elas 
estavam indo para o médico psiquiatra e no tumulto da esta-
ção, ela se apavorou e se separou da mãe. Ela foi levada para 
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o hospital psiquiátrico em Ribeirão Pires e ficou lá por oito 
anos, quando o hospital fechou, ela veio para nós. 

Quando os repórteres do jornal viram a foto, foram in-
vestigar a possibilidade de ser a mesma pessoa. Não por mera 
coincidência, mas o primeiro nome batia. A investigação che-
gou na casa da mãe da desaparecida e automaticamente a fa-
mília foi até a Associação e no mesmo dia a levaram para casa. 

Pergunto a Dirce, se não é necessária uma decisão judicial 
para liberar esses moradores, quando por ventura a família é 
encontrada, pois no caso dos irmãos Pedroso, que o leitor 
conhecerá no capítulo cinco, eles aguardavam a decisão ju-
dicial para o retorno ao lar. Ela explica que os moradores da 
residência não dependem de ninguém, ou de decisão judicial 
para determinar a volta para casa. O que ocorre, na verdade, 
é um acompanhamento da Associação para ter certeza de que 
a família não quer levar essa pessoa por causa do beneficio 
que ela recebe. 

Dirce revela que com a junção de dois benefícios que os 
moradores recebem dá o total de 1.200 reais por mês. En-
tão, por conta disso, eles passam a conviver com essa família, 
além da avaliação psicológica. Questiono se em algum mo-
mento ocorreu algum desvio e se a Associação se manifestou:

— Já teve casos que nós provamos para o juiz que a famí-
lia só queria o dinheiro desse familiar, temos o advogado da 
Associação que nos orienta.

O vínculo entre a Prefeitura e a Associação não está ape-
nas nas residências terapêuticas. Usuários e familiares que 
jamais teriam a oportunidade de trabalhar em uma empresa 
têm a possibilidade de prestar seus serviços, em troca de sa-
lário fixo e carteira assinada. Das 70 pessoas nas residências, 
15 são funcionários.
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É o caso de João, 39 anos, morador da residência desde 
2009. Nascido no Ceará, veio ainda menino para Santo An-
dré. Com 14 anos, morava sozinho e pagava o próprio alu-
guel. Com quase 30 anos, começou a “ficar ruim da cabeça”, 
perdeu emprego e não conseguiu mais pagar o aluguel. Fica-
va no albergue da cidade para dormir. 

João era ajudante de gráfica, mas as coisas começam a 
ficar complicados no ambiente de trabalho. Os sintomas da 
esquizofrenia eram alucinações visuais e auditivas. Era per-
seguido e xingado por vozes. Ele conta:

— Naquela época era uma coisa que não entrava na mi-
nha cabeça. Eu fazia tratamento no CAPS, trabalhava uma 
semana e me afastava por 15 dias. 

Na residência terapêutica, além de ter sua moradia ga-
rantida, alimentação e terapias, João também tem a carteira 
assinada como funcionário da Associação. Acompanha mo-
radores, leva documentos a outras unidades. No entanto, 
afirma não acreditar que o remédio, Haloperidol, do qual 
faz uso, o impede de ter mais alucinações. João alega que 
passava por problemas espirituais, e que hoje, mesmo não 
fazendo parte de nenhuma religião, tem afinidade com a 
igreja evangélica e que foi Deus quem tirou essas perturba-
ções de sua cabeça. 

— Os psiquiatras não gostam quando você fala que é algo 
espiritual, eles sempre ignoram e perguntam se eu estou to-
mando os remédios direito.

João também não quis me falar qual é seu nome completo 
e muito menos tirar a fotografia que eu tinha programado. 
Segundo ele, não queria seu nome completo ou foto publi-
cados, pois se seus amigos lessem, iriam julgá-lo de alguma 
forma, por ele ter passado por momentos conturbados, que o 
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levaram, por exemplo, a quase cometer o suicídio para fugir 
da realidade que vivia nos momentos de crise.

— Eu cheguei em um amigo meu e falei que queria me 
matar, e ele falou que se eu quisesse me matar eu já teria me 
matado e não ficava apenas falando. Foi quando ele falou 
para eu tomar chumbinho, aquele veneno de rato. Depois que 
ele falou isso, eu estava decidido que ia me matar. Fui na casa 
de ração e perguntei se eles tinham o veneno, mas o vendedor 
falou que tinha acabado e me indicou outra casa. 

Chegando à outra casa, João fez o mesmo pedido, e com a 
negativa, percebeu que aquilo poderia ser um sinal de Deus. 
E assim se apegou à fé e, mesmo a contragosto e sem admitir 
a eficácia dos remédios que não permitem que ele entre em 
crise, toma os mesmos conforme a prescrição médica.

— Hoje sou uma pessoa feliz, tenho amigos e a oportu-
nidade de ter meu dinheiro novamente.  Meu sonho é poder 
rodar uma máquina de gráfica, sozinho. Quem sabe um dia 
eu consiga isso?



“Desde 2009, São Bernardo do Campo vem investindo 
na transformação do modelo de atenção antimani-
comial em saúde mental, álcool e outras drogas a 

partir da implementação da rede de atenção psicossocial efetiva-
mente substitutiva ao manicômio, como prevista pela Lei federal 
10.216 de 2001. A partir da lógica adotada e defendida pela rede 
de atenção psicossocial, tal como preconizado pela portaria 3.088 
de 2011 do Ministério da Saúde, o cuidado integral e em comu-
nidade é respeitado: o município não faz convênio com Comuni-
dade Terapêutica e finalizou contrato com Hospital Psiquiátrico 
sediado na cidade, em Abril de 2013. Assim, os trabalhadores, 
usuários e gestores se pautam na defesa dos princípios do SUS e 
dos direitos humanos.

A Política Municipal de Saúde Mental, Álcool e outras 
Drogas de São Bernardo do Campo, foi implantada no diá-
logo com as diretrizes e os princípios da Reforma Psiquiá-
trica Brasileira e com o paradigma da Redução de Danos, 

Carta da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAP) de São Bernardo 

do Campo, assinada por mais 
91 entidades, contra a política 

municipal de saúde para os 
psiquiatrados.
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referenciados pelo Ministério da Saúde, seja pela substitui-
ção dos leitos asilares, como pela variedade de estratégias 
de enfrentamento das violações e de defesa dos direitos dos 
usuários. O cuidado em liberdade e a garantia de direitos 
são orientadores dos discursos, saberes e práticas, geran-
do uma rede de sustentação diária que utiliza os recursos 
territoriais e dispositivos sociais, que compõem a atenção 
psicossocial e cuidado humanizado. Desta forma, opõe-
-se à internação como forma de fuga do enfrentamento 
e compreensão da realidade, de vulnerabilização, e como 
produtora de sofrimento psíquico de toda ordem. Durante 
os últimos 8 anos, o município recebeu amiúde visitantes 
de diferentes Municípios e Estados brasileiros, bem como 
representantes de Instituições de Cuidado, Universidades, 
Organismos e autoridades internacionais. Em 2016, afir-
mou Projeto em parceria com a FIOCRUZ-Brasília e figu-
rou entre os 7 escolhidos pela Organização Panamericana 
de Saúde de um conjunto de 114 municípios localizados 
em diferentes países. A transparência e o “atravessamento” 
da rede de atenção por parte de atores diversos, remete à 
equipes que valorizam e orgulham-se do processo de cuida-
do instituído e estão em constante reflexão e qualificação, 
inclusive através de eventuais problematizações advindas 
do contato direto com diferentes atores externos. A RAPS 
municipal, também é reconhecida por setores do Ministé-
rio Público e Judiciário, de maneira que determinações de 
internação compulsória não se colocam como realidade 
neste município. São Bernardo contou ainda e, principal-
mente, com a satisfação e participação no cuidado, pela 
ampla maioria de usuários e familiares, comprometendo-
-se sempre a refletir com a população atendida eventuais 
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falhas e/ou diferenças de olhares e expectativas relativas à 
condução do acompanhamento singularizado.

Devemos considerar que um projeto com tal qualificação 
e profundidade deve ser construído cotidianamente. Esse re-
conhecimento em nenhum momento apazigua e maquia as 
dificuldades e desafios da RAPS, como medicalização exces-
siva, a constante qualificação do cuidado, o número ainda 
reduzido de serviços e o subfinanciamento do SUS.

Ainda que a Política de Saúde Mental, produzida no 
contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira e das legisla-
ções advindas deste processo, deva ser considerada política 
de Estado e assim garantida, sabe-se que ainda vem sendo 
possível, em nosso país, desmontes de experiências exito-
sas, em diversas áreas, nas diferentes esferas de governo.

Nesta conjuntura, é fundamental que a sociedade per-
maneça atenta, assim como estão trabalhadores e usuá-
rios, para o prenúncio do desmonte da Rede e do cuidado 
em saúde mental em São Bernardo do Campo. A atual ges-
tão, através da Coordenação de Saúde Mental, deslegitima 
os CAPS 24h, serviços estratégicos e centrais na rede de 
saúde, responsáveis pelo acompanhamento às pessoas com 
transtorno mental grave e em uso abusivo de substâncias, 
inclusive em situação de crise, quando explicita, em seu 
primeiro contato com a rede, que situações de crise deve-
rão ser encaminhadas para outros locais. O que justifica 
uma pessoa em intenso sofrimento ser apartada da equipe 
que já a acompanha e com a qual já estabeleceu vínculo 
terapêutico? Qual o interesse da atual gestão na invali-
dação dos CAPS, de funcionamento 24h, pontos de aten-
ção centrais, norteadores e estratégicos na rede de atenção 
psicossocial, responsáveis para o cuidado às pessoas com 
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transtornos mentais graves, inclusive em situações de crise, 
segundo o Ministério da Saúde? E quanto ao estigma e a 
invalidação social ao qual é submetida a pessoa em sofri-
mento psíquico, para que aprofundá-lo com o afastamento 
da mesma de seu contexto de vida e relações? A recente 
fala da nova gestão de saúde mental do município de São 
Bernardo do Campo, de que a crise será tratada fora do 
CAPS, aponta para um grave retrocesso. Reconhecemos 
que esta fala é de alguém que tem total desconhecimento 
da RAPS municipal e de sua importância na história re-
cente do cuidado em saúde mental no país.

Contudo, isto não nos parece tratar somente de desco-
nhecimento e sim do retrocesso no plano dos direitos que 
vem sendo produzido em nosso país.

Nesse sentido, já podemos reconhecer diversas mudan-
ças que sugerem a desconfiguração e desvitalização da 
RAPS e de seus trabalhadores para a formação de uma es-
trutura manicomial. Gostaríamos de citar algumas destas:

— Determinam que os CAPS servirão para casos le-
ves e moderados e que os demais serão encaminhados para 
internações fora (convênios com alas psiquiátricas) con-
trariando todo o trabalho, modelo e cuidado realizado no 
território, nos CAPS, entendendo este como um dispositivo 
potente para cuidar da crise, conforme regulamentado, in-
clusive melhorando o prognóstico dos usuários.

— A ordem é que os trabalhadores usem jalecos com a 
justificativa de separar trabalhadores e usuários. O jaleco 
é um instrumento que não só separa quem cuida de quem é 
cuidado, mas representa a relação de poder dentro do cam-
po da saúde mental e, neste campo, se torna ainda mais 
perigoso, pois o nosso público vive e sofre das relações de 
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poder desde sempre. Totalmente o contrário do que preco-
niza a Política Nacional de Humanização.

— Demissão de uma funcionária sem qualquer alega-
ção sobre a qualidade do trabalho prestado, configurando 
clara perseguição. Por que uma funcionária comprometi-
da, contratada desde antes do governo anterior, é agora 
demitida? O que justificaria a demissão de funcionária ca-
paz de integrar e dialogar com a equipe de tal forma que 
possibilitou que substituísse a gestora do CAPS Ad sempre 
que necessário? Por que demitir uma profissional que exer-
ce ações em sintonia com a Reforma Psiquiátrica e a Re-
dução de Danos, reconhecida por trabalhadores, gestores , 
usuários e familiares?

— Estabeleceu-se que um Boletim de Ocorrência deve 
ser feito toda vez que o o usuário em hospitalidade integral 
saia sem a pactuação realizada com a equipe reafirmando 
a lógica da vigilância e punição dos próprios trabalhadores 
em relação aos usuários e entre os próprios trabalhadores. 
O que isto significa? A saúde se precariza e deve ser judi-
cializada. O sofrimento psíquico é posto como falha moral, 
de caráter. Os detentores do saber reafirmam sua superio-
ridade e neste sentido, a intolerância se fortalece.

Por que assustou tanto a nova gestão de saúde mental de 
São Bernardo não saber diferenciar, em uma primeira ida 
aos CAPS, usuários e equipes cuidadoras? Para que tanto 
susto no contato com equipes que trocaram o jaleco pela pro-
ximidade com a pessoa atendida? Na RAPS de São Bernar-
do do Campo as equipes conhecem usuário e seu contexto de 
vida e relações. Usuários reconhecem as equipes de referên-
cia. Pessoas que chegam a primeira vez são abordadas pelo 
responsável por fazer o primeiro atendimento, a equipe vai 
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ao encontro do usuário. Assustados deveríamos ficar todos 
quando ultrapassamos os muros das enfermarias de portas 
fechadas e encontramos os chamados pacientes, facilmen-
te reconhecidos por estarem privados de liberdade, alijados 
das decisões sobre si mesmos, por vezes dopados, sem acesso 
aos objetos pessoais e uniformizados pela instituição.

Cita-se ainda, a preocupação com a vestimenta, que 
nos chamou tanto a atenção como a reportagem veiculada 
pelo Jornal Folha de São Paulo referente à “cartilha” do 
presidente da câmera, ou com a recomendação do secretá-
rio de saúde para as mulheres “passarem um batonzinho”. 
Fica claro o discurso e lógica machista, higienista e reacio-
nário que têm sido adotados. A situação posta serve à fra-
gilização do trabalhador no cuidado à crise e à busca por 
justificativas à internação psiquiátrica em leitos isolados. 
Por meio dessa carta, posicionamo-nos a favor do cuidado 
qualificado, em liberdade e integral. 

Não existe meia reforma, assim como não existe meia 
Luta Antimanicomial, por isso a Reforma Psiquiátrica exige 
a radicalidade que nos custa tão caro e tem sido tão comba-
tida no atual governo em SBC, e, ainda, nos exige tanto es-
forço subjetivo, político e ético. O cuidado em LIBERDADE é 
pautado no fortalecimento das relações. Se o CAPS não pode 
ser o lugar do encontro dos iguais em sua dor e sofrimento, 
se não pode ser o lugar do acolhimento e da escuta quando já 
todas as relações já não se sustentam, um lugar de vida, da 
reunião de forças, se não pode ser o ponto de encontro para a 
circulação na vida para o trabalho, moradia, relações amoro-
sas e familiares, ele só ratifica e separa o ‘nós’ do ‘outro’ louco.

Viemos por meio desta carta, denunciar os aconteci-
mentos e reafirmar nosso compromisso da incansável luta 
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pela defesa da vida, de todas as vidas. E para que encon-
tremos vitalidade, força, delicadeza, cuidado frente a tan-
ta violência.

Não ao desmonte do SUS! 
Por uma RAPS efetiva e de qualidade!
Pelo cuidado humanizado, territorial e em liberdade! 

Trancar não é tratar!
Por um cuidado horizontal entre trabalhador e usuário!
Não ao retrocesso em saúde mental! Pelo avanço da Re-

forma Psiquiátrica brasileira!
São Bernardo Resiste!
30 de março de 2017.”





CAPÍTULO 4



Imagem do capítulo:

Pieter Huys, 
A Extração da Pedra da Loucura, 1561
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No capítulo anterior conhecemos o trabalho de 
Dirce, que gerência residências terapêuticas em 
parceria com a prefeitura de Santo André; neste 

capítulo conheceremos Marcelo, paciente de esquizofrenia 
e, através dele, uma residência terapêutica particular na 
capital paulista, cujos valores das mensalidades são altos 
e acessíveis a poucos. O modelo particular é outro entre os 
vários possíveis para atendimento a doentes mentais e, nas 
condições aqui retratadas, é raro no país.

Exatos cinco meses sem conseguir dormir ao menos uma 
noite, Marcelo saiu de seu apartamento no Jardim Paulistano 
e foi caminhando até o consultório do Dr. Aluízio Prioli, psi-
quiatra que faz seu acompanhamento há alguns anos. 

Seu andar sem rumo é tão intenso quanto seus próprios 
pensamentos. Marcelo caminha alternando consciência 
com torpeza. Ao chegar ao consultório, sentia que as coisas 

Quando as ilusões são as verdades 
possíveis
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melhorariam, sua angústia por não conseguir dormir estava 
no ápice do desespero. No entanto, para o seu azar e frustra-
ção, o médico se recusou a atendê-lo. 

A briga não poderia ser pior, os xingamentos não foram 
poucos e o médico, chamado de charlatão, não mudou de 
ideia, mesmo com o surto evidente de seu, agora, ex-paciente.

Embora a recusa tenha sido definitiva, o médico da histó-
ria é pai do paciente, Rubem, homem descrito como ganan-
cioso e torpe pelo filho. Com a piora do quadro, Marcelo saiu 
da clínica com poucas perspectivas e banhado de uma frus-
tração jamais sentida. Após cinco meses sem dormir, passan-
do fome e com sua mãe morrendo em casa, saiu desolado.

— Para onde eu vou, meu Deus? Eu não posso ficar as-
sim! Como eu vou melhorar se eu não consigo ao menos dor-
mir? Eu preciso de um remédio para conseguir dormir.

Marchando com o último fio de determinação que ainda 
tinha, foi do Jardim Paulistano até a Avenida Cotoxó, em Per-
dizes, rumo à clínica Conviver. Ao chegar, tocou a campainha.

— Quero falar com a doutora Lucinda. Ela tem que me 
atender! Eu preciso da doutora Lucinda agora!

As lembranças se perderam a partir daí. Passaram-se tal-
vez horas ou dias, mas quando acordou Marcelo não lem-
brava como ou onde estava. Sentou-se na cama de hospital 
e percebeu, só então, o que havia acontecido: ele tinha sido 
internado mais uma vez.

O diagnóstico havia sido dado vários anos antes, quando 
foi internado em um surto devido à esquizofrenia paranoide, 
doença mental crônica que geralmente se manifesta na ado-
lescência ou início da idade adulta.

Marcelo apresentava naquela internação todos os sinto-
mas da doença: delírios, alucinações, alterações do pensa-
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mento, dificuldade de concentração, desconfiança excessiva. 
Sua internação na clínica Conviver durou seis meses.

Assim que recebeu a alta médica, não hesitou em ir em 
busca da sua paixão. O trabalho sempre foi parcela importan-
te na vida de Marcelo, e sua vontade de voltar ao mercado e 
recuperar o tempo perdido era o pilar para sua recuperação.

As oportunidades não tardaram e logo recebeu uma pro-
posta para trabalhar em uma consultoria de recursos hu-
manos, especializada em outplacement (visa humanizar as 
demissões através de um trabalho oferecido ao executivo en-
volvido em um processo de dispensa). O trabalho de Marcelo 
era especificamente como consultor de headhunter, um me-
diador entre empresa e o profissional. 

— Eu conhecia o dono da consultoria, ele sabia dos meus 
problemas pessoais, era compreensivo, o que me ajudou mui-
to no início. Eles demitiram uma pessoa para me contratar e 
eu fiquei no lugar dela. Eu também tinha uma subordinada 
só para me ajudar nos processos.

Seguro em estar em um cargo que “sabia fazer”, após dois 
anos e dez meses trabalhando, teve um novo surto psicótico. 
As coisas começaram a desandar, os pensamentos, antes tão 
claros como um cristal, se tornaram um furacão dentro de 
sua cabeça. Nada fazia sentido: as vozes, as visões, os apa-
gões, tudo tinha voltado.

— Meu chefe começou a chamar a minha atenção, porque 
eu entregava os relatórios errados. Bastava ele sair do escritó-
rio para eu sair atrás, simplesmente para ficar vagando pela 
rua. Eu não fazia ideia do porquê daquilo, quando percebia 
estava na rua dentro do horário de expediente e voltava para 
o escritório. Meu chefe, mesmo me conhecendo, ficava fu-
rioso com isso. ‘Porra, é só eu sair que você sai atrás? Quem 
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você pensa que é?’. Ele brigava comigo, não entendia que eu 
já estava em surto e precisava, na verdade, de ajuda.

O quadro foi abastecido com o preconceito do chefe e das 
pessoas que estavam ao seu redor. Nova internação veio em 
seguida e durou mais seis meses. 

— Eu saí da Conviver e fui morar sozinho, comprei um 
flat na Peixoto Gomide de oitenta mil reais na época. Ar-
rumei uma namorada, que não deu muito certo; logo de-
pois, arrumei outra e também não deu certo. Eu comecei a 
ficar atrapalhado com a medicação, não tomava direito, e foi 
quando tudo voltou mais uma vez para o inferno.

A frustração com as relações amorosas fez com que ele 
perdesse noites de sono, parasse de vez com os remédios, 
além de faltar na terapia. Começou a ver muitas pessoas den-
tro do seu apartamento. 

— Eu ficava pensando se aquilo era uma alucinação, ou eu 
estava vendo uma alma. Eram pessoas de um curso de autoaju-
da de 30 anos atrás, e eles ficavam lá, dançando, fazendo baru-
lho e eu só pensando ‘Meu Deus! Que inferno, eu não consigo 
dormir com essas pessoas aqui!’, era um barulho, uma alga-
zarra sem fim. Eu não conseguia decidir o que fazer, eu tinha 
algumas opções: voltar para o centro espírita, ir atrás das pes-
soas que eu estava vendo dentro do meu apartamento para ver 
o que aquilo significava, ou ir novamente à clínica Conviver e 
pedir ajuda. Às vezes eu também via os terapeutas da clínica 
entrando e saindo do meu apartamento, eu estava alucinando!

Um dia seu pai apareceu e falou que a doutora Lucinda 
queria vê-lo. Marcelo ficou com o pé atrás por não saber das 
reais intenções de seu pai.

— Meu pai é um homem terrível, sempre tenta levar van-
tagem de alguma maneira em tudo, até em uma simples com-
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pra no supermercado ele faz alguma coisa para se dar bem. 
Ele tem problemas psiquiátricos e é obcecado por dinheiro. 
Sempre tivemos uma relação muito difícil, ele fez a cabeça do 
meu irmão contra mim, meu irmão virou um psicopata. Foi 
meu pai que arquitetou tudo para meu irmão me matar. Hoje 
meu irmão fez tratamento e se curou da psicopatia, mas eu 
sinto muita mágoa do meu pai, porque eu tenho memórias 
da infância que meu irmão e eu éramos amigos, mas tudo de 
ruim que aconteceu entre nós foi devido ao meu pai conse-
guir transformar ele em um cara ruim.

 A desconfiança durou dias, não queria falar ou acreditar 
no homem que já havia lhe feito tão mal. A internação ocor-
reu depois de muita resistência, mas os seis meses de perma-
nência na clínica foram um salto para a própria conscientiza-
ção do que a esquizofrenia estava causando. 

 — Foi nesse período que eu comecei a enxergar o que a 
mente humana poderia fazer, eu li muitos livros nesse perí-
odo, descobri o que era um relacionamento afetivo, descobri 
a diferença entre razão e emoção. Entendi a minha própria 
condição e que eu precisava de ajuda constante para me man-
ter bem. Li muitos livros sobre coaching, que basicamente é 
um processo com foco cem por cento em solução, que visa a 
apoiar a pessoa que busca um desenvolvimento pessoal ou 
profissional. Nesse período me atualizei para quando eu fos-
se voltar a trabalhar estar bem informado.

Nessa volta, Marcelo não foi para casa, foi morar na Re-
sidência Terapêutica Vila Verde, onde tinha auxílio com a 
medicação, e conseguiu fazer, com base na sua agenda te-
rapêutica, o tratamento de forma correta. A residência mu-
dou para o interior de São Paulo e os antigos funcionários 
abriram uma nova moradia. Marcelo seguiu com eles para 
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esta segunda casa, na Rua Tucuna, 1123, seu mais novo lar, o 
Residencial Vila São Paulo. 

Meu encontro com Marcelo foi um dos mais agradáveis 
para este livro-reportagem. Simpático e bem articulado, me 
mostrou a casa explicando as diferenças dos quartos co-
letivos e privados, mostrou a cozinha, escritório e outros 
cômodos. Fomos conversar ao lado da churrasqueira, nos 
fundos. O Residencial é uma casa comum, com sala, quar-
tos, cozinha, e tudo o que uma casa pode ter. Por dentro 
e por fora não aparenta nenhuma característica de clínica, 
pois de fato não é. Há somente os profissionais de saúde 
que acompanham os moradores que podem arcar, ou seus 
parentes, com os valores das mensalidades. Trata-se de uma 
residência terapêutica particular.

Com 52 anos, Marcelo se apresenta com o nome comple-
to, Garcia da Silva, e aponta: “É um nome tipicamente portu-
guês, minha origem”. Ele mora no Residencial há quase cinco 
anos e conta que namora Fernanda, prima de um colega, que 
trabalha no Grupo Casino. O namoro estava no início, cerca 
de 20 dias da data da entrevista. 

— Eu estou muito feliz por começar a trabalhar nova-
mente na minha área, pois minha namorada é bem de vida, e 
eu não quero que pareça que eu estou sendo sustentado por 
ela, eu já fiz isso antes com outras namoradas, quando era 
mais jovem e sem juízo, hoje quero levá-la em bons restau-
rantes, no teatro e no cinema com o meu dinheiro.

Marcelo revela que já foi casado e tem uma filha, hoje 
com 27 anos, médica endocrinologista, ela está na Escócia, 
participando do Programa Médicos Sem Fronteiras. Ele na-
turalmente diz sentir muito orgulho dela, comprou um anel 
de formatura para a filha, daqueles com rubis e diamantes, e 
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pretende entregar o presente assim que ela voltar de viagem. 
Sua filha sempre morou no Rio de Janeiro, mas quando pode 
vem visitar o pai em São Paulo.

A residência mudou a vida de Marcelo, o ganho de au-
toestima, confiança, segurança e principalmente paz, devido 
ao tratamento contínuo, transformaram não só a sua saúde 
mental, mas também a física. 

 — Eu era extremamente sedentário, não fazia nada. Co-
mecei a andar meia hora por dia, pelo bairro, toda manhã, 
depois aumentei para uma e depois duas horas todo dia. Hoje 
eu ando o bairro de Perdizes inteiro em uma hora, sem me 
cansar. O que me ajudou muito também foram as aulas de 
violão e artes plásticas que faço aqui no Vila São Paulo. A 
arte é uma ferramenta incrível para você conseguir expres-
sar seus sentimentos. Hoje tenho muito mais controle sobre 
meus pensamentos por causa disso.

A volta ao trabalho está sendo gradual: atende algumas 
empresas pelo computador e vez ou outra vai a reuniões que 
acontecem ou na empresa ou no Otávio Café, localizado na 
Faria Lima. 

Aliás, é importante esclarecer ao leitor que, embora a his-
tória de Marcelo não termine aqui, muitos dos fatos narrados 
por ele não são reais, não passaram de delírios contados por 
Marcelo, suas verdades, embora essas não sejam compatíveis 
com a realidade. 

Fizemos essa opção narrativa para levar o leitor a expe-
rimentar a sensação de acreditar em realidades inexistentes, 
como se elas fossem verdades acabadas. Isso porque Marce-
lo é um paciente crônico de esquizofrenia, está controlado, 
mas o principal sintoma são os constantes delírios sobre a 
própria vida. A confusão se estabelece num misto de fatos 
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do seu passado e o que ele gostaria que fosse sua vida. Outro 
fator apontado pelos coordenadores da residência sobre a 
história que ele contou: segundo eles, o relato ganhou mais 
intensidade porque a entrevista estava sendo realizada por 
uma mulher.

A coordenadora terapêutica e sócia da residência, Maria 
Cecilia Jabur Palomba, conta que a presença feminina deixa 
Marcelo muito mexido e isso desencadeia alguns fatores: 

— A verdade é que ele fica ansioso na presença femini-
na, isso aguça o ego e faz com que ele diga coisas para se 
sentir grande, para se colocar da melhor maneira possível. O 
mesmo acontece sobre a história da filha: eles nunca tiveram 
contato, porque a mãe da menina não entendia os problemas 
dele e nunca permitiu que eles convivessem. Ela realmente é 
médica, mas não sabemos a especialidade dela, ele fala que 
é endocrinologia, porque ele tem um início de diabetes, que 
hoje está controlada com a mudança de hábitos e a alimenta-
ção balanceada, mas tudo o que ele falou sobre ela é delírio. 

Uma das maiores frustrações de Marcelo é em relação à 
vida profissional, as histórias contadas sobre ser consultor da 
área de RH, também são ilusões. Ele faz e vende bombons na 
região, o Bombom Matuto, com os quais encontrou uma ma-
neira de suprir sua necessidade de trabalho. Além disso, ele 
também é voluntário na igreja e querido por todos.

A namorada Fernanda é na verdade uma ex-moradora do 
residencial Vila São Paulo, que saiu há pouco tempo. Antes 
dela, ele realmente teve uma namorada, por seis meses, Shei-
la. O namoro tinha acabado havia três meses. 

As relações amorosas e sexuais são questões complicadas 
e as namoradas dos seus delírios são uma válvula de escape. 
Já houve a Cristina, a Roberta e a última... Fernanda, todas 
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frutos de sua mente e pessoas que passaram por sua vida, mas 
sem nenhuma intensidade ou relevância.

O pai do paciente, Rubem, é um senhor de 88 anos que 
Marcelo descreveu como se fosse o diabo em pessoa; na ver-
dade, apesar de uma relação um pouco conturbada há anos 
atrás, hoje se dão bem. Seu Rubem é quem mantém os custos, 
nada baixos, da moradia do filho. 

— Marcelo se dá bem com o pai dele; hoje mesmo o Seu 
Rubem veio aqui almoçar, o problema é essa fixação que ele 
conta para todos, que o pai é ruim, mas o pai dele é muito 
gente boa. O problema mesmo é com o irmão dele, que por 
muito tempo fez muito mal para o Marcelo, mas por não en-
tender a doença dele. Ele não soube aceitar os problemas do 
irmão e sempre o tratou como igual e isso foi horrível. 

No entanto, Marcelo encontrou na residência a própria 
maneira de se preservar. Hoje está controlado com medica-
ção, rodeado de pessoas que buscam ser aceitas na sociedade 
como são.

A equipe da residência é grande, são 27 pessoas entre 
psicólogos, terapeutas, enfermeiros, atendentes terapêuticos, 
administrativos, cozinheira, arrumadeira, para 14 pacientes. 
Além da equipe fixa, também são oferecidas aulas de música 
e pintura por profissionais da área.

— Todos os pacientes da residência precisam estar con-
trolados com medicação, não recebemos pacientes em sur-
to, pois não temos quartos para contenção. Aqui é uma casa, 
vida normal dentro do possível, esclarece a coordenadora. 

Maria Cecilia explica que o projeto da casa é de inserção 
social; por isso há poucos cursos oferecidos internamente; o 
foco é fazer com que essas pessoas saiam, conheçam umas às 
outras e se relacionem. Ela conta:
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— Nosso objetivo é fazer com que os moradores tenham 
cada um sua rotina, o que pode ser livre ou com o auxílio de 
um atendente terapêutico, que acompanha a pessoa que não 
pode sair sozinho. Trabalhamos aqui com agenda terapêutica 
individual, então semanalmente vamos moldando e verifican-
do se o morador está cumprindo com o combinado. É impor-
tante frisar que todos estão aqui de forma voluntária, então 
tudo é feito respeitando as individualidades.

Como residência particular, os custos para manter uma es-
trutura e profissionais em tempo integral são altos. O preço va-
ria conforme o quarto, particular ou compartilhado. Os valores 
ficam entre sete e treze mil reais. Marcelo paga um valor menor 
por estar desde a inauguração da casa. Provavelmente essa espé-
cie de vaga social será mantida quando nosso personagem não 
puder mais contar com o auxílio financeiro do pai.

— As saídas coletivas acontecem aos sábados, é sempre 
um almoço, que eles mesmos escolhem. Nesse final de semana 
acho que eles vão querer ir ao Rinconcito Peruano. Eles foram 
e gostaram bastante, e eu ouvi pelos corredores esse papo, mas 
definimos isso mesmo na quarta-feira, quando temos a reu-
nião com todos. O domingo é um dia livre, em que normal-
mente cada um fica com seus familiares: saem para passear, 
almoçar, fica a critério de cada um. 

Por falar em critério de cada um, para Leonardo Gonzalez, 
psicólogo, atendente terapêutico e sócio do Residencial, as ver-
sões que Marcelo cria da própria vida não geram problemas:

— O que é mais legal é o Marcelo ter a oportunidade de 
contar a história dele como ele quer que você conheça, por mais 
delirante que seja; é a verdade dele, e isso não tem mal algum.



“Os sintomas psicóticos costumam ser auditivos, são 
percepções sem objeto, ou seja, não há nada que 
cause essa percepção errada. As alucinações estão 

ligadas aos cinco sentidos: audição, olfato, visão, tato e gusta-
ção. Por isso, eu posso ter percepções erradas produzidas pela 
minha mente, e qualquer característica pode ser afetada em 
algum dos sentidos (No caso de Marcelo, as alucinações eram 
visuais e auditivas). Dentre todas as alucinações, as mais co-
muns são as auditivas. São vozes que, por exemplo, comentam 
aquilo que você está fazendo no momento, que podem exercer 
algum tipo de comando sobre você, conversar entre si, te xin-
gar ou falar mal de você. É menos comum ver coisas ou ter 
alterações no tato, mas existem também (Marcelo contou que 
em uma das alucinações em seu apartamento, além de ver pes-
soas fazendo algazarra, ele também escutava todo o barulho 
produzido por elas, o que era algo insuportável). Já os delírios 
são conceitos errados, são perturbações dos pensamentos, que 

Esquizofrenia, causas e sintomas, 
por Deyvis Rocha, médico psiquiatra 

da Unifesp, departamento de 
Psiquiatria
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geralmente estão relacionados à afirmação de perseguição como 
‘estão atrás de mim’, ‘querem fazer alguma coisa ruim comigo’. O 
que fica em foco é a sensação de que as pessoas estão planejan-
do algo contra mim, elas conversam a meu respeito, dão risada 
às minhas custas. Esses são os temas mais comuns dos delírios. 
Geralmente é isso que caracteriza os delírios de uma pessoa es-
quizofrênica, o mundo passa a girar em torno dela e tudo diz 
respeito unicamente a ela. É claro que pode haver delírios de 
grandeza, delírios religiosos, eu mesmo já atendi alguns Jesus 
Cristos durante a minha vida. Para entender como é a vivência 
de uma pessoa em estado psicótico, você pode assistir ao filme 
O Show de Truman. O personagem vivido por Jim Carrey não 
sabe, mas ele está em um reality show, desde o dia do seu nasci-
mento sua vida está sendo filmada e transmitida para o mundo 
todo. Ele vive em uma cidade cenográfica, no entanto, só ele não 
sabe, mas tudo gira ao redor dele, todas as coisas são feitas para 
ele. Se você quiser perceber mais essa vivência psicótica do mo-
mento que ela está ocorrendo, é um exemplo bem apropriado. 
Em geral, os sintomas da esquizofrenia são o que a definem. Há 
outros, mas são esses que geram o diagnóstico dessa doença, que 
é psicótica. A psicose tem esses sintomas de alucinações e delírios. 
Existe sim uma pré-disposição genética, se a pessoa tem familia-
res com esquizofrenia a probabilidade de ser afetada é maior, 
então existe um componente hereditário, mas não é regra. Há 
casos de gêmeos monozigóticos (gêmeos univitelinos ou gêmeos 
idênticos) que um tem esquizofrenia e o outro não; isso quer di-
zer que se fosse algo puramente genético, eles, que compartilham 
do mesmo gene, teriam a mesma doença. Problemas no parto 
que afetaram o bebê, questões sociais, ambientes urbanos, uso de 
drogas, principalmente maconha, isso tudo pode influenciar no 
surgimento da doença. É uma soma de fatores. As pessoas que 
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usam maconha podem vir a desenvolver, mas nem todas as pes-
soas que usam maconha aos 16 anos vão ter esquizofrenia. Em 
geral é uma doença que acomete jovens no final da adolescência 
e no início da vida adulta, mas tem pessoas de várias idades, 
até idosos. Pode ser que haja alguma prevalência em homens, 
assim como doenças afetivas, como a depressão, ocorrem mais 
em mulheres. A Classificação Internacional de Doenças (CID) 
codifica todas as doenças conhecidas até então. No capítulo de 
doenças mentais, a esquizofrenia ocupa o F.20. Na classificação 
vigente hoje, ela está dividida em subtipos: a paranoide, que é a 
do Marcelo, a catatônica, a indiferenciada e a residual. Os sub-
tipos, no entanto, não são muito válidos, não comunicam muita 
coisa, porque o paciente pode ter hoje um surto mais paranoide, 
já em outro momento um mais catatônico, por isso não diz res-
peito ao que vai acontecer com ele de forma exata. A doença tem 
esses sintomas psicóticos, que em determinado momento podem 
sumir e depois voltar, ou ficar por muito tempo. Mesmo com o 
tratamento, isso pode se manter assim. No caso do Marcelo, o 
que eu posso dizer é que talvez ele tenha alguns sintomas resi-
duais. Mas o que eu não posso dizer é se ele acreditava mesmo 
no que falou. A medicação é boa para os sintomas psicóticos, 
mas há outros tipos de sintomas que podem acometer mais ou 
menos cada pessoa, que podem afetar o desempenho da vida 
dela para melhor ou para pior. Com os sintomas negativos, a 
pessoa perde o interesse pelas coisas e pelo convívio em socie-
dade. Não é atraída por nada. Os sintomas negativos também 
fazem parte da esquizofrenia, mas não são eles que a definem, 
e sim os sintomas psicóticos, chamados de sintomas positivos. 
Por exemplo, os sintomas cognitivos estão nesses chamados sin-
tomas negativos: capacidade da pessoa de estabelecer planeja-
mento, prestar atenção nas coisas, usar a memória de trabalho 
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e de organização, isso pode estar comprometido em uma parcela 
de pacientes (É o que Marcelo relata: quando entrava em crise, 
seus pensamentos ficavam confusos, ele não conseguia trabalhar 
e estabelecer essa organização para continuar o tratamento). 
Certamente os sintomas mais importantes no desempenho na 
vida dessas pessoas são os negativos e positivos, estes últimos são 
facilmente tratáveis com medicação, e justamente as medicações 
são chamadas de antipsicoticas, e não antiesquizofrênicas. Os 
delírios e as alucinações são bem combatidos com eles. Talvez os 
sintomas psicóticos do Marcelo estejam controlados, mas pode 
ser que ele não seja mais capaz de organizar a vida sozinho, que 
ele tenha tido essa perda das capacidades cognitivas, o que pode 
incapacitar as pessoas. Em sintomas negativos, a pessoa perde 
mais a motivação, parece que nada mais a atrai, e as terapias 
ocupacionais entram nesse momento, para ajudar a criar no-
vas possibilidades para as pessoas terem interesse em algo. Nes-
se caso, ele continua tendo esquizofrenia, mas adquire melhor 
qualidade de vida, podendo ter uma vida satisfatória. Quanto 
às Residências Terapêuticas, eu acho que são muito boas para o 
atendimento de pessoas que estão ali, independentemente se por 
sintomas negativos ou positivos, mas que não conseguem se ge-
renciar. Se você dá a possibilidade de colocar essas pessoas junto 
de profissionais competentes e dedicados que irão auxiliá-las e 
proporcionar um ambiente onde ela conviva com outras pessoas 
na mesma condição, é muito positivo. Eu conheço as residên-
cias públicas vinculadas aos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), onde geralmente os pacientes são egressos de hospitais 
psiquiátricos de longa internação e isso é bem positivo para essas 
pessoas que precisam de gerenciamento de suas vidas, já que elas 
não são capazes de fazer por si mesmas.







CAPÍTULO 5



Imagem do capítulo:

Bruegel, o Velho, 
A Extração da Pedra da Loucura, 1568
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Além de locais particulares, públicos e mistos, exis-
tem as chamadas residências inclusivas, que abri-
gam pessoas de diversas idades e diferentes trans-

tornos, como é o caso do Instituto Cisne, em Carapicuíba, 
onde se desenrola a inacreditável história de seis irmãos re-
tirados da família há anos, e que agora começam o processo 
de retorno ao lar em Tatuí, interior paulista, história que 
revela os enormes entraves jurídicos relativos aos processos 
legais dos psiquiatrados.

Em algum momento você já se perguntou de onde veio? 
Já quis saber quem são seus pais, irmãos, parentes? Já sen-
tiu a angústia de não saber como é a sua família? Em algum 
momento se perguntou como poderia ser sua casa, seus vizi-
nhos, a escola que nunca frequentou, os amigos que não fez?

Poucas pessoas podem se identificar com tais perguntas, 
mas outras tantas questionam isso todos os dias, quando 

São pessoas, não patologias
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privadas, por quaisquer motivos, do convício familiar. A 
busca pela origem é legítima, acima de tudo, um direito.

E foram todos esses motivos que moveram seis irmãos a 
buscarem seus pais. Separados da família no início dos anos 
2000, ainda crianças, os irmãos Pedroso foram levados para 
um abrigo em Itapetininga, São Paulo. A Instituição Nosso 
Lar foi abrigo até a chegada da maioridade do irmão mais 
velho, André.

O rumo dessa história poderia ser como a de tantas 
crianças na mesma situação, que ao chegarem à maioridade 
deixam lares temporários e seguem a vida cheia de percal-
ços, conquistas, frustrações e perigos. No entanto, nenhum 
dos irmãos que são personagens deste capítulo conseguiria, 
há seis anos, seguir a jornada da vida. Não sozinhos, pois 
todos têm transtornos psiquiátricos: esquizofrenia, psicose, 
transtornos de comportamento social, autismo leve. Por uma 
década, sem tratamento terapêutico, os seis irmão estavam 
deixados à própria sorte.

Há 16 anos institucionalizados, eles nem mesmo têm 
lembranças da casa onde nasceram, ou dos outros 12 ir-
mãos que ficaram com seus pais. A história é incerta, sem 
registros e com explicações duvidosas. O que se sabe são 
versões controversas da prefeitura, do fórum de Tatuí e de 
seus pais.

Sobre o que se pode reconstituir da trajetória deles, te-
mos o seguinte: em determinado dia, uma assistente social 
chegou ao sitio, na zona rural da cidade de Tatuí, onde mo-
ravam 20 pessoas. De forma traumática, seis crianças foram 
retiradas da família, cinco meninos e uma menina: André, 
Raone, Diego, Lucas, Soraia e Jesus. O mais velho, com ape-
nas cinco anos e o mais jovem, com apenas meses de vida. 
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Levados para a Instituição Nosso Lar, chegaram sem do-
cumentos, e esse foi o primeiro passo em direção à perda de 
suas origens. Nunca mais os pais tiveram contato com os fi-
lhos. O pai é acumulador compulsivo, comportamento que se 
caracteriza pela acumulação de itens, quaisquer itens, e pela 
incapacidade ou relutância em descartar a grande quantidade 
de objetos que cobrem a casa e causam significante estresse 
e perda de função. A compulsão paterna, segundo se sabe, 
foi o pivô para que a Justiça efetivasse a separação: a casa era 
cheia de lixo.

A família humilde, sem recursos e informações, vivendo 
com renda mínima, não conseguiu reverter a situação. A se-
paração nessas condições gerou mais dano psíquico e coletivo 
aos seis irmãos, como em Soraia de Fátima Aparecida Pedroso, 
16 anos e umas das que questionaram e pediram no Instituto 
Cisne pela busca de sua história. E é ela que conta, junto com a 
psicóloga Adriana Zilião, o que se descobriu de seu passado, o 
que é o seu presente e como sonha que seja o seu futuro.

Há cinco anos, ela e seus irmãos estão no Instituto Cisne, 
organização social filantrópica sem fins lucrativos que, des-
de a fundação, em 1986, atende crianças, jovens, adultos e 
idosos com limitação de autonomia psicossocial, ou seja, de-
ficiência mental ou intelectual. Os irmãos vivem em regime 
de Residência Inclusiva junto com crianças, adultos  e idosos, 
diferentes idades e tipos de tratamentos. Soraia nos conta:

— Eu estava em outro abrigo, em Tatuí. Lá não era igual 
aqui, lá era um lugar comum. Tinha parque, muitos brinque-
dos, tinha festas, mas não tinha terapia, essas coisas... Lá era 
diferente, tinha muita coisa livre. Eu gosto de muitas coisas 
aqui, mas eu gosto mesmo é de andar a cavalo, gosto de ativi-
dade de dança, faço para melhorar e sair logo daqui.
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A jovem quieta, como ela mesma se descreve, começou 
a entrevista muito sucinta nas respostas, o que fez com que 
a psicóloga Adriana me ajudasse com os detalhes. Vestida 
de uniforme, cabelos curtos e trazendo no sotaque a fala de 
quem viveu no interior de São Paulo, ela impõe com con-
vicção seu desejo para seu futuro: voltar para Tatuí e viver, 
enfim, com sua família. A psicóloga diz:

— A cobrança para saber suas origens se deu a partir do 
momento que eles começaram a compreender que estavam 
institucionalizados, principalmente o Lucas e a Soraia, que 
tem uma boa compreensão. Eles queriam saber de onde vie-
ram, pois até então eles achavam que os pais não existiam 
mais. Foi quando a assistente social, Lurdinha, começou a 
procurar pela família. Nem todos os irmãos foram tirados. 
Alguns eram mais velhos, alguns não... É uma história que 
não tem nada escrito, ninguém fala coisa com coisa, ninguém 
sabe ao certo como foi e porque foi assim. Mas isso causou 
um dano psíquico muito grande para todos eles. Eles chega-
ram aqui sem identidade nenhuma, sem relato de pai e mãe, 
quem eram, onde moravam. Tudo foi galgado e só se tem 
alguma coisa hoje porque o Instituto foi atrás.

A residência atende 14 pessoas que moram e utilizam o 
Instituto para atividades terapêuticas. A moradia mista é di-
vidida em sete mulheres e sete homens. O Instituto recebe 
crianças a partir dos 10 anos e não há idade máxima estabe-
lecida. Também há idosos na moradia, supervisionada por 
duas cuidadoras a cada plantão. 

Além dos atendidos pela Residência Inclusiva, há atendi-
mentos no Centro Dia, um outro local para onde são levados 
os moradores, onde eles praticam atividades diárias em gru-
po a passam por atendimentos com terapeuta ocupacional, 
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fisioterapeutas, fonoaudióloga, equoterapeuta, equitadora, e 
oficineiros. Eles também participam de atividades terapêuti-
cas como o método que utiliza animais, como o cavalo, sem-
pre dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisci-
plinar nas áreas de saúde, educação e equitação. 

O atendimento ocorre através de ordem judicial ou atra-
vés de pessoas que pagam pelas consultas médicas e terapêu-
ticas. A porta de entrada para o atendimento, segunda a psi-
cóloga, é sempre pelo Serviço Social e a Psicologia, através de 
triagem, onde começam a surgir histórias às vezes inacredi-
táveis, como a dos seis irmãos aqui reportados.

Preocupados e interessados em descobrir de fato o que 
aconteceu no passado daquela família, o Instituto foi atrás e 
por quase um ano procurou nos rastros deixados o possível 
local onde eles moravam há 16 anos. A chegada novamente 
de outra assistente social despertou nos moradores que fica-
ram no sitio do interior a saudade, a revolta da perda, e prin-
cipalmente a desconfiança latente, pois até então ninguém 
tinha feito nada por eles. Adriana relembra:

— A assistente social quase apanhou, porque a maneira 
como os filhos foram retirados da família anteriormente cau-
sou um trauma muito grande.

Agora é a própria filha, Soraia, quem dá sua versão sobre 
o primeiro encontro:

— Nós fomos para Tatuí, explicamos para eles que não pre-
cisavam ter medo, que o pessoal daqui estava ajudando. Eles 
estavam apavorados, aí depois que nós nos acostumamos com 
eles e eles gostaram, nós fizemos outra visita com a família toda. 
Eu estou animada, quero ir para lá para trabalhar e ajudar eles.

Em janeiro de 2017 aconteceu o reencontro com toda 
a família na casa dos pais, em Tatuí. Nenhum dos irmãos 
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que ficaram guardava lembranças dos que partiram, mas 
nem mesmo os 16 anos separados foram o bastante para 
quebrar os laços que ainda ligavam os seis desgarrados ao 
seu núcleo afetivo:

— O mais legal é que essa separação não quebrou o vín-
culo, eles se viram como se nunca tivessem se separado, en-
tão assim: a afetividade, o amor e o respeito permanecem os 
mesmos, apesar de todos esses anos. 

Adriana também me conta que ficou decidido que todos 
iriam aguardar a decisão da justiça para que os seis irmãos 
voltem definitivamente para casa. No entanto, nem tudo é 
simples, nem todos concordam. É nesse momento que Soraia 
desabafa e, inclusive, faz uma crítica: 

— Eu acho que nós, os Pedroso, não deveria ficar nesse 
lugar, não. Deveria ser diferente, pois esses outros moradores 
fazem birra para ganhar as coisas, ai eles têm mais problemas, 
ficam grudados... Às vezes eu quero ficar sozinha, mais no meu 
canto, e vem alguém grudar. Tem uns que têm mais noção dos 
que estão fazendo e outros não, então eu acho que deveria ter 
uma moradia que separasse eles, pois precisam de mais aten-
ção que a gente, não dá pra dar atenção para todos, pois a aten-
ção sempre vai estar com eles, e é isso que me irrita. Não estou 
falando que tem que separar, mas seria melhor, porque eles 
precisam de mais atenção que a gente, a gente tem condição de 
ficar em no quarto sozinho, por isso, eu não gosto da moradia. 
Eu agradeço a Deus por morar aqui, pois tem muitas coisas 
boas, mas eu acho que deveria ser diferente nesse ponto. 

Adriana revela que a instituição mudou nos últimos anos. 
Com o surgimento de ordens judiciais vieram alguns atendi-
dos que não faziam parte do perfil de atendimento. O Instituto 
acabou acolhendo algumas pessoas com transtornos um pou-
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co maiores e com outros comprometimentos esquizofrenia, 
autismo severo, psicose, entre outros. Todos são: medicados, 
passam por consulta periodicamente com o médico psiquiatra 
e todos os cuidadores da casa são técnicos de enfermagem, um 
pré-requisito. E momentos de crise do atendido, se uma pessoa 
que não está familiarizada com essa situação ouve o primeiro 
grito, isso a desestabiliza por completo. 

— Tivemos que nos articular de uma forma diferente, 
pois há atendidos que têm muitos outros graus de transtor-
nos, vieram da rua, alguns quebram as coisas, destroem o que 
veem pela frente... Saúde mental é difícil, porque não tem 
olhar, não tem política. As políticas públicas são excelentes 
no papel, mas na prática é uma vergonha. Eles simplesmente 
falam ‘temos uma solicitação para um abrigo’ e ponto, mas 
não querem saber se essa pessoa que estão encaminhando 
não é o perfil do lugar. Não se tem o que fazer, a solução é nos 
remodelar para atender essa nova demanda.

De um lado, os irmãos Soraia e Lucas não veem a hora 
de voltar para casa; do outro estão os irmãos que apresen-
tam mais dificuldades de socialização. Todos fazem uso de 
medicações controladas, que precisam ser tomadas de forma 
responsável e supervisionada, os transtornos que cada um 
apresenta podem prejudicar a própria organização da vida. 
A maioria dos irmãos quer ir para casa, trabalhar e ajudar 
os pais na difícil realidade em que vivem, mas Rayane, irmã 
mais velha de Soraia, se opõe a deixar a residência. 

Se o leitor ainda lembrar os nomes dos irmãos citados 
no início, pode estranhar a presença do nome feminino, já 
que Soraia seria a única menina entre os seis. No entan-
to, Rayane, apesar de ter como nome de nascimento Raone, 
hoje vive como a mulher que ela se vê desde os cinco anos 
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de idade. No meio da entrevista, entrou na sala com um ves-
tido marrom de mangas compridas, maquiagem nos olhos 
e nos lábios.

Após me perguntar o que eu estava fazendo, diferente da 
irmã Soraia, não demonstra timidez. Com 20 anos a jovem 
logo se juntou a nós e contou suas impressões, seus sonhos e 
como foi para ela a visita na casa dos pais. 

— O meu encontro com eles foi para a minha mãe me 
aceitar. Ela falou que eu tinha pinto que nem meu pai, mas eu 
falei que eu queria ser igual ela, que ia ajudar na casa. 

Soraia, que estava ao lado, interfere na fala da irmã para 
completar: 

— Mas o meu pai falou uma coisa muito linda para a Ra-
yane: ‘Eu amo você do jeito que você é. Você é meu filho!’

Adriana conta que houve um processo longo para traba-
lhar a aceitação e autoestima de Rayane. Procuram o Hospital 
das Clínicas para os tramites de realização da cirurgia de rede-
signação sexual, pois era isso que ela queria. Por diversas vezes 
ela tentou cortar o próprio pênis, por não se aceitar. A Institui-
ção tentou ajudar, mas por conta do diagnóstico psiquiátrico, 
ela não pode fazer o procedimento cirúrgico. 

Nenhuma condição vinculada a transtornos psiquiátricos 
está associada à incapacidade. Rayane demonstra isso com 
suas habilidades manuais: faz artesanato com materiais re-
ciclados, costura e cozinha doces diversos. Preocupa-se com 
todos, “uma mãezona”, define Adriana.

André, o mais velho, com 21 anos, também estava na sala, 
mas sua comunicação é bem prejudicada e seu transtorno 
afeta o comportamento social. Adriana comenta:

— O André é deficiente auditivo, foi muito boa a vinda 
deles para cá pois ele precisava fazer uma cirurgia, e aqui ele 
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fez. Eles chegaram em uma situação precária, mesmo vindos 
de outra instituição. 

Durante a entrevista, por diversos momentos, André se 
exaltou. Temperamento forte e explosivo, bateu cadeiras, le-
vantou bravo, saiu da sala puxando a psicóloga, voltou com 
ela, sentou, alternou com silêncio e estardalhaço sua presença:

— Quando a pessoa entra em crise, você a tira do foco, 
dá espaço para ela se organizar, pois ela não é uma patologia, 
ela é uma pessoa. Você vai tratar aquilo que é humano, com 
afeto e carinho, atenção, auxiliar e cooperar no bom desen-
volvimento deles e tirar daquela situação de crise.

Adriana explica o que acabou de fazer: tirou André do 
momento de explosão, mudando o foco dele com conversas 
e saindo da sala algumas vezes, para não se estressar ainda 
mais. Soraia explica a condição da surdez do irmão:

— Ele não era surdo, ele falava e ouvia, mas ele teve uma 
doença no outro abrigo e ele ficou assim, só que nós enten-
demos o que ele fala às vezes. Nós fazemos agora um curso de 
Libras, mas o André desenvolveu os próprios sinais. A pro-
fessora falou que isso não pode, então temos que insistir nos 
sinais certos e não nos sinais dele. 

Adriana explica que o objetivo do curso de Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) é que todos aprendam como se 
comunicar com o irmão. André tem muita dificuldade em 
compreensão, ele é totalmente gestual. Ganhou um aparelho 
auditivo, mas não se adaptou, não gostou de voltar para o 
mundo dos sons e jogou o aparelho no vaso sanitário. Soraia 
explica que ele queria ficar do jeito que ele realmente é e a 
psicóloga questiona:

— É muito interessante essa recusa, pois, por que eu não 
quero ouvir? A verdade é que tudo o que aconteceu com eles 
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trouxe muitos danos, muitos traumas, que fez com que eles, de 
alguma maneira, que já tinham um diagnóstico, tivessem um 
novo olhar. A maneira como tudo aconteceu, todos esses anos 
de perda, esses anos institucionalizados, é algo a se considerar.

Os irmãos aguardavam o mês de abril de 2017 com ansie-
dade para saber o resultado da decisão judicial que determi-
naria o destino dos seis. No dia 18, enfim, saiu à notícia: os 
seis irmãos iriam voltar para Tatuí. 

Uma semana depois da determinação judicial foi realiza-
da a primeira pernoite dos irmãos Pedroso na casa dos pais.  
Ao chegarem ao município de Tatuí, por volta das 10 horas 
da manhã, os familiares os aguardavam com ansiedade. A 
mãe, cheia de alegria, veio ao encontro deles para um abraço 
cheio de saudades. 

Os outros 12 irmãos também estavam presentes, portan-
to, junto aos que chegaram, os 18 filhos estavam novamente 
reunidos. Profissionais de saúde do município presenciaram 
a cena, especificamente o psiquiatra e coordenador da Santa 
Casa de Tatuí, a enfermeira responsável pela UBS próxima da 
casa dos jovens, assim como a coordenadora e Assistente Social 
do Centro de Referência do Serviço Social (CRAS), além das 
psicólogas do Centro de Referência Especializado do Serviço 
Social (CREAS). Havia, ainda, um estagiário de psicologia. 

A psicóloga do Instituto Cisne conta que a mãe os aguardava 
com o almoço pronto, que logo foi servido. Assim que os jovens 
se acomodaram, a equipe do Instituto deixou o local e voltaram 
para Carapicuíba, ficando decidido o retorno para o dia seguin-
te. Após a experiência, os irmãos decidiram voltar à casa dos 
pais. Segundo a psicóloga Adriana, as duas semanas posteriores 
à visita na casa dos pais foram bem complicadas, pois a todo 
momento os irmãos perguntavam quando seria a próxima vez.  
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A alegria, contudo, foi dividida com um sentimento de 
tristeza, foram anos morando na residência do Instituto Cis-
ne, durante os quais surgiram laços afetivos com os outros 
moradores e funcionários. Adriana revela:

— A noite que antecedeu o retorno foi a mais complicada, 
devido esses sentimentos. Todos sabíamos dos ganhos, mas 
também perdas, pois há muita gratidão por parte deles por 
tudo que se tornaram aqui. Foram anos árduos, pois os jo-
vens chegaram ao Instituto em uma situação precária e, com 
todo amor, carinho e paciência, eles foram sendo transfor-
mados e preparados psiquicamente para lidarem com suas 
angústias, frustrações e com o próprio adoecimento, que até 
então, com essa falta da família, também contribuía.

Conforme a determinação judicial eles retornaram defini-
tivamente para família no dia 09 de maio de 2017. Os irmãos 
estão inseridos no Plano Saúde da Família (PSF) e se encon-
tram matriculados na rede pública de ensino, em período de 
adaptação. A família é muito pobre, mas tem recebido suporte 
do município. Toda a equipe do Instituto torce pela felicidade 
dos jovens e acreditam que foi realizado o melhor trabalho,  
porque eles estão fortalecidos e maduros para lidar com os no-
vos desafios daqui para frente. Adriana ainda afirma:

— Uma coisa é certa: por mais precária que seja a família, 
independente de qual for, há um desejo no indivíduo de ter 
uma história, uma origem e uma maneira de se completar 
enquanto sujeito. 

Os irmãos Pedrosos são raras exceções nas residências te-
rapêuticas. Além de encontrarem a família de origem, os pais 
acolheram seus filhos desgarrados sem restrições, respeitan-
do as particularidades de cada um, situação bem diferente do 
que leremos nos depoimentos a seguir.



“Pedro chegou à Residência Terapêutica (RT) há 
seis anos, encaminhado do Sanatório Bahia. Tem 
35 anos e passou boa parte da sua vida em or-

fanatos ou hospitais psiquiátricos. Segundo o relato de al-
guns cuidadores, seu pai, após novo matrimônio, internou-
-o numa instituição. Sua madrasta e irmãos nunca foram 
visitá-lo. É beneficiário do PVC desde 2009. Atualmente, 
frequenta escola e academia de ginástica, financiada com 
seu próprio benefício. 

Antônia permaneceu internada ininterruptamente no 
Hospital de Custódia e Tratamento (HCT) durante seis anos 
e reside na RT também há seis. Tem 59 anos e sua primei-
ra internação foi aos 17. Frequentemente visita seus pais. 
Mostra-se comunicativa e acolhedora. Vaidosa, gosta de 
maquiagem, bijuterias, esmaltes etc. Não pratica nenhuma 
atividade regular fora da RT, mas repetidas vezes diz que 
gostaria de sair para algum lugar, inclusive de ir à escola.

Histórias de abandono familiar do 

Programa de Volta para Casa (PVC), 

para reinserção social, em Salvador, 

Bahia, do artigo de Sheila Silva Lima e 

Sandra Assis Brasil publicado na revista 

Physis, volume 24. A sigla BPC significa 

Benefício de Prestação Continuada, uma 

ajuda financeira.
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Janaína esteve durante 18 anos internada no Sanatório 
Bahia. Há seis vive na RT. Hoje, com 46 anos, é a pessoa com 
melhor trânsito social da RT. Costuma ir sozinha à padaria, 
diariamente. Gosta de ficar na janela, talvez observando o 
movimento da rua. Não conversa muito. Não se sabe nada 
sobre sua história de vida e quais as circunstâncias que a 
teriam levado à situação de abandono familiar.

Augusto tem 58 anos, ficou internado no sanatório duran-
te três e há seis vive na RT. Demonstra comunicação verbal 
limitada, mas gesticula muito, mostrando os braços, apon-
tando que está arrepiado quando se emociona com alguma 
situação. Antes das internações, casou-se e tocou em um trio 
nordestino. Gosta de cantar e tocar sanfona. Também imita 
movimentos típicos da dança popular do nordeste.

Geraldo tem 45 anos e vive há seis na RT. Embora te-
nha referência familiar, viveu durante oito anos no Sana-
tório Bahia sem registro de visitas. Sua família demonstra 
dificuldade em recebê-lo em definitivo. Mostra-se bastante 
comunicativo. Atualmente, está matriculado em uma escola 
regular à noite, à qual vai sozinho.

Rodrigo tem 43 anos e foi internado no Sanatório Bah-
ia aos 12, onde permaneceu durante 25 anos consecutivos. 
Há seis vive na RT. Não se tem nenhuma informação sobre 
sua história de vida, nem qualquer referência familiar. Ele é 
beneficiário do BPC desde 2008. Frequenta uma escola com 
educação inclusiva, à qual vai diariamente, demonstrando 
muito entusiasmo. É uma pessoa bastante comunicativa e 
gosta muito de relógios, de modo que sempre fala sobre eles.

Paulo ficou internado durante dois anos no Sanatório 
Bahia, e não se sabe quantas internações anteriores viven-
ciou, nem o período das mesmas. Tem 44 anos e vive na 
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RT há seis. Normalmente, senta-se nos mesmos lugares den-
tro de casa e não exibe nenhuma linguagem verbal. Ele de-
monstra gostar de passear e frequentar o CAPS. Já ajudou 
na manutenção da horta da RT e, segundo o depoimento de 
alguns profissionais, alguns aspectos referentes à sua socia-
lização melhoraram bastante. É desconhecida a localização 
de qualquer pessoa de sua família.

Julieta permaneceu durante três anos internada no Sa-
natório Bahia. Estava em situação de rua e foi internada 
quando teve a primeira filha, com quem não teve mais ne-
nhum contato. É natural do interior da Bahia e não tem 
nenhuma referência familiar. Está com 50 anos e vive há 
seis na RT. Com exceção das idas ao CAPS, só sai da RT 
para algum passeio quando é convidada, em companhia de 
algum responsável. Contudo, recentemente, apresentou von-
tade de ir à praia e à escola.

Dos 61 anos que Carla já viveu, 38 foram dentro de um 
hospital psiquiátrico, em sucessivas internações interrompi-
das nos dias que passava na casa da própria família. Sua 
mãe é falecida e suas únicas referências familiares são uma 
tia e uma prima, que moram num bairro próximo à RT, mas 
que nunca a visitaram ou a receberam em casa. Faz seis 
anos que ela vive na RT. Segundo sua prima, Carla era uma 
moça estudiosa, sendo que sua primeira crise ocorreu aos 17 
anos, no período em que foi reprovada em uma disciplina 
na escola. Apresenta uma linguagem de difícil compreensão, 
mas gosta bastante de conversar e contar seus segredos. Gos-
ta de se enfeitar, costuma fazer penteados diferentes e usar 
flores no cabelo, colares e brincos coloridos.

Rogério tem 45 anos e permaneceu durante oito interna-
do no Sanatório Bahia. Vive há seis anos na RT e se tornou 
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beneficiário do BPC em 2012. Ele não conversa muito, sem-
pre prefere se sentar no mesmo local, mas se mostra uma pes-
soa bastante amorosa com a proximidade. Gosta muito de 
cor-de-rosa.

Eulália está atualmente com 80 anos. Os últimos 20 des-
ses foram passados dentro do hospital psiquiátrico e seis na 
RT. Ela gosta de conversar e, às vezes, de escutar músicas 
de Roberto Carlos. Sobre sua história de vida, conta que 
durante os anos que viveu no sanatório recebeu apenas uma 
visita da sua filha. Apresenta graves problemas de artrose, 
que acabam limitando as possibilidades de realizar ativi-
dades sozinha, como tomar banho. Ela se recusa a manter 
qualquer atividade fora da RT.

Branca viveu durante 35 anos no HCT e vive há cinco 
na RT. Hoje está com 79 anos. Conversa pouco e demonstra 
ser uma pessoa reservada. Diz que prefere arrumar a casa. 
É uma das poucas moradoras que costuma realizar tal ati-
vidade cotidianamente.”





CAPÍTULO 6



Imagem do capítulo:

Jan Steen, 
A Extração da Pedra da Loucura, 1663



111

A burocracia não havia decidido sobre a autorização 
para visitar um local público antes de concluirmos 
este livro-reportagem. Mas não poderíamos con-

cluir sem elas, prejudicaria seriamente o panorama ao qual 
nos propusemos. Assim recorremos a uma ex-funcionária, 
que sem os embaraços de estar prestando serviços na resi-
dência, descreve a rotina e entra em questões geralmente 
escondidas, como a sexualidade dos pacientes.

— Trabalhei por seis meses na casa, como acompanhante 
comunitário de saúde, e as atividades do cargo eram acompa-
nhar as pessoas em todos os sentidos, desde consultas, ao su-
per mercado, padaria, cabeleireiro, museu, na rotina da casa 
e na ressocialização desses moradores na sociedade. 

Adevania de Lima Justino, ex-funcionária da Associação 
Saúde da Família, uma das organizações sociais que adminis-
tram as Residências Terapêuticas públicas da cidade de São 

A intimidade de uma residência 
pública
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Paulo, conta que sua experiência na casa foi umas das coisas 
mais inspiradoras e desafiadoras de sua vida. A residência 
onde trabalhava, localizada na zona Sul, tinha oito morado-
res, dividida entre homens e mulheres, todos vindos de hos-
pitais psiquiátricos. As casas recebem pessoas com transtor-
nos psiquiátricos graves com diagnósticos associados, como 
esquizofrenia, transtorno bipolar e, segunda ela, alguns apre-
sentavam sintomas de síndrome do pânico. 

A equipe multidisciplinar durante a internação traça um 
plano terapêutico para esses moradores. A equipe acredita 
na reinserção social deles, então os pacientes passam por di-
versas avaliações e especialistas. A vinda para a residência 
acontece geralmente por grupos que já conviveram nos hos-
pitais, mas também há casos em que isso não acontece. Sobre 
a rotina da casa, Adevania conta:

— A casa é bem diversificada, não dá para especificar 
uma rotina, pois muda o cenário a tempo o todo. Nós come-
çamos o plantão planejando um tipo de ação, ou um tipo de 
atividade para ser desenvolvida ao longo do dia, de acordo 
com o temperamento dos moradores e com o temperamento 
da casa, mas só com passar das horas é que nós vamos sen-
tindo o que dá para trabalhar com eles ou não. A convivência 
é também dinâmica, alguns moradores se dão muito bem, 
outros implicam por motivos diversos. Os relacionamentos 
são bem complexos.

Alguns moradores podem realizar atividades fora da casa, 
como ir à padaria. Os que não têm autonomia vão acompa-
nhados; os que têm, vão sozinhos. Ocorre uma espécie de 
acordo com o estabelecimento comercial e a residência te-
rapêutica, para que as pessoas estejam cientes das ativida-
des desses moradores. Além das saídas para a rua visando 
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sua participação como cidadãos ativos, que podem ir e vir 
livremente, alguns realizam tarefas fixas dentro da casa, obe-
decendo tabela semanal e, com isso, o morador sabe quais 
atividades foram estabelecidas pela equipe.

— Um ficava responsável por lavar a louça, o outro se-
cava, o outro colocava a roupa na máquina, enquanto ou-
tro ajudava a pôr no varal, e havia quem tinha a tarefa de ir 
ao mercado buscar pão. Há moradores que conseguem ir ao 
CAPS, pegam ônibus e se deslocam sozinhos; esses têm como 
responsabilidade pegar o próprio medicamento ou de algum 
outro morador, se nós julgássemos capaz. Há moradores, em 
contrapartida, que não têm autonomia, não conseguem ad-
ministrar o próprio dinheiro, não tem muito controle do que 
acontece, nem entendimento do que é a proposta ou plano 
terapêutico para ele próprio. 

Adevania também revela: os moradores que precisam de 
acompanhamentos mais específicos contam com um Aten-
dente Terapêutico (AT) que vem à casa prestar assistência 
uma vez por semana, ou quatro encontros por mês, de acor-
do com a necessidade do paciente. Esse profissional trabalha 
aspectos como a ressocialização dos próprios moradores e 
a autonomia, como lidar com o próprio dinheiro, além da 
questão da compra, passeios, enfim, a variedade de preocu-
pações e ações do ser humano. Nossa entrevistada explica:

— Esse AT faz uma proposta e acompanha o morador 
nessa atividade. Durante esse passeio é avaliada a questão do 
deslocamento, da autonomia financeira, a questão da resso-
cialização dele na sociedade, em como ele se comporta em 
público. E aí, então, é traçado o perfil desse morador. A partir 
disso, é planejado o plano terapêutico com os outros profis-
sionais multidisciplinares. 
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Esse atendimento individual é pago pelo próprio mora-
dor. A média de valores do atendimento é de 50 a 70 reais. 
Aos moradores que não recebem nenhum tipo de benefício, 
o CAPS disponibiliza um atendente terapêutico em fase de 
estágio, desde que esteja respaldado por um profissional do 
próprio CAPS, geralmente psicólogo. Junto à equipe das re-
sidências a equipe do CAPS (ou pelo menos do local onde 
nossa entrevistada atuou) tem médico psiquiatra e psicólo-
go. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) também ocorrem 
acompanhamentos de rotina com médico, enfermeiro e agen-
te comunitário de saúde, além dos profissionais que a equipe 
julgar necessária, como nutricionista, acompanhamento com 
o neurologista e médico especialista em questões vasculares.

Alguns moradores recebem um benefício financeiro do 
Estado, principalmente os que têm algum documento ou re-
gistro que comprove a identidade — a falta deles impede a 
concessão do benefício. Moradores com processos judiciais 
em andamento, também não recebem benefício em dinheiro. 

Adevania conta que nem todos os moradores adminis-
tram as próprias finanças. Por isso os acompanhantes comu-
nitários têm uma ficha de controle onde é anotado o valor do 
benefício recebido e a doação que ele faz para a casa. Tudo é 
registrado, fluxo de caixa rotineiro e conferido diariamente. 
Ela comenta:

— Esses gastos são controlados, a maioria das vezes pelo 
próprio acompanhante. Quando a casa é inserida para os mo-
radores, ela é montada através da parceira do privado com o 
público, ou seja, a parceira do hospital privado com a prefeitura, 
e essa casa é montada com todas as necessidades básicas para 
atender os moradores. Ao longo do período de moradia, eles 
mesmos, com o próprio dinheiro, vão repondo o que se gasta. 



BRENDA CRUZ

115

E o que se gasta? Produtos de higiene, roupas, produtos 
de limpeza e incontáveis desejos de consumo dos moradores, 
mais ou menos controlados, como, aliás, parece acontecer 
com todo mundo. Do ponto de vista terapêutico, o impor-
tante é que possam ter autonomia para sair, escolher e pagar.

Alguns moradores têm lembranças bem vagas do tem-
po em que ficaram internados, e como não poderia deixar 
de ser, às vezes esses relatos são bem duvidosos, fantasiosos. 
Quando o paciente se apega muito a esses fatos, pode ocorrer 
piora do estado de espírito, no humor e no contexto psicos-
social. Adevania conta:

— Nos baseamos no que há de registros em prontuário 
feitos pela equipe multidisciplinar que acompanhou esse mo-
rador enquanto ele vivia no hospital. Alguns moradores que 
ficaram muitos anos internados têm lembranças, geralmen-
te, de agressões vindas das equipes que os assistiam. Alguns 
relatam que tomavam choque e não entendiam o motivo. A 
maioria dessas lembranças são bem negativas, então nós ten-
tamos não puxar muito essas questões e buscamos descons-
truir essas lembranças com assuntos positivos. 

As residências, na maioria das vezes, são bem assistidas, 
localizadas em pontos nobres da cidade, em que há todo um 
cuidado na montagem, na divisão da casa. Então as pesoas 
que apresentam mais afinidade acabam dividindo o mesmo 
cômodo, outros são mais independentes e podem até ficar 
sozinhos na casa. A ideia é descontruir a imagem de hospital, 
por isso os acompanhantes e toda a equipe não usam nenhum 
uniforme, para não “institucionalizar” essas residências. A 
proposta é que ela seja a mais normal possível. 

A maioria delas tem parceria com prefeituras e hospi-
tais privados como Albert Einstein e a Associação Saúde 
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da Família. Há também residências com características de 
clínicas psiquiátricas, com familiares que bancam o trata-
mento do paciente, modelos mais voltados à internação.

A coordenação das residências é dividida por região: Sul, 
Norte, Oeste e Sudeste e cada uma tem uma coordenadoria 
diferente. A região Sul, onde a ex-funcionária trabalhava, ti-
nha sete residências. A coordenadora pode assistir até qua-
tro residências com a proposta de acompanhar a rotina dos 
acompanhantes comunitários e dar assistência também na 
rotina dos moradores, além de realizar a interlocução com as 
equipes multidisciplinares, seja na UBS, com a estratégica da 
saúde da família ou, principalmente, no CAPS, que é quem 
dá a assistência direta para esses moradores.

Adevania aponta uma curiosidade sobre as preocupações 
que a maioria das pessoas apresenta quando ouvem falar das 
residências e moradores psiquiátricos, curiosidade relacio-
nada a alguns tabus, como aqueles relativos à questão sexual:

— Apesar de serem pessoas com transtornos psiquiátricos 
e terem uma sexualidade muito aflorada, eles tem uma cons-
ciência corporal muito grande e que foi construída junto com 
os acompanhantes e junto da equipe. Mas, principalmente, os 
moradores sabem e tem um limite entre eles: no início, quando 
todos foram para as residências, ou quando as residências são 
montadas e eles chegam ao mesmo tempo, estão em um mo-
mento de se conhecerem, um momento de curiosidade, e acaba 
que pode ser despertado algum interesse sexual. Porém, com o 
tempo de convívio, esse interesse sexual é sanado automatica-
mente e eles se vêem como uma companhia, como irmãos, como 
amigos e, na maioria das vezes, não como parceiros sexuais. 

Ela afirma que esses desejos não são condenados, e quan-
do a equipe percebe que entre os moradores há a possibilidade 
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deles terem uma relação estável, ou que isso vá acrescentar no 
desenvolvimento deles, ou no plano terapêutico, além de contri-
buir positivamente em aspectos emocionais, é feita uma conver-
sa com todos os moradores junto à equipe para que esse cenário 
seja montado e essa relação faça algum sentido para os dois.

— A vontade deles em ter um relacionamento é respei-
tada, e não simplesmente proibida; porém, nós tentamos o 
tempo inteiro trabalhar a questão do compromisso, da res-
ponsabilidade, da afetividade um com o outro. Acontece esse 
encantamento por moradores de diferentes residências que 
de alguma forma se conhecem. 

Adevania conta que os seis meses trabalhados na Residên-
cia foram umas das experiências mais enriquecedoras de sua 
vida. Ela revela que quando participou do processo seletivo 
chegou cheia de expectativas e medos, pois não sabia como 
seria recebida. Segunda ela, você não escolhe eles e eles tam-
bém não te escolhem, essa convivência vai sendo construída 
diariamente, plantão após plantão, é única e muito complexa. 

— É uma experiência muito boa, uma riqueza de infor-
mação que você tem acesso. Você para e repensa o que você 
é como pessoa e o que você pode dar de você para as outras. 
Com o passar do tempo, você percebe que o que eles te dão é 
muito sincero, não é forjado, e o pouco que ele tem para ofe-
recer é muito. É uma experiência rica em todos os sentidos. É 
muito amplo falar do relacionamento dos moradores com o 
acompanhante, porque eles têm, na maioria das vezes, apenas 
nós. Nós somos o tudo deles: o que foi tirado, ou negado, ou 
o tudo que foi negligenciado. Eles depositam essa expectati-
va toda na equipe e principalmente no acompanhante, quem 
está mais presente em seu dia-a-dia.



“Quando montamos uma residência, há um senti-
mento muito ambíguo. Por um lado ficamos 
muito felizes por estar tirando as pessoas dos 

hospitais, sabendo o que significou de destruição de vida 
para aquela pessoa, pois independente se é um ano, cinco, 
dez ou vinte, o efeito que tem para cada pessoa é único, e o 
tempo é muito relativo, pois você pode ter ficado muito me-
nos tempo que eu e isso ter significado muito mais, pode ter 
deixado muito mais marcas em você do que em mim. Mas 
ao mesmo tempo ainda é muito triste, pois enquanto tiver 
usuários e existirem residências terapêuticas é porque ainda 
tem gente que foi esquecida em hospitais psiquiátricos. Mes-
mo após a aprovação da Lei, pessoas continuaram a ser in-
ternadas e continuaram morando em hospitais. Eu falo isso 
porque a residência é uma casa onde a pessoa vai morar e 
retomar a vida dela; nós falamos que, em geral, é o segundo 
momento de violência que ela sofre. Nem sempre os mora-

A complexidade cotidiana das 
residências terapêuticas públicas 
em São Paulo, por Telma Felício, 
ex-coordenadora de Residências 

Terapêuticas da Associação Saúde 
da Família
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dores conhecem as equipes que vão cuidar deles antes de saí-
rem dos hospitais, raramente eles escolhem com as equipes 
as casas que eles vão morar, eles já vão para as casas aluga-
das e o máximo que eles conseguem ver é o quarto que eles 
querem ficar. Os móveis são comprados previamente, assim 
como a roupa de cama. A casa tem um modelo pronto e com 
isso se perde o protagonismo desses futuros moradores. Al-
gumas vezes eles se conhecem, alguns hospitais têm vilas 
onde é feito um trabalho para que aquele grupo saia junto e 
vá para uma residência, mas geralmente não é assim. Eles 
muitas vezes não se conhecem, então você imagina o que é 
juntar oito pessoas que não têm afinidade, não tem conví-
vio, com suas manias, com seus jeitos, em uma mesma casa, 
ao mesmo tempo. As equipes em geral são os acompanhan-
tes, normalmente de sete a oito, que fazem plantão 12 horas 
por 36. Tem uma casa chamada de Tipo II, que pode ter um 
técnico de enfermagem, mas esse modelo não é predominan-
te em São Paulo. A cidade acabou tendo um modelo híbrido, 
o Tipo II era para residências onde tinham moradores com 
maior comprometimento clínico, sequelas, cadeirantes e 
pessoas acamadas. Nós, na verdade, temos essa realidade 
misturada com moradores que tem autonomia e indepen-
dência física. Não tem essa figura do técnico de enferma-
gem. É trabalhado então apenas com os acompanhantes e 
os coordenadores. A verdade é que os acompanhantes são 
os grandes cuidadores, que são chamamos de acompa-
nhantes comunitários para ampliar as atribuições de suas 
funções, pois o cuidador, em geral, é alguém que cuida da 
pessoa em casa e nós queríamos muito que tivesse essa pe-
gada da comunidade, do circular. Tem uma discussão que 
não conseguimos encerrar, sobre os acompanhantes, sobre 
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sua formação. Hoje é exigido apenas o nível fundamental 
de escolaridade. Isso foi feito dessa maneira, primeiro para 
mostrar que as pessoas leigas não precisam ser técnicas em 
saúde mental para cuidar de alguém com transtorno. De-
pois, se fossemos contratar só técnicos em saúde, a casa iria 
virar uma clínica, porque com a nossa formação, cada pro-
fissional tem seu olhar sobre os transtornos e isso acontece 
por mais que nós tentemos nos policiar. Percebemos também 
a complexidade da função do acompanhante, pois são plan-
tões de 12 horas com oito malucos na sua orelha e isso não 
é pouca coisa. Não tem para onde correr, pois é diferente de 
uma clínica, em que você tranca a porta e ninguém vai te 
perturbar; na casa, em qualquer cômodo, há moradores. 
Além disso, as questões que vão surgindo, nós falamos que é 
de uma complexidade e de uma delicadeza que precisa de 
alguém para intermediar, mesmo não sendo grandes ques-
tões, por exemplo “ele comeu o meu pedaço de pão!”. Então 
você usa isso para discutir o respeito, a divisão, que a comi-
da é de todos, mas também o que é de cada um, e como você 
se apropria disso, etc. E nem sempre você consegue falar 
com todo mundo, em que eles estejam paradinhos, escutan-
do, como se fosse a palavra de ordem. Mesmo com essas 
questões do desgaste deles, por conta da carga horária, do 
desgaste pela não formação na área, eles são o pilar da resi-
dência. Na Rede de Saúde Mental existe o Programa Tera-
pêutico Singular (PTS), em que nós construímos junto com 
o usuário maneiras dele conquistar autonomia, mas isso é 
desde dele aprender a ir à sorveteria em frente da casa, até 
voltar a estudar ou conseguir um trabalho. É um projeto 
ambicioso, mas não é um projeto que vai resolver a vida. Ele 
é apenas um norte para que sejam organizados os seus cui-
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dados. O papel do coordenador de uma residência vai desde 
questões como queimou o chuveiro, acabou o gás, não caiu o 
dinheiro das compras, a questões de RH, quando um acom-
panhante não vai trabalhar, a moradora passou mal e preci-
sa que alguém vá passar a noite no hospital com ela, ou me-
xeram no dinheiro do morador, sumiu mil reais da conta 
poupança dele... A residência não é um castelinho em que 
não entram as mazelas da humanidade. E, enfim, os cuida-
dos dos moradores. É impressionante quando eles saem dos 
hospitais, como começam a aparecer problemas de saúde. 
Sabe quando você está em um período de estresse muito 
grande? Quando você está em um momento difícil, normal-
mente não aparece nada. Mas depois que eles saem, e talvez 
por se sentirem em um ambiente acolhedor, mais respeitoso, 
por saberem que não vai faltar comida, que tem televisão, 
que aquele quarto é o dele, começa o surgimento de proble-
mas de saúde. O coordenador cuida de tudo isso, mas tem 
uma carga horária de 20 horas semanais, o que dá quatro 
horas de trabalho por dia, e isso é nada perante a demanda 
de trabalho. Às vezes você chega à residência e um morador 
te mobiliza por uma manhã inteira. Já perdemos muitos 
coordenadores legais e bons tecnicamente, porque não da-
vam conta e nem tinham paciência para as questões admi-
nistrativas ou, com menos freqüência, coordenadores mais 
administrativos e menos técnicos. Isso porque nos processos 
seletivos nós valorizamos mais a questão do cuidado, mas 
com o passar do tempo, fomos aprendendo que não adianta 
a pessoa ter muito de uma coisa e menos da outra, precisa 
ter um equilíbrio. Ficamos com o celular 24 horas a disposi-
ção. Vai tocar no final de semana, no Natal, no Ano Novo, 
no Carnaval. Só não toca nas suas férias porque há alguém 



122

NUANCES E CRUEZAS DA LOUCURA

assumindo o seu posto. A verdade é que esse trabalho neces-
sita de uma disponibilidade integral e a residência ainda é 
vista dentro da rede como um serviço. Ela tem uma ambi-
guidade, pois chama Serviço Residencial Terapêutico, é um 
serviço com uma casa, ao mesmo tempo. Ela tem uma estru-
tura, uma equipe que faz acompanhamento, um Big Bro-
ther. Nesse último caso é porque com o passar do tempo as 
residências já conseguem ficar períodos de tempo sem o 
acompanhante, essa ainda não é a realidade de São Paulo, 
mas existem residências, em Campinas, por exemplo, em 
que um coordenador passa na residência apenas uma vez 
por dia para saber se está tudo bem. Ou lugares onde os 
acompanhantes não ficam 24 horas com os moradores. A 
casa é como qualquer outra, muitas vezes não está limpa 
quanto gostaríamos, mas tem que ter um limite mínimo de 
limpeza, pois é uma casa de oito pessoas. É como na nossa 
casa, os quartos são meio o território de cada um, aí, de vez 
em quando, vamos olhar como está a situação. Você encon-
tra comida dentro do guarda roupa, resto de coisas, roupa 
suja misturada com roupa limpa. A questão é como você vai 
discriminando o que é a característica daquela pessoa com 
o que você vai poder construir de mudança no jeito dela ser, 
sem ser uma agressão com ela, e o quanto você deixa essas 
coisas aconteceram. De vez em quando, nós encontramos 
uma laranja na gaveta das meias, mas aí a gente sabe que 
tem aquela laranja e ponto. Mas vamos cuidando para que 
essa não apodreça. Aprendemos que mesmo nós, imbuídos 
das melhores intenções, quando tiramos um paciente do 
hospital, essa pessoa nos xinga porque, primeiro, o hospital 
é a única referência dela. Muitas vezes, nós avaliamos que 
as pessoas que cuidam deles o fazem de uma maneira inade-
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quada, mas para eles é a única referência que têm, então 
porque eles vão confiar em nós? Eles não nos conhecem. 
Quando o grupo chega à casa, sempre fazemos um almoço 
consensual, e o almoço que dá mais Ibope é: Coca-Cola, 
Fanta, frango cozido e macarrão, pois é o que lembra os an-
tigos almoços de família, talvez a última referência deles so-
bre vínculo.  Foi um belo tapa na cara quando começamos a 
discutir com os moradores o que eles queriam para a casa e 
recebemos o seguinte, até de maneira agressiva: ‘Você pensa 
que é fácil para eu escolher? Escolhe para mim!’ Ou seja, 
naqueles anos todos que ele passou no hospital, ele nunca 
teve que escolher nada, tudo era imposto, então ele não sabe 
nem mesmo escolher a roupa que ele quer. A pessoa fica 
olhando para o guarda-roupa, estática, pois não tem dese-
jos. Outro caso é a esperança em voltar para a família, um 
deles virou para nós e disse: ‘Enquanto eu estava aqui no 
hospital, eu tinha esperanças que a assistente social forças-
se a minha família a vir me buscar, vocês agora estão me 
levando para a residência, e por isso eles não vão me levar 
nunca para casa’. São questões delicadas, mas não é isso 
que vai justificar deixarmos essa pessoa no hospital, pois a 
família até então não o tirou do hospital e nem a tiraria, 
mas ele ficava lá alimentando essa ilusão. A verdade que 
isso mostrou: que ir para uma residência terapêutica é só o 
início de um longo processo que não tem prazo. As infor-
mações que eles vão dando sobre a vida deles, podem de-
morar anos para acontecer. Perguntamos por que ele não 
falou que tinha um endereço, por exemplo, e o que recebe-
mos de resposta é: ‘Não!’ E está certo, pois eles não sabem 
para onde estão indo, não confiam em você. Muitos mora-
dores ainda acham que a residência é um local temporário 
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para irem para outro hospital. Acham que a casa é apenas 
por um período. Imagina você morar em um local e passar 
por essa tensão sempre. Você nunca vai se apropriar da-
quilo. Então a residência tem mais desafios para nós, pois 
ainda tem um risco de se transformar em um castelinho cor 
de rosa. Sempre falamos para a equipe que no dia que en-
trarmos em uma casa e a encontrarmos com tudo calmo, 
arrumadinho, todos sentadinhos no sofá vendo televisão, é 
para ficarmos preocupados, pois é um mau sinal. A questão 
é como está sendo construído o processo grupal daquela 
casa, e como você faz o espaço ser de oito e, ao mesmo tem-
po, ser de um.  Nós tivemos casos que um morador que não 
dormia de noite e o colega de quarto estava ficando maluco 
com isso. Além de que os oito da casa não dormiam direito, 
porque a casa reverbera e no dia seguinte, em geral, a casa 
está muito desorganizada, pois todos dormiram mal. As 
equipes hoje são também responsáveis pela vida do usuário, 
isso não quer dizer que você é dono da vida dele, mas você 
está presente, e com isso cria-se o vínculo, essa palavrinha 
mágica que tem uma importância tremenda, pois ele vai 
conseguir chegar e falar, por exemplo ‘eu quero me matar’. 
Pois se não tiver o vínculo, ele não vai te contar, porque ele 
não confia em você, ele acha que você vai internar ele, vai 
amarrar, e ele não te fala. A coisa só vai aparecer quando 
estiver estourando, ai sim a internação vai acontecer, inevi-
tavelmente. Quando precisa é usada a contenção mecânica, 
mas uma pessoa fica do lado o tempo inteiro, você verifica 
se não está garroteando, logo que ele melhora você o solta, 
explica o que está acontecendo. Muitos procedimentos conti-
nuaram, mas não é a primeira alternativa, e quando são 
feitos a equipe está junto. A residência mais nos instiga e 
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intranquiliza, pois não é simplesmente achar que ela é só 
uma etapa que cumprimos dentro da reforma. O italiano 
Benedetto Saraceno, que tem um livro chamado Libertando 
identidades: da reabilitação psicossocial à cidadania possí-
vel, coloca o seguinte: morar não é habitar, então não é mu-
dar para um endereço que garante que o usuário está habi-
tando uma casa, mas são as relações que são estabelecidas 
lá dentro e o poder de escolha que fazem com que as coisas 
sejam minimamente seguidas conforme a identidade do in-
divíduo. Essa questão pode ser vista com moradoras que 
gostam de pôr uma roupa em cima da outra. O que tenta-
mos conversar é que tudo bem, mas que as pessoas na rua 
vão olhar e ela precisa saber disso, se ela vai ficar confortá-
vel com os olhares e se vai aguentar isso. Outro ponto do 
autor é a questão do trabalho, pois a primeira coisa que te 
perguntam quando te vêem na rua é onde você está traba-
lhando, pois isso ser uma forma de identidade. Com isso é o 
habitar, o poder nas relações, que é o quanto ele é legitima-
do no que ele fala, pois se ele fala alguma coisa, as pessoas 
falam “mas ele é louco!”, ou concordam só para acabar com 
a discussão. A residência tem um papel fundamental, mas 
ainda tem um papel muito contundente na questão que nós 
não vamos reparar o que as pessoas já sofreram, então essa 
pretensão não temos mais. Queremos reconstruir com elas 
habilidades em aprender coisas novas, mas o que foi embo-
ra, como os laços familiares, não é recuperado nunca mais.”







Imagem do capítulo:

David Teniers, 
A Extração da Pedra da Loucura, 1670
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Após passarem séculos sendo subjugados, invisíveis 
e tendo suas vozes caladas nos porões da ignorân-
cia, as pessoas que convivem com doenças mentais 

caminham em busca de igualdade e inclusão em um país 
que ainda carrega tantos preconceitos e desinformação.

Essa jornada, ainda árdua, tem nome, ações, vivên-
cias, conquistas e derrotas que permeiam suas histórias. 
O Movimento Antimanicomial abriu caminhos para as 
pessoas que acreditam que nenhum lugar que aprisiona, 
por qualquer período, é eficiente. Com trinta anos de ação 
nacional, a luta contra os manicômios resiste atuante, e em 
forma de passeata anual; ganha as ruas, eventos e debates 
em todo o Brasil.                                                              

Minha última entrevista para esse livro-reportagem foi 
com a enfermeira psiquiátrica Telma Felício. A conversa 
ocorreu na noite de 17 de maio, véspera do Dia Nacional 
da Luta Antimanicomial. Enquanto conversávamos, não 

A luta não começa e nem termina 
na passeata
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sabíamos que naquele exato momento uma denúncia con-
tra o presidente Michel Temer abalava o país e o mundo. 
Telma fazia outras previsões, pensando no dia seguinte:

— Acredito que o evento de amanhã será um evento 
mais triste, por decorrência de todo o retrocesso no estado 
de direito, nas garantias sociais que nós estamos passando; 
por exemplo, a revisão do modelo da previdência. Ai você 
pensa: a pessoa com transtorno mental pode trabalhar? 
Pode! Agora, dificilmente ela vai conseguir trabalhar das 
8 horas até 17 horas, com uma hora de almoço, com muita 
pressão em cima, além de ter momentos de crise. 

Conversamos sobre suas experiências nas residências 
terapêuticas, contadas no depoimento ao capítulo seis. 
Terminada a entrevista, combinamos de nos encontrar 
no na passeata do dia seguinte. Apesar de estar ciente das 
condições do país e de como segue o pensamento do atual 
governo sobre a reforma psiquiátrica, a enfermeira confir-
mou presença, junto com outros tantos militantes do Mo-
vimento Antimanicomial. 

Às 12 horas do dia 18 no vão livre do MASP, na Ave-
nida Paulista, a concentração de pessoas começou sob os 
estilhaços ainda pairando sob a bomba política envolven-
do Michel Temer. A marcha em comemoração ao dia que 
marca a luta contra os manicômios transformou-se, nesse 
contexto, uma manifestação contra o governo. 

As pessoas estavam eufóricas, a notícia da noite ante-
rior gerou um novo fôlego, uma nova esperança no espíri-
to daquelas que viam seus esforços serem desmerecidos e 
desacreditados pelo poder público. Uma hora após o pro-
gramado, centenas de pessoas se aglomeravam, vindas de 
todas as partes do estado de São Paulo. 
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Ativistas, profissionais de saúde e pacientes da saú-
de mental se mobilizaram para preencher a avenida mais 
importante da capital paulistana. Munidos de cartazes e 
faixas gritavam palavras de ordem. A saída programada 
para a passeata era 14 horas, sentido Secretaria Estadual 
de Saúde de São Paulo.

Ao caminhar entre as pessoas, não era claro, de ime-
diato, quem eram os usuários dos CAPS, os moradores 
das residências terapêuticas e os funcionários da saúde 
mental. Todos estavam colocando em pauta que a pessoa 
com transtorno psiquiátrico precisa, além do atendimento 
médico e terapêutico, de oportunidades em âmbito social, 
profissional e pessoal.

A arte não estava mais presente apenas no interior do 
MASP, mas também onde a manifestação foi tomando cor-
po. O vão transformou-se em palco de exposições embora, 
diferente do museu, ali ocorria a arte feita pelo povo, a 
arte da democracia, além, é claro, de poesia, rap, cantos 
e contos. E, em uma apresentação teatral, o corpo expres-
sando com o poder dos movimentos a angústia, a solidão, 
o sofrimento, a loucura da mente e da alma. 

A batida da bateria começou vibrante. A hora de se-
guir com a tradicional caminhada foi um espetáculo, pois 
uma organização não percebida embaixo do MASP tomou 
forma no caminhar, componentes e personagens como em 
uma escola de Samba: comissão de frente, sempre coreo-
grafada, seguida por alas de pessoas ocupando cada uma 
seu espaço.

“Estão crucificando a Saúde Mental” — dizia a grande fai-
xa do primeiro bloco, representado por uma pessoa amarrada 
a uma grande cruz por camisa de força. Os componentes ao 
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redor dançavam, pintados de dourado, enquanto, a cada mo-
mento, uma grande bola de fogo saía da boca do pirofagista.

O carro de som que guiava a multidão deixou aberto a 
qualquer pessoa a possibilidade de se expressar enquanto 
a passeata seguida. Muitos puxavam gritos e pedidos pela 
saída do governo Temer, de eleições diretas. Em uma faixa 
era possível ler “trancar não é tratar”. 

O clima nebuloso piorou com uma chuva fina, moderada 
e persistente. Porém, o dia cinzento, frio e molhado não tinha 
importância para aquelas pessoas, o importante era estarem 
ali presentes, mostrando que os loucos estavam na rua, como 
pessoas que precisam, assim como todos nós, que seus direi-
tos como cidadãos sejam respeitados e que a sua individuali-
dade seja tão importante quanto a de qualquer outra pessoa.

“Nem um passo atrás, manicômios nunca mais”, foi o 
grito mais puxado. As pessoas dançaram, cantaram e sor-
riram. Estavam lá em nome de uma ação, mas principal-
mente para serem percebidas pela sociedade. E esse objeti-
vo foi alcançado, a começar pelos que passavam e olhavam 
curiosos para a multidão ocupando uma via da avenida. 
Moça alheia à manifestação falou:

— Que curioso! Nunca vi uma passeata dessas! Ainda 
existem manicômios mesmo?

Esse questionamento reflete bem o que, como socieda-
de, sabemos sobre a saúde mental: de pouquíssimo a qua-
se nada. Peguei-me, nesse momento, refletindo sobre essa 
empreitada em abordar tema tão vasto sobre a psiquiatria, 
os desafios da reportagem, o pesar de só, neste momento, 
entender que há tanto ainda para se conquistar.

A caminhada seguiu sentido Rua da Consolação. Na 
alça de acesso, túnel que faz ligação para as avenidas Re-
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bouças e Dr. Arnaldo, percorreram rapidamente, o trecho 
até a frente da Secretária de Saúde do Estado. Todo o gás e 
animação do início da passeata ainda persistiram, mesmo 
com a chuva, que fez poucos se dispersarem para se pro-
teger nas marquises dos estabelecimentos comerciais. A 
maioria dos participantes seguiu firme, com guarda-chu-
vas ou enfrentando a água gelada no próprio corpo.

Ao chegar à frente do prédio da secretaria, a batucada 
não cessou e os gritos de ordem perduram por mais um 
tempo. Com a chegada do horário limite combinado com 
a CET e com as patrulhas da polícia que acompanharam 
desde o início a passeata, os grupos foram se dispersando 
para a volta de suas casas.

Um pequeno grupo foi para baixo do Viaduto Akuha-
ra Koie, liderado pelo personagem Chapeleiro Maluco, do 
conto Alice no País das Maravilhas. Pularam e cantaram 
enquanto as pessoas em situação de rua, que estavam dei-
tadas em papelões e com finos cobertores lhes aquecen-
do, foram surpreendidas pela pequena invasão. A alga-
zarra ali, logo se dissipou. Alguns já ficaram nos pontos 
de ônibus da região, outros foram direto para o metrô 
Clínicas da linha verde, para encontrarem seus grupos 
novamente no vão livre do MASP, e assim cada qual irem 
para seus lares.

Esse panorama foi pensado para que você, leitor, con-
seguisse, nessas páginas, visualizar a realidade ainda crua, 
cheia de defeitos, embates e longe de ser o ideal desse 
mundo onde a doença mental é a pauta. Mas para perce-
ber também os avanços que tivemos nas últimas décadas, 
a modificação de pensamentos sobre a loucura, até os des-
dobramentos em como lidar com cada pessoa.
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A passeata chegou ao seu destino final, assim como 
este livro-reportagem, mas as pessoas que são as protago-
nistas dessa história não deixam nunca de lutar todos os 
dias por sua identidade, sendo ela dupla ou múltipla. Não 
deixam de escutar as diversas vozes que as perseguem, as 
ilusões que as confundem, sofrer pelos dramas familiares, 
as perdas afetivas...

E sobre a luta diária em conseguir para o próximo um 
pouco de acalento, onde houve tanta dor e tanta incom-
preensão, sejamos mais conscientes sobre a diversidade da 
sociedade, sobre as necessidades de auxílio aos que não 
podem por si só construir novos caminhos.
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