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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar a trajetória da loucura, sua 
institucionalização e a luta através do Movimento da Reforma 
Psiquiátrica bem como a garantia de direito destes através da política de 
saúde mental. A partir de tais questões, torna-se fundamental realizar 
um estudo minucioso acerca da saúde mental no país assim como sua 
evolução histórica e principais marcos legais no decorrer de sua 
legislação. Desse modo, nossa reflexão tem origem na história da 
loucura perpassando os principais legados e símbolos, produzindo sua 
exclusão, transcorrendo pelo momento em que se torna objeto da 
Psiquiatria e culminando assim na Reforma Psiquiátrica- tanto no 
contexto internacional quanto no contexto brasileiro. Em suma, este 
trabalho visa colaborar com a defesa do Movimento da Reforma 
Psiquiátrica registrando os avanços e os retrocessos na legislação no 
campo da saúde mental, averiguando romper os padrões que englobem 
o cenário mental. 
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ABSTRACT 

This work aims to analyze the trajectory of madness, its 
institutionalization and the struggle through the Psychiatric Reform 
Movement as well as the guarantee of their rights through mental 
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health policy. Based on these questions, it is essential to carry out a 
detailed study of mental health in the country, as well as its historical 
evolution and main legal frameworks in the course of its legislation. In 
this way, our reflection originates in the history of madness, passing 
through the main legacies and symbols, producing its exclusion, passing 
through the moment in which it becomes an object of Psychiatry and 
thus culminating in the Psychiatric Reform - both in the international 
context and in the Brazilian context. In short, this work aims to 
collaborate with the defense of the Psychiatric Reform Movement, 
recording the advances and setbacks in legislation in the field of mental 
health, checking to break the patterns that encompass the mental 
scenario. 

 
Keywords: Madness; Mental Health; Psychiatric Reform. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nunca discutiu- se tanto sobre saúde mental quanto nos últimos dois anos, é como se 

olhos e ouvidos da sociedade estivessem abertos para os transtornos mentais e para a 

importância da saúde mental, mas antes de se chegar aos dias atuais no século XXI, a saúde 

mental tem um longo caminho a percorrer para ser reconhecida como tal. 

Sobre a saúde mental, ao longo dos anos da história a concepção de loucura variou 

entre: na antiguidade ser algo valorizado, onde acreditava-se que os loucos tinham um elo com 

as divindades e na idade média com grande influência da igreja na sociedade, sendo assim a 

doença mental vista como algo enviado por Deus. 

Somente entre os séculos XVII e XVIII que a loucura perde essa conotação divina e passa 

a ser vista como um problema sendo associada à falta da razão, algo que foge a ordem social, 

o que causa uma evolução do sistema manicomial, sendo instaurado um sistema de isolamento 

dessas pessoas através dos asilos sendo a internação a partir desse momento utilizada tanto 

com finalidades médicas e quanto corretivas. 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde- SUS é regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde 

n° 8080/1990, sendo concepção da Constituição de 1988, que define a saúde como parte 

integrante da Seguridade Social, assim como determinou a saúde como direito universal. Tem 

como componentes principais a democratização do acesso, a universalização das ações, a 

descentralização, a melhoria da qualidade dos serviços, exercitando-se um novo molde 

assistencial que objetiva à integralidade e equidade (ALVES; VELASQUE, 2013). 
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No final dos anos 1970, o desenvolvimento de uma política nacional de saúde mental 

era uma demanda fundamental no Brasil. Almeida (2019) aponta que o sistema psiquiátrico era 

fundamentado especialmente em um elevado número de hospitais psiquiátricos, designados 

por baixa qualidade de cuidados e cenário constante de violações dos direitos humanos, era 

escandalosamente ultrapassado. Uma reforma dos serviços de saúde mental era 

completamente inevitável.  

Através do SUS, houveram grandes avanços na área da saúde, porém ainda são 

averiguadas contradições existentes entre a proposta inicial defendida pela Reforma Sanitária 

e a efetivação do SUS no decurso de sua existência (ALVES; VELASQUE, 2013). O sistema de 

saúde brasileiro vem sofrendo impactos importantes em seu processo de implementação, 

especialmente em decorrência do processo de desmonte das políticas sociais. A Emenda 

Constitucional nº 95 trouxe grandes consequências no que se refere ao financiamento da saúde 

pública. Desde a sua implementação é possível notar retrocessos nos índices de saúde, dentre 

elas o retorno de doenças já consideradas erradicadas e controladas.  

Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo é problematizar o desenvolvimento da saúde 

no mental no Brasil, delineando através da história as lutas pela humanização no tratamento 

dos sujeitos que sofrem de transtornos psíquicos, além de destacar os desafios enfrentados 

pela efetivação da política de saúde mental no país.  

A metodologia deste trabalho, centra-se em pesquisa qualitativa, e tem por objetivo 

apresentar brevemente a trajetória da loucura e sua institucionalização e a luta através do 

Movimento da Reforma Psiquiátrica bem como a garantia de direito destes através da política 

de saúde mental. Este trabalho encontra-se metodologicamente organizado além desta 

introdução e conclusão, em três tópicos no primeiro aborda-se sobre a contextualização 

histórica e institucionalização da loucura, o segundo trata sobre a saúde mental no Brasil até o 

movimento de reforma psiquiátrica, o terceiro aborda acerca dos desafios na efetivação da 

política de saúde mental no Brasil. 

 

2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LOUCURA  

 

Desde a Idade Média tem-se registros, na Europa, sobre a institucionalização de sujeitos 

acometidos de transtornos mentais, esse processo é marcado pela exclusão social desses 
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indivíduos. Foucault (2007) relata que indivíduos considerados loucos eram deixados em 

embarcações e navegavam sem direção com o propósito de restaurar sua razão. Nesta época, 

surge o Hospital Geral em que consistia em acolher por caridade mendigos, pobres, doentes, 

criminosos, entre outras categorias vistas como provocadoras de desordem social.   

A partir do século XVIII, o hospital começa a ser visto como um dispositivo terapêutico 

e sua práxis passa a abranger visitas e observações sistemáticas. O hospital transfigura-se em 

laboratórios de pesquisa e lugar de tratamento (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2015). Robaina 

(2010) aponta que a Psiquiatria surge na França com Pinel sob a vigência da Revolução Francesa, 

onde o homem torna-se o papel central da nova ordem social, defendendo as diretrizes da 

liberdade, igualdade e fraternidade. Entretanto, os sujeitos considerados loucos desafiam a 

universalidade dessas diretrizes. 

O louco era entendido como um indivíduo ausente de razão, um ser alienado, excluindo 

sua cidadania. Assim, o princípio da liberdade para esse sujeito é anulado, visto que esse 

princípio está atribuído ao homem racional. Também não se aplica a esse sujeito o princípio da 

igualdade, uma vez que, não se adaptando ao modelo de produção, não poderia ser tido como 

um padrão de homem. No que se refere ao princípio da fraternidade, esse vai ser manifestado 

cuidado, mas sob a ótica da tutela. É nesse ponto que se implementa o Hospital Psiquiátrico 

(ROBAINA, 2010). 

O surgimento do Hospital Psiquiátrico vai consistir no desenvolvimento do modelo de 

hospitalização integral caracterizado pelo isolamento e institucionalização. Os Hospitais 

Psiquiátricos eram encarregados de separar os indivíduos das influências externas, além de 

analisar a doença pura, ou seja, desvendar a sua natureza, características e desenvolvimento 

(MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2015). 

Goffman (2001) coloca que a hospitalização denotava de um potencial, em que a doença 

se tornava uma realidade observável, cognoscível e tratável. Assim, o Hospital Psiquiátrico foi 

se estruturando como um espaço de manipulação da doença e “instituição total”. 

O conceito de instituição total apontado por Goffman (2001) seria “um local de 

residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, leva uma vida fechada 

e formalmente administrada”. O modelo manicomial 
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[...]era baseado em instituições fechadas onde o sujeito alienado ficava sob tutela, 
custódia, vigilância e disciplina, promovendo o isolamento e a segregação destes. 
Desse modo, a institucionalização da loucura configurava-se como um dispositivo que 
mantinha os loucos afastados das cidades e sua loucura silenciada sob o poder da 
psiquiatria positiva. Essa reforçava a ideia de que um louco deveria ser entendido 
como um ser alienado, doente, necessitando de uma prática voltada para sua cura. 
(CALDAS; NOBRE, 2012). 

 
Portanto, a abordagem de isolamento e exclusão praticada aos doentes mentais 

perdurou por muito tempo, sendo revista somente na metade do século XX em que surge um 

movimento que defende a desinstitucionalização no qual as pessoas em sofrimento psíquico 

deveria deixar os hospitais e retornar a sua comunidade (BATISTA, 2020). Entretanto, essa 

forma de tratamento dos doentes mentais influenciou vários países e o Brasil foi um deles. 

 

3 SAÚDE MENTAL NO BRASIL: HISTORICIDADE E REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

A saúde mental no Brasil seguiu o mesmo molde do que aconteceu fora dele, o louco 

tinha uma relativa liberdade e convívio social, e um pouco mais tarde a loucura passou a ser 

vista como um problema de desordem e perturbação da paz, e o isolamento dos tidos como 

loucos começou no Brasil. 

 
[...] as Santas Casas de Misericórdia e outras instituições de caridade, já existentes 
desde os séculos XVI e XVII, e que abrigavam doentes, pobres, velhos, órfãos e 
mendigos, não contavam com loucos em sua variada clientela. As famílias mais 
abastadas, estas escondiam em casa seus doentes, em quartos próprios ou 
construções anexas especialmente levantadas, se violentos ou agitados também 
contidos ou amarrados. (RESENDE, 1987, p. 31). 

 
Tempos depois as Santas Casas de Misericórdia passam a receber os loucos, 

prevalecendo os maus tratos, a repressão física e a falta de higiene. Em meados do século XIX 

no Brasil é “fundado o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro - o Hospício D. Pedro II no Rio de 

Janeiro. Este foi inaugurado em 1852.” (RAMMINGER, 2002, p.114). Vechi (2009) destaca que 

apesar da presença de médicos na instituição, o seu controle ainda permanecia objeto do 

discurso religioso praticado na Santa Casa. Após a inauguração dessa instituição, foram criadas 

outras que se denominavam “exclusivas para alienados” em São Paulo (1852), Pernambuco 

(1864), Pará (1873), Bahia (1874), Rio Grande do Sul (1884) e Ceará (1886) (FONTES, 2011). 

Segundo Fontes (2011) em 1890, o Hospício Pedro II é desvinculado da Santa Casa, 

passando a denominar-se Hospício Nacional de Alienados, primeira instituição pública de saúde 
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estabelecida pela República, sendo controlado pelo Estado e, neste mesmo período ocorre o 

fortalecimento da psiquiatria científica, no qual o tratamento é feito com a medicalização e 

reclusão dos tidos como loucos. 

 

[…] o período imediatamente posterior à proclamação da república como o marco 
divisório entre a psiquiatria empírica do vice reinado e a psiquiatria científica, a 
laicização do asilo, a ascensão dos representantes da classe médica ao controle das 
instituições e ao papel de porta-vozes legítimos do Estado, que avocara a si a 
atribuição da assistência ao doente mental [...] (RESENDE, 1987, p. 43). 

 

Em 1912 é promulgada a primeira Lei Federal de Assistência aos Alienados, primeira 

legislação específica sobre alienados e alienação mental, l. E em 1926 foi criada a Liga Brasileira 

de Higiene Mental e em 1934 o Decreto 24.559 promulgou a segunda Lei Federal de Assistência 

aos Doentes Mentais que determinou a internação dos loucos em instituições como única 

alternativa de tratamento, a partir desse decreto houve um aumento da população internada 

nos manicômios. Em 1961 é promulgado o decreto n. 49.974, que determinou que as 

internações ocorressem apenas após o diagnóstico de doença mental, e que o tratamento 

pudesse ser realizado em instituições extra-hospitalares e comunitárias. No período ditatorial 

brasileiro prevaleceu-se em relação à saúde como um todo o modelo privatista, fazendo da 

loucura um negócio com a ampliação e criação de clínicas psiquiátricas, e ao mesmo tempo com 

a problemática da superlotação e serviços de má qualidade em relação à assistência psiquiátrica 

pública, o que fez com que a partir de 1970 se pensasse um novo modelo hospitalocêntrico com 

uma visão crítica em relação a exclusão dos doentes mentais. 

As exposições sobre a violência que ocorriam dentro das instituições aqueceram os 

debates acerca da superação do modelo asilar e da reformulação da política de saúde mental. 

O processo de reforma psiquiátrica teve início na década de 1970, marcado por um período que 

sinalizava a necessidade da redemocratização do país, reorganização do sistema de saúde 

vigente e a reformulação do cuidado em saúde mental.  

A reforma psiquiátrica brasileira se dá por meio da luta dos profissionais da saúde pela 

superação da violência asilar, discriminação e estigma dos sujeitos com transtornos mentais, 

para um tratamento humanizado em defesa da reinserção desses indivíduos no âmbito social. 

A proposta da reforma psiquiátrica foi regulada na garantia de direitos à população com 
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transtornos psiquiátricos, promoção e acesso a serviços que ofertam apoio no tratamento e 

prevenção da crise (SILVA, 2019).  

Além disso, os movimentos sociais tiveram um papel decisivo na luta pelos direitos dos 

sujeitos acometidos de transtornos mentais. 

 

A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, 
instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos 
governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços 
de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos 
mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário 
social e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de 
práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, 
dos serviços e das relações interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica 
avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios. (MINISTÉRIO DA SAÚDE; 
COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE MENTAL, 2005). 

 

A desinstitucionalização da psiquiatria na Itália caracterizada pela crítica ao manicômio 

trouxe reflexos no processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira e na idealização de um novo 

modelo de atenção em saúde mental. 

 

O movimento italiano da Psiquiatria Democrática (MPD) buscou desconstruir os 
manicômios e reconstruir a política psiquiátrica, um trabalho de transformação, de 
desmontagem da relação poder-saber e de invenção de novas relações. A 
preocupação maior não é com a etiologia, mas com a forma de existência e expressão 
do sujeito que, de paciente (posição limitada e estigmatizada) torna-se cidadão com 
plenos direitos (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2015).  

 

Em 1978 a Itália aprovou a Lei n. 180 em que dispôs o fechamento dos Hospitais 

Psiquiátricos e proíbe a implementação de novos manicômios em seu território. A constituição 

de serviços substitutos revelou a viabilidade de uma sociedade sem manicômios.  

Essas experiências bem sucedidas na Itália trouxe influências para o Brasil, o movimento 

pela Reforma Psiquiátrica brasileira fomentou a criação desses serviços substitutos ao Hospital 

Psiquiátrico com o objetivo de prestar assistência ao indivíduo com transtorno mental sem 

excluí-lo da esfera social (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2015). A I Conferência Nacional de Saúde 

Mental (CNSM) realizada em 1987 foi considerada um marco para as políticas desse setor, o 

evento reuniu diversos sujeitos envolvidos com essa temática. Após a I CNSM, as discussões 

sobre saúde mental tiveram maior evidência ocupando setores sociais, políticos e acadêmicos 

(SAMPAIO; JÚNIOR, 2021). 
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Em 1987 foi inaugurado, em São Paulo, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS). Os CAPS foram primeiramente designados a estruturar a rede, prestar atendimento 

clínico e buscar a reinserção social dos sujeitos que apresentam transtorno psíquicos 

(MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2015).  

O projeto de lei apresentado pelo deputado Paulo Delgado em 1989, que ficou 

conhecido como Lei da Reforma Psiquiátrica, propôs a regulamentação dos direitos desses 

sujeitos, a extinção progressiva dos manicômios, instituindo a responsabilidade do Estado no 

desenvolvimento da política de saúde mental no país, ressaltando a importância de desenvolver 

novos serviços comunitários impulsionando a participação social no acompanhamento da sua 

efetivação (SILVA, 2019). O projeto de lei veio a resultar, 12 anos depois, na Lei nº 10.216.  

A lei nº 10.216 proporcionou a mudança do modelo assistencial à população com 

transtornos mentais, a busca pela cidadania foi o ponto central dessa luta. Silva (2019) 

apresenta alguns marcos na concretização da política mental até o ano de 2017, entre eles: 

instituição da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS por meio da Portaria nº 3.088/2011, criação 

de mais de 2 mil Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, 56 unidades de acolhimento 

cadastradas, 496 Serviços Residenciais Terapêuticos cadastrados para ex moradores de 

hospitais psiquiátricos, entre outros. 

 

4 OS DESAFIOS DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL 

 

Apesar dos grandes avanços legislativos para garantia de um tratamento mais 

humanizado e menos excludente em relação aos que sofrem algum tipo de sofrimento psíquico, 

a implementação de políticas sociais no sistema capitalista enfrenta diversos desafios na sua 

efetivação. 

Muito se avançou em termos do enfrentamento ao estigma que compreende os 

transtornos mentais e o uso de substâncias psicoativas em termos de proposições e diretrizes 

oriundas do Ministério da Saúde, da Justiça e Direitos Humanos. No entanto, as disposições 

presentes nas conferências de saúde, portarias ministeriais e na legislação, bem como nos 

projetos dos governantes, não são acompanhadas de práticas que viabilizem a efetivação 

dessas propostas na intensidade que seria primordial (ZANARDO; LEITE; CADONÁ, 2017).  
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Destaca-se que a organização dos serviços nos estados e municípios do Brasil ocorreu 

de forma heterogênea, em tempos diferentes e seguindo interesses técnicos-políticos que 

excedem as orientações da política nacional. Nesse contexto, as diferenças regionais são visíveis 

e evidenciam os obstáculos de estruturar uma rede de atenção em saúde mental que possa ser 

representativa de um cuidado integral. Entretanto, com a publicação da portaria da RAPS, essas 

divergências podem ser minimizadas nos contextos territoriais, uma vez que pressupõe atenção 

em todos os níveis e por diferentes serviços (ZANARDO; LEITE; CADONÁ, 2017). 

Outro desafio na política de saúde mental diz respeito ao fenômeno da 

hipermedicalização presente nos serviços substitutos. Andrade e Maluf (2017) aponta que a 

objetivação do tratamento por meio de medicamentos determina as relações assimétricas de 

poder entre profissionais e usuários gerando novas formas de controle.  

O contexto sócio-político que o Brasil enfrenta desde 2016 é marcado pelo processo de 

desmonte das políticas sociais afetando diretamente a política de saúde mental. Verifica-se, a 

partir desse período, a intensificação dos debates pró-manicomiais, com vistas a reordenar o 

segmento dessa política. Dessa forma, suscitaram mudanças institucionais em virtude da 

aprovação de um novo arcabouço legal que reestrutura a rede e o cuidado desenvolvido pelas 

unidades integrantes das RAPS (SAMPAIO; JÚNIOR, 2021).  

A resolução n. 32 e a portaria n. 3.588 promoveram mudanças na Política Nacional de 

Saúde Mental. As principais alterações são a inserção dos hospitais psiquiátricos nas RAPS, a 

recriação dos hospitais-dia e dos ambulatórios, aumento do financiamento para instituições 

hospitalares especializadas. Sampaio e Júnior (2021) colocam que essas medidas desconfiguram 

os princípios organizativos da RAPS, trazendo retrocessos nos avanços adquiridos pela reforma 

psiquiátrica brasileira. 

Outro retrocesso é apresentado com a nota técnica n°11 de 2019 (BRASIL,2019) 

apresentada pelo Ministério da Saúde que trouxe as principais mudanças legais no âmbito da 

nova PNSM, que trouxe a possibilidade de financiamento da compra de aparelhos de 

eletroconvulsoterapia (ECT) para uso no SUS, e estabeleceu ainda a possibilidade de internação 

de crianças e adolescentes em unidades psiquiátricas, a nota foi retirada de circulação após 

críticas. Em 2021 a esse tipo de tratamento volta à cena, com uma consulta pública feita pela 

CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – SUS, 

vinculada ao Ministério da Saúde), sobre o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o 
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Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo” onde aponta a 

eletroconvulsoterapia como uma forma de tratamento para o autismo (BRASIL, 2021). 

Além disso, a Emenda Constitucional nº95/2016 que congela os gastos públicos por 

vinte anos inviabiliza a garantia, a expansão e efetivação dos direitos sociais, e nesse caso a 

política de saúde mental, o que acaba ocasionando redução e precarização nos serviços, 

sucateamento das instituições e CAPS, e favorece a lógica privatista e incentiva a 

mercantilização dos serviços através das clínicas e hospitais psiquiátricos. 

Esse retrocesso ficou mais evidente no auge da pandemia onde houve um aumento no 

sofrimento psíquico dos cidadãos, e ao mesmo tempo gerou uma grande busca nos serviços da 

Rede de Atenção Psicossocial o que acarretou a superlotação dos hospitais, a precarização e a 

dificuldade no acesso aos serviços para o trato psicossocial, além de mostrar a grande 

desigualdade e vulnerabilidade presente na sociedade, no qual a pandemia evidenciou o grande 

desmonte da política de saúde mental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se fazer o percurso histórico da saúde mental, desde o conceito de loucura e a 

institucionalização dos tidos como louco até a Reforma Psiquiátrica, nota-se que foi construído 

culturalmente e ideologicamente o tratamento excludente prestado aos que sofriam com 

transtornos psíquicos. 

O grande avanço em relação à saúde mental se inicia com o Movimento de Reforma 

Psiquiátrica e se concretiza em parte na Lei nº 10.216/2001 que lança um novo olhar para os 

que sofrem com transtornos psíquico, impulsionando um tratamento mais livre e menos 

segregado e inserido socialmente, tendo as instituições e a família como  

apoio, e que através dos serviços da RAPS a pessoa com sofrimento mental tenha um 

atendimento mais humanizado e sem preconceito. 

Entretanto, apesar das conquistas ainda há um caminho longo a percorrer, tendo em 

vista os desmontes da PNSM que estão sendo feitos, além de observa-se um incentivo a práticas 

e tratamentos que já estão em desuso como o incentivo a internação e os tratamentos que 

trazem mais sofrimento ainda aos pacientes.  
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Dessa forma, este trabalho visa contribuir com a defesa do Movimento da Reforma 

Psiquiátrica apontando os avanços e os retrocessos na legislação na área da saúde mental, 

buscando quebrar com os paradigmas que envolvem a saúde mental bem como revelar que as 

pessoas que sofrem com problemas psicossociais são cidadãos de direitos, que têm interesses 

e necessidades e que devem ser supridas pelo Estado e pela família. 
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