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Eu sou dado ao maravilhoso, ao fantástico, ao hi-
persensível; nunca, por mais que quisesse, pude 

ter uma concepção mecânica, rígida do Universo e de 
nós mesmos. No último, no fim do homem e do mun-
do, há o mistério e eu creio nele. Todas as prosápias 
sabichonas, todas as sentenças formais dos materia-
listas, e mesmo dos que não são, sobre as certezas da 
ciência, me fazem sorrir e, creio que este meu sorriso 
não é falso, nem precipitado, ele me vem de longas 
meditações e de alanceantes dúvidas.

  Lima Barreto, Diário do Hospício
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Apresentação

Esta coletânea é uma espécie de trajetória política e concei-
tual que percorri ao longo de minha vida profissional e 

que, espero, possa servir de referência para muitas pessoas que 
 atuam na área da saúde mental, sejam elas usuárias dos servi-
ços, familiares, técnicos, professores, pesquisadores ou ativistas 
de defesa dos direitos humanos e da cidadania. 

Sei que muitos destes escritos são profundamente datados! 
Ou seja, foram elaborados em um determinado momento da 
história e de minha trajetória pessoal. Mas foram reflexões que 
eu produzi e que, de uma forma ou de outra, contribuíram para 
meu desenvolvimento e (por que não?) para a própria história 
das políticas públicas em saúde mental no Brasil, já que eu me 
dediquei – extremamente – a elas em toda a minha vida profis-
sional. E, por outro lado, eu insisto na premissa de que não de-
vemos abandonar os autores e os textos clássicos, responsáveis 
pelas nossas convicções iniciais e pelas bases de um novo proje-
to de saúde mental, de saúde coletiva e de sociedade libertária 
e democrática que fundamentaram nossos projetos de reforma 
sanitária e reforma psiquiátrica. 
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Sem este pensamento ampliado e crítico, como denomina-
va Sergio Arouca, seremos sempre reprodutores do status quo, 
copiadores, no dizer de Estamira, reformistas e não revolu-
cionários ou inovadores. Não basta fechar manicômios e abrir 
novos serviços de atenção psicossocial se não tivermos claras 
estas questões tanto epistêmicas quanto políticas que envolvem 
a psiquiatria e as instituições ditas de “saúde mental”. 

A coletânea se inicia com um capítulo elaborado para um 
livro organizado por Sonia Fleury sobre os 20 anos do Cebes, 
onde, pela primeira vez, eu adotei a noção de reforma psiquiá-
trica como processo social complexo. Na abordagem de então 
era utilizada a expressão campos para se referir ao que, poste-
riormente, passou a ser denominado de dimensões, no sentido 
de ampliar a concepção dinâmica e as interações que a proposta 
continha. Por outro lado, os campos eram restritos aos âmbitos 
assistencial, cultural e conceitual, não abordando, naquele con-
texto, o campo jurídico-político. 

Os dois capítulos seguintes foram elaborados no processo 
de construção de minha pesquisa de mestrado sobre as colônias 
de alienados no Brasil. Em certo momento de minha formação 
eu deparei com a pergunta: por que vários hospitais psiquiátri-
cos são denominados colônia? Em vários estados do Brasil exis-
tem manicômios chamados de colônia. São “julianos moreiras”, 
“adautos botelhos”, “juquerys”, “francos da rocha” “engenhos 
de dentro”... e tantas outras mais. A partir desta pesquisa, des-
cobri a história da lendária aldeia belga de Gheel (ou Geel) e 
revelei sua história para os profissionais de saúde mental do 
Brasil. Mas, acima de tudo, a principal descoberta para mim foi 
a função social da psiquiatria, isto é, o papel que a psiquiatria 
cumpre na ordem social, como instituição disciplinar, norma-
lizadora, um misto, como dizia Foucault ao se referir à Gran-
de Internação, de uma instituição entre o poder da justiça e o 
poder da polícia. Um discurso de Rodrigues Caldas, primeiro 
diretor da Colônia de Jacarepaguá (posteriormente denomina-
da de Juliano Moreira), foi revelador quando, emocionado e 

empolgado com o lançamento da pedra fundamental, se diri-
ge ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores reivindicando 
uma nova legislação para resolver, dentre outros, os problemas 
relacionados aos deveres do Estado para uma série de sujeitos 
marginalizados, dentre os quais tarados, desvalidos de fortuna, 
espírito ou caráter, mendigos ociosos e errabundos, ébrios, lou-
cos e menores retardados, delinquentes, abandonados, e (com 
grande surpresa para mim) “os indesejáveis inimigos da ordem 
e do bem público, alucinados pelo delírio vermelho e fanático 
das sanguinárias e perigosíssimas doutrinas anarquistas ou co-
munistas, do maximalismo ou bolchevismo”.

Na sequência, há um texto sobre a arquitetura do manicô-
mio, assim como das demais instituições totais, como as deno-
minou Erving Goffman, e suas estratégias de disciplinamento 
ou adestramento, e de produção de subjetividades de mortifica-
das. Na mesma linha de raciocínio há O lugar zero, um prefácio 
que escrevi para o belíssimo, embora chocante, livro (Colônia): 
uma Tragédia Silenciosa. Este foi o livro que tornou públicas as 
marcantes fotografias de Luiz Alfredo, feitas no Hospício de 
Barbacena, onde Daniela Arbex teve acesso às fotos que utilizou 
em Holocausto (a autora faz uma ligeira menção a este fato na 
página 189). Luiz Alfredo era um jovem fotógrafo da revista O 
Cruzeiro que, em uma de suas primeiras viagens profissionais, 
acompanhou o jornalista José Franco ao hospital em Barbace-
na. A visita deu origem a uma reportagem histórica em que, 
pela primeira vez, eu vi associada a ideia de um manicômio 
com um campo de concentração nazista, o que viria a ser nova-
mente enunciado por Franco Basaglia, na mesma instituição, 17 
anos depois. (Colônia) foi lançado em 2008, na Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, 
na abertura do 26º Curso de Especialização em Saúde Mental 
e Atenção Psicossocial, do qual sou coordenador. Para o lan-
çamento foram convidados Jairo Toledo Furtado, organizador 
do livro, Hiram Firmino, que escreveu Nos Porões da Loucura e 
Helvécio Ratton, cineasta que produziu o curta-metragem que 
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também escreveram prefácios, além do poeta e escritor Fernan-
do Brant, Antônio Simone, Francisco Paes Barreto, Ronaldo Si-
mões Coelho, João Batista Magro dentre outros.

Rumo ao fim dos manicômios foi um artigo que escrevi procu-
rando contribuir para uma estratégia de resistência aos ataques 
ao processo de reforma psiquiátrica no Brasil e tece uma análise 
positiva e otimista deste. Acredito que um conteúdo importan-
te destas reflexões permanece atual.

Nos dois capítulos seguintes, Cultura da Formação e A (Clí-
nica) e a Reforma Psiquiátrica, retomo a noção de reforma psi-
quiátrica como processo social complexo como base tanto para 
a formação crítica dos profissionais que atuam na área quanto 
para a clínica. Esta, assim como a doença colocada entre parên-
teses por Basaglia para desta forma, permitir novos e revelado-
res contatos com os sujeitos em sofrimento, deve ser colocada 
entre parênteses pois é, ao mesmo tempo, uma estratégia de co-
nhecimento e de objetualização, portanto, de medicalização-pa-
tologização. Em O Nascimento da Clínica, Foucault demonstrou 
como “definiu-se um uso absolutamente novo do discurso cien-
tífico: uso de fidelidade e obediência incondicional ao conteúdo 
colorido da experiência – dizer o que se vê; mas uso também de 
fundação e de constituição da experiência – fazer ver, dizendo 
o que se vê” (FOUCAULT, 1977, p. 226). Em outras palavras: 
dizer o que está sendo visto; fazer ver o que está sendo dito!

O último capítulo é dedicado às contribuições de Franco 
Basaglia, que embora seja muito conhecido no Brasil por sua ati-
vidade política e protagonismo no processo italiano de desmon-
tagem das estruturas manicomiais e inspiração para a Lei 180 
(que passou a ser conhecida como Lei Basaglia), não é suficien-
temente conhecido como autor de uma das mais potentes e bem 
fundamentadas críticas epistemológicas ao saber e às institui-
ções psiquiátricas. Escrevi este texto quando pesquisava a obra 
de Franco no meu doutoramento em Trieste, cidade palco das 
mais importantes transformações no campo da psiquiatria. A 
pesquisa deu origem ao livro O Homem e a Serpente (AMARAN-

TE, 2010), cujo título é inspirado na fábula tantas vezes contada 
por Franco Basaglia e que serviu de referência cultural para sua 
démarche.

Enfim, com reflexões remotas e recentes, espero estar con-
tribuindo para o permanente avanço da reforma psiquiátrica 
no Brasil, o que significa, no meu entendimento, que as pesso-
as que precisam de nosso trabalho sejam mais bem cuidadas e 
consideradas em seus direitos e sua cidadania.

Paulo Amarante



1 Loucura, Cultura e 
Subjetividade.

Conceitos e Estratégias, 
Percursos e Atores da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira

Parece que foi ontem... A loucura invade a cidade

O Movimento, que se convencionou denominar de Reforma 
Psiquiátrica, ampliou visivelmente seu campo de influên-

cia política e cultural em nosso país na década de 1990. Cons-
tituído a partir do final dos anos 1970, o Movimento surge em 
meio ao clima de efervescência que dominava o Brasil naqueles 
anos de organização social e civil contra a ditadura militar. O 
ano de 1976, por exemplo, registra o espancamento do Bispo 
Don Adriano Hipólito; as mortes do operário Manuel Fiel Fi-
lho, nos porões do DOI-CODI, e dos três dirigentes do PC do B 
em São Paulo; a cassação de inúmeros parlamentares; a edição 
da famigerada Lei Falcão; as explosões de bombas na ABI, na 
OAB, no CEBRAP, na Editora Civilização Brasileira. São tem-
pos duros de violência e de resistência.

Naquele mesmo ano, a partir de um grupo de sanitaristas, 
nasce em São Paulo a ideia da criação do CEBES e da Revis-


