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RESUMO 

 

HEBERTT, Daniel Pereira dos Santos. Loucura, Considerações sobre o histórico, 

representações sociais e estigma. Trabalho de conclusão de curso (Monografia). Rio de Junho: 

UNIABEU, 2017, 40p. A presente monografia tem como objetivo apresentar considerações a 

respeito da loucura, assim como um breve histórico da loucura na Idade Clássica, segundo 

Foucault (1978), notas sobre métodos primitivos de tratamento e sobre o processo de Reforma 

Psiquiátrica no Brasil e a luta antimanicomial. Aspectos psicossociais, como Representações 

Sociais de acordo com Durkheim (1989), Moscovici (1990) e Jodelet (1990) e estigma, 

segundo Goffman (1988) são apresentados, assim como a atuação dos profissionais da área de 

saúde mental no processo de Reforma Psiquiátrica, sobre tudo do psicólogo nesta luta. 

 

Palavras chaves: loucura; história; Representações Sociais e estigma. 

 

 

ABSTRACT 

 

HEBERTT, Daniel Pereira dos Santos. Madness, historical considerations, 

social representations and stigma. Completion of course work (Monograph). Rio de 

Janeiro: UNIABEU, 2017, 40p. This monograph aims to present considerations about 

madness, as well as a brief history of the madness in the Classical Age, according to 

Foucault (1978), notes on primitive methods of treatment and on the process of 

Psychiatric Reform in Brazil and the anti-asylum fight. Psychosocial aspects, such as 

Social Representations according to Durkheim (1989), Moscovici (1990) and Jodelet 

(1990) and stigma, according to Goffman (1988) are presented, as well as the 

performance of mental health professionals in the process of Psychiatric Reform, 

Especially the psychologist in this struggle. 

 

Keywords: madness; history; Social representations and stigma. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O termo loucura presente em nosso cotidiano é associado a diversas situações do dia a 

dia, falta de razão, exageros, doença mental propriamente dita, dentre outras. Essas 

interpretações, ao contrário do que muitos pensam, datam de muito tempo atrás e permeiam o 

imaginário social tornando essas representações sobre a loucura naturalizadas. Esse trabalho 

objetiva apresentar um breve histórico referente às interpretações da loucura na Idade 

Clássica, segundo Foucault em “A história da loucura na idade clássica”, assim como o 

processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil.  

Foram apresentadas noções sobre aspectos psicossociais, como as Representações 

Sociais e estigma, entretanto isso foi feito de forma genérica, ou seja, de forma neutra, não 

pautando apenas os exemplos na “loucura” enquanto transtorno mental, mas em seu sentido 

amplo, como também desrazão. Por último podemos considerar dentro das propostas deste 

trabalho, as possíveis intervenções dos profissionais da área de saúde mental, sobre tudo do 

profissional de psicologia, no processo de humanização do tratamento da “loucura”, assim 

como de seus familiares e sociedade de um modo geral.  

Para a elaboração desse trabalho foi utilizada metodologia qualitativa, do tipo 

exploratório-descritivo, realizada através de revisões bibliográficas acerca de livros e artigos 

que tratam sobre assunto. 

 Ainda que sendo um tema bastante discutido, há muito que se fazer e conquistar, por 

isso este trabalho apresenta alguns dos fenômenos psicossociais (Representações Sociais e 

estigmatização) que podem ser articulados com a loucura em seu sentido amplo, não apenas 

com os indivíduos portadores de transtornos mentais, como também os considerados sem 

razão. Apesar de esse trabalho tratar da Reforma Psiquiátrica e da luta antimanicomial, não se 

trata apenas disso. Consideraremos “louco” não apenas quem sofre com algum tipo de 

transtorno mental, mas todos aqueles que sofrem pela falta de “razão”, por não atenderem de 

alguma forma o referencial imposto pela sociedade. 
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1 A LOUCURA NO TEMPO 

 

 

Desde os primórdios, a loucura tem recebido diversas interpretações. Por diversas 

vezes a loucura foi, e podemos “arriscar” que ainda é associada a possessões demoníacas ou 

castigo por algumas religiões. Assim como também, indivíduos sem transtorno mental já 

foram considerados loucos por questões morais, ou seja, por não ter “razão”. Apesar dos anos, 

séculos e milênios, a interpretação da loucura mantem-se semelhante em alguns aspectos. 

Neste capítulo é proposta uma breve viagem cronológica através da loucura na idade clássica 

segundo Foucault, algumas considerações sobre métodos primitivos de tratamento assim 

como notas sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. 

 

 

1.1 A loucura na Idade Clássica 

 

 

Segundo Foucault (1978, P.7), no início da Idade Média até o final das Cruzadas, o 

mal que até então dominava o cenário social no papel de estigma era a lepra. O termo estigma 

é definido por Goffman como sendo “[...] a situação do indivíduo que está inabilitado para a 

aceitação social plena” (GOFFMAN, 1988, p.4), assunto que será discutido melhor 

posteriormente.  

Os leprosos eram excluídos pela sociedade, separados da família, amigos para viverem 

à margem da sociedade. Essa situação perdurou por um longo tempo, onde estes enfermos 

eram condenados ao isolamento e aos tratamentos nos leprosários. Nas palavras de Foucault, 

“A partir da alta Idade Média, e até o final das Cruzadas, os leprosários tinham multiplicado 

por toda a superfície da Europa suas cidades malditas” (FOUCAULT, 1978, p.7). Essas 

cidades malditas se caracterizavam pela precariedade e segregação, onde leprosos, doentes 

sem cura e já os loucos eram depositados. Dentre estes leprosários destacam-se, “Bourg-la-

Reine, Corbeil, Saint-Valère e o sinistro Champ-Pourri; e também Charenton. Os dois 
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maiores encontravam-se na periferia imediata de Paris: Saint-Germain e Saint-Lazare; 

tornaremos a encontrar seus nomes na história de um outro mal” (FOUCAULT, 1978, p.7). 

O outro mal ao qual Foucault se refere é a loucura, mas em seu sentido amplo, que de 

certa forma já começava a abranger os “sem razão”, ou seja, aqueles que de alguma forma não 

representavam a normalidade instituída. Com a lepra controlada, esses hospitais e depósitos 

de gente passam a ser utilizados para outras finalidades. “[...] a partir do século seguinte, 

Saint-Germain torna-se uma casa de correição para os jovens” (FOUCAULT, 1978, p.7). 

Podemos perceber a partir daí que o espaço de segregação persiste, onde apenas são incluídos 

novos elementos. Esses elementos são os “sem razão”, como exemplo os loucos.  

Segundo Foucault (1978, p.6), com o desaparecimento da lepra, extinguido (ou quase) 

o leproso da lembrança, as estruturas continuaram existindo. Repetidamente das mesmas 

formas. “[...] os jogos da exclusão serão retomados, estranhamente semelhantes aos primeiros, 

dois ou três séculos mais tarde. Pobres, vagabundos, presidiários e “cabeças alienadas” 

assumirão o papel abandonado pelo lazarento” (FOUCAULT, 1978, p. 6). 

Contudo, naquele momento, a loucura já fazia parte do cotidiano, nas ruas era 

interpretada de diversas formas artísticas, em peças de teatro e romances. Os loucos 

considerados “legais”, “simpáticos”, “amigos”, eram aceitos, com a ressalva do estigma, mas 

eram aceitos. Já os loucos mais “esquisitos”, “feios”, com comportamentos consideráveis 

inaceitáveis ou “bizarros”, ou seja, pessoas moralmente sem razão incluindo os bêbados e os 

promíscuos, estes eram embarcados em navios como uma espécie de ritual da época.  

Para Foucault, a Nau dos Loucos do século XV representava a busca da razão, uma 

purificação pelas águas do mar. “A loucura é o já-está-aí da morte. Mas é também sua 

presença vencida, esquivada nesses signos cotidianos que, anunciando que ela já reina, 

indicam que sua presa será bem pobre” (FOUCAULT, 1978, p. 21). Com isso, a experiência da 

loucura (em seu sentido amplo, doentes, mendigos...) assumia o papel da continuação da 

lepra. A exclusão do leproso demonstrava que ele era, apesar de vivo, a representação da 

morte para os demais “normais”.  

Seguindo o rumo dos ocorridos, com a internação em leprosários, também as pessoas 

com doenças venéreas, assim como os “loucos”, passam a dividir a exclusão, ambos não se 

adequam aos padrões “morais” estabelecidos, unindo-se em desonra aos bêbados, 

“vagabundos” etc. Nas palavras de Foucault: 

“Fato curioso a constatar: é sob a influência do modo de internamento, tal como ele 

se constituiu no século XVII, que a doença venérea se isolou, numa certa medida, de 

seu contexto médico e se integrou, ao lado da loucura, num espaço moral de 

exclusão” (FOUCAULT, 1978, p. 12). 
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Foucault buscou em seu livro “História da loucura na idade clássica” (1978), que 

também foi sua tese de doutorado, estabelecer quando a loucura foi efetivamente separada da 

esfera moral, religiosa dentre outros aspectos e encarada como uma questão de saúde. 

Segundo Freitas (2004, p. 78) essa divisão se deu a partir de dois estopins, que seriam a 

fundação do Hospital Geral de Paris pelo decreto de 1656, onde eram internados os pobres, 

mendigos e a libertação dos acorrentados de Bicêtre (1794). Foucault (1978, p. 55) fala que, a 

partir de Pinel, Tuke, Wagnitz, os loucos durante um século e meio, foram submetidos ao 

regime desse internamento, “[...] e que um dia serão descobertos nas salas do Hospital Geral, 

nas celas das "casas de força"; percebe-se também que estavam misturados com a população 

das Workhouses ou Zuchthdusern” (FOUCAULT, 1978, p. 55). 

O objetivo do Hospital Geral era recolher e “depositar” os pobres de Paris, desta forma 

eliminariam das ruas os mendigos, “vagabundos” e todos aqueles que de alguma maneira 

pudessem “poluir a paisagem”. Esse recolhimento era democrático (no contexto da pobreza), 

pois independente de sexo, idade, saudáveis ou doentes, curáveis ou incuráveis, ou seja, 

qualquer pessoa pobre ou miserável seria “recolhida”, todas obrigadas a trabalhar a fim de 

serem purificadas.  

Naquele momento não havia caráter médico/terapêutico nessas casas/abrigos, apenas 

mais uma forma de asilo, entretanto com o poder de julgar e executar, não havendo direito a 

recursos. Essas casas de internação, segundo Foucault, cresceram em quantidade por toda a 

Europa, mais especialmente na França, Alemanha e Inglaterra, sendo que muitas destas foram 

estabelecidas dentro dos muros dos antigos depósitos de gente chamados leprosários e eram 

mantidas com dinheiro de impostos, ou seja, dinheiro público.  

Segundo Foucault (1978, p. 114), o momento da grande internação foi o momento em 

que a loucura é percebida no horizonte social da pobreza, da falta de capacidade para 

trabalhar, da impossibilidade de interagir no grupo, o momento em que começa a demonstrar-

se no contexto dos problemas da cidade. “As novas significações atribuídas à pobreza, a 

importância dada à obrigação do trabalho e todos os valores éticos a ele ligados determinam a 

experiência que se faz da loucura e modifica lhe o sentido” (FOUCAULT, 1978, p. 114). 

Com isso o autor quer dizer que nesse momento de internação compulsória, que foi 

possível perceber que havia algo de errado, iniciando a partir desse momento reflexões a 

respeito do tema por parte de diferentes pensadores e profissionais da época em grande parte 

da Europa.  
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Um exemplo, na França, Pinel inicia o processo de libertação dos loucos de Bicêtre de 

suas correntes, defendendo através de um recondicionamento (ou reeducação) o controle 

social e moral. Já na Inglaterra, o precursor pela reforma, contemporaneamente a Pinel, foi 

Samuel Tuke, que buscou curar os doentes da loucura numa casa de campo, sem grades nem 

correntes. Desse modo, iniciou-se um processo de humanização por parte de alguns 

profissionais (alguns). Apesar de seu empenho em tentar humanizar o tratamento dos loucos, 

Tuke não era médico, Pinel sim, por isso de forma alguma houve um rompimento com a 

prática do asilo.  Iniciou-se apenas um processo de humanização. 

Com a loucura diferenciada das demais formas de exclusão, a pobreza deixa de ser um 

motivo para o encarceramento, diferente da loucura que permanece. Apenas ao final do século 

XVIII e XIX, que surgem os asilos com “intenção” terapêutica, como vimos com Pinel e 

Tuke, e a loucura passa a ser considerada como uma “alienação mental”. A “alienação 

mental” seria um “quadro” na vida do indivíduo a qual ainda que recorrente, seria possível 

sair através do tratamento adequado.  

Assim começa um processo de reforma. “A partir de Pinel, a loucura pode ser tratada 

porque é possível „dialogar‟ com o insensato” (FREITAS, 2004, p. 88). Considerando todo 

histórico levantado, desde a exclusão dos leprosos, a Nau dos Loucos, o Grande Internamento 

e até chegar ao asilamento, podemos perceber que nenhum desses processos de segregações 

foi eficiente para livrar a sociedade da loucura. Segundo Foucault (1978) o asilo estabelecido 

pelo escrúpulo de Pinel não adiantou de nada e não resguardou o mundo contemporâneo 

contra a grande demanda da loucura. Ou seja:  

“[...] serviu, serviu muito bem. Se libertou o louco da desumanidade de suas correntes, 

acorrentou ao louco o homem e sua verdade. Com isso, o homem tem acesso a si 

mesmo como ser verdadeiro, mas esse ser verdadeiro só lhe é dado na forma da 

alienação” (FOUCAULT, 1978, p. 575). 

Esse processo de reforma, apesar de haver demarcações cronológicas que assim como 

as territoriais são feitas pelo homem, podemos considerar que esse processo é contínuo, pois 

desde antes de Foucault, Pinel, Tuke, Wagnitz dentre outros documentarem, os loucos (em 

todos os sentidos da palavra) sempre existiram. Nesse sentido podemos apontar que, esse 

processo perdurou e perdura até os dias atuais, sempre existindo um caminho a percorrer.  

Foucault propôs apresentar a loucura na Idade Clássica. Não pretendendo esgotar o 

assunto podemos considerar que, dentre as interpretações dadas à loucura, pouco mudou 

quanto às interpretações sociais referentes à mesma. Considerando a história da loucura, um 

tema subjetivo, podemos analisar que até mesmo antes de se discutir o assunto, este já existia. 
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Desde tempos remotos o louco vem sofrendo com tratamentos “desumanos” e muitas das 

vezes ineficazes. 

 

 

1.2 Métodos primitivos de tratamentos 

 

 

Apesar da história da loucura na Idade Clássica, segundo Foucault, o início do 

reconhecimento das doenças mentais data desde a pré-história, ou seja, desde que o homem é 

homem. Segundo Bastos (2000, p.1), por essa razão, consideramos que a psiquiatria, palavra 

derivada do grego υστη (psiqué), que significa alma e ιαηρος (iatros) que quer dizer médico, 

representa a mais antiga de todas as especialidades médicas. Considerada desta forma por 

seus métodos “[...] diagnósticos (do prefixo grego δια- [dia-]; através, e ϒνοζιϛ [gnosis]: 

(conhecimento) e terapêutico do (do grego θεραπεια) [therapeia]: tratar, cuidar) estão entre os 

mais remotos recursos da medicina tradicional” (BASTOS, 2000, p.2). Várias práticas como 

transe hipnótico, sugestão, fantasias e interpretações de sonhos dentre outros métodos, como 

drogas psicoativas, trepanações cranianas já haviam sido usadas, segundo o autor. 

Em diferentes épocas e culturas, segundo o mesmo, ainda que nas mais rústicas ou 

primitivas, já havia as tentativas de entender os transtornos mentais. Entretanto, olhando por 

outro ponto de vista sobre a psiquiatria: 

[...] ela apresenta características muito recentes porque apenas no início deste século 

conseguiu separar-se efetivamente da neurologia e adquirir seus próprios conceitos e 

métodos. Diferentemente de qualquer outra especialidade, a psiquiatria precisa 

necessariamente trabalhar simultaneamente com áreas ou paradigmas diferentes de 

conhecimento. A fundamentação de todo conhecimento psicopatológico é, por 

definição, múltipla. (BASTOS, 2000, p.2).  

Ainda na antiguidade, Bastos nos revela que médicos e sacerdotes chineses, egípcios, 

gregos, indianos, sumérios, romanos dentre outros, já costumavam utilizar psicofármacos no 

tratamento no dos diversos distúrbios psíquicos, desse modo aplicavam técnicas que hoje 

podemos considerar bizarras.  

É interessante ressaltar, que de acordo com o autor, já havia a intenção de reintegrar o 

sujeito à sociedade, nas palavras do autor, “A interpretação ritualizada dos sonhos, delírios, 

fantasias, e alucinações, de acordo com a mitologia de cada cultura, proporcionava elementos 

terapêuticos de compreensão psicológica e reintegração social” (BASTOS, 2000, p.2). 
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Muitos desses rituais eram secretos, nem tão poucos foram documentados 

detalhadamente, dessa forma, Bastos esclarece que por essa razão não temos hoje condições 

adequadas de avaliarmos estes métodos detalhadamente, “supondo” apenas que estes se 

assemelham às técnicas psicoterápicas atuais. Esperamos que não. 

Os rituais de cura, elaborados e envolventes, misturavam com os produtos de ação 

psicotrópica sem nenhum conflito ideológico, com a psicoterapia e a farmacoterapia. Ainda 

de acordo com o autor, desde tempos imemoriais, em todos os continentes, praticamente 

nenhum povo não conhecia algum método para lidar com os transtornos mentais.  

Dentre os métodos primitivos, eram utilizados, por exemplo, diversas ervas, raízes 

dentre outras substancias alucinógenas que através do método de ensaio e erro deveriam antes 

de tudo intoxicar os enfermos, isso na melhor das hipóteses.  

Os Tratamentos empregados em portadores de transtornos mentais atualmente 

sofreram avanços consideráveis, em comparação a pré-história, entretanto, comparados à 

Idade Clássica, as mudanças são bem recentes, havendo muito ainda o que se fazer.  

 

 

1.3 A loucura no Brasil 

 

 

Atualmente, a discussão a respeito da importância do respeito e dignidade no 

tratamento do doente mental, falando especificamente no Brasil, iniciou-se nos anos 70 

(MAIA & FERNANDES, 2002, p. 159). Isso ocorreu por meio de apelos feitos por diferentes 

profissionais da área de saúde mental, para que estes indivíduos não fossem mais submetidos 

às torturas ou tratamentos cruéis, degradantes e desumanos, nem cativos ou banidos, pois 

métodos como esses são entendidos como uma qualidade de opressão e humilhação do doente 

mental nos manicômios.  

O movimento da Reforma Psiquiátrica é caracterizado através do acontecimento que 

ficou conhecido como a “Crise da DINSAM” (Divisão Nacional de Saúde Mental), um órgão 

pertencente ao Ministério da Saúde, que seria responsável por estabelecer políticas de saúde 

no setor da saúde mental. Foi em abril de 1978 que funcionários das quatro unidades da 

DINSAM, localizada no Rio de Janeiro, resolveram decretar greve seguida da demissão em 

massa de 266 profissionais, entre eles Paulo Amarante (MAIA & FERNANDES, 2002, p. 

159). 
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Ao final da década de 70 e início da década de 80, mais especificamente no ano de 

1978, Franco Basaglia, Robert Castel e Michel Foucault estiveram no Brasil e participaram de 

congressos a respeito das terapêuticas antimanicomiais. Nesta mesma época nasceu o 

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) formado por diversos profissionais 

como Psicólogos, Assistentes Sociais e Enfermeiros, dentre eles estavam os funcionários 

demitidos da DINSAM. Dez anos mais tarde esse movimento deu origem a outro, o 

Movimento da Luta Antimanicomial (MAIA & FERNANDES, 2002, p. 159). Dentre suas 

principais reivindicações, o MTSM buscava obter melhores condições de atuação nos 

manicômios, aumentar o número de funcionário e melhorias referentes às verbas repassadas 

do setor público para a área da saúde mental.  

Ao final da década de 80, em 1987, foi fundado o Movimento Antimanicomial sendo 

seu lema, “Por uma sociedade sem manicômios”. Este se organizou de forma administrativa 

como fórum nacional e adicionou diversas entidades tais como, por exemplo, Conselhos de 

Organizações Não Governamentais e Familiares de Doentes Mentais. O Movimento 

Antimanicomial ambiciona uma cidadania total e emancipada no intuito de alcançar com 

êxito tal tema referente à ilegitimidade das formas de exclusão do louco e de resolver questões 

que afetam a sua vida (MAIA & FERNANDES, 2002, p.159).  

A estadia de Franco Basaglia no Brasil obteve da imprensa tratamento e cuidado 

especial, colaborando de forma significativa para a Reforma Psiquiátrica brasileira. Sua 

chegada originou um documentário clássico, intitulado “Em nome da razão”, de Helvécio 

Ratton, em 1980, representando um marco na luta antimanicomial brasileira. Outra produção 

de grande valor naquele momento foi uma série de reportagens de Hiran Firmino, que foi 

premiada sob o título “Nos porões da loucura”, no ano de 1982, onde Amarante (2006) nos 

diz que “Para nós a vinda de Basaglia ao Brasil naquele ano de 1978 foi considerada a sorte grande”. 

        Amarante (1996, p. 18-9) propõe dois modelos de Reforma, sendo estes o 

desassistencialismo e a desconstrução dos manicômios, ou seja, da instituição psiquiátrica. O 

primeiro refere-se à ideia da anti-hospitalização, nas palavras do autor:  

“[...] a desinstitucionalização significaria abandonar os doentes à própria sorte, seja 

pela premissa crítica, correta, de que seu objetivo pode ser o de reduzir ou erradicar a 

responsabilidade do Estado para com estas pessoas e familiares, seja por uma 

compreensão pouco correta do conteúdo teórico que está em jogo” (AMARANTE, 

1996, p. 18-9). 

Foi a partir da mobilização de ativistas do movimento antimanicomial no Brasil que 

resultou na reformulação do modelo habitual psiquiátrico, apontando para a regulamentação 

das instituições psiquiátricas para que deixem seu caráter manicomial, de acordo com a Lei 
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10.216, de 6 de abril de 2001 (VIZEO, 2005, p.43). Dessa forma, a luta antimanicomial foi 

instituída como um movimento nacional no ano de 1993, correspondendo a um movimento 

pró-direitos humanos trabalhados em manicômios, e seu objetivo fundamental é apontar os 

tratamentos desumanos dados aos portadores de transtorno mental, ou seja, aos loucos.  

Desta maneira, todas as conquistas que o movimento antimanicomial tem apresentado 

para os loucos no significado de abrangê-los na sociedade, apontam novos desafios a serem 

superado, a fim de uma organização e participação concreta dos usuários dos serviços de 

saúde mental no contexto social, econômico e político.  

Os conceitos de igualdade, tolerância, liberdade, justiça, dentre outros, necessitam ser 

revistos para que o movimento se fortaleça e possa repercutir seus objetivos. Nesse processo o 

Movimento dos Usuários em Saúde Mental tem ocupado um espaço de libertação, 

promovendo mudanças com a intenção de levar à inclusão social do indivíduo portador de 

sofrimento psíquico.  

Cada Movimento dos Usuários de Saúde Mental tem uma diferente história de 

construção nas diferentes regiões do Brasil e seu desenvolvimento tem relação essencial com 

o Movimento da Luta Antimanicomial. Contudo é importante ressaltar que o fato de muitos 

municípios terem trabalhos que são substitutos em saúde mental, estes não garantem o 

aparecimento de Movimentos de Usuários.  

Discutir sobre a Reforma Psiquiátrica implica falar da mudança progressiva do modelo 

centralizado no hospital, dos cuidados depositados às pessoas portadoras de sofrimento 

psíquico. Isso, por meio de políticas públicas de saúde e também por uma rede associada a 

diferentes serviços de assistência e de atenção primária, tais como sanitária e sociais, como, 

por exemplo, ambulatórios, serviço de emergências psiquiátricas, hospitais-noite, hospitais-

dia, residências terapêuticas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), pensões públicas e 

comunitárias, dentre outros (VIZEO, 2005).  

Na Conferência Mundial de Saúde, no início da década de 90 (1990), que ocorreu em 

Caracas, foi afirmada a reestruturação da assistência psiquiátrica vinculada ao atendimento 

primário da saúde, no conjunto dos sistemas locais de saúde, admitindo, assim, a promoção de 

modelos diferenciados, situados na comunidade, ou seja, dentro de suas redes. Essa 

declaração constatava que a assistência psiquiátrica tradicional não possibilitava alcançar 

objetivos compatíveis com o atendimento comunitário. Pelo menos não de forma 

descentralizada, participativa, integral, preventiva e contínua. Ressaltando que o hospital 

psiquiátrico, constituindo a única forma assistencial para pessoas portadoras de sofrimento 

psíquico, não alcançava alvos como a inclusão social, os direitos humanos desses indivíduos, 
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e outras decorrências que a institucionalização possibilitava (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004).  

Após tudo isso, Leis, Portarias, Decretos, Resoluções assim como deliberações foram 

criadas na intenção de suprir a demanda que há tanto tempo estabelecia-se em esfera mundial 

e nacional. As Leis são referentes ao Poder Executivo, ou seja, competente a este. As 

Portarias são ferramentas que secretários, ministros de governos dentre outras autoridades 

adequam instruções a respeito da organização e ou funcionamento de serviços. Os Decretos 

seriam os atos administrativos referentes à competência exclusiva do chefe do Executivo para 

atender eventos previstos nas leis. E quanto as Resoluções e deliberações, podemos dizer que 

são as diretrizes ou regulamentos partidos de órgãos colegiados, assim como os Conselhos de 

Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

Anteriormente à Conferência em Caracas, algumas iniciativas referentes às leis a favor 

do fim dos manicômios já haviam sido encaminhadas ao Congresso Nacional. Foi em 1987 

que o Deputado Paulo Delgado encaminhou para o Congresso Nacional o projeto de lei 

sugerindo mudanças na legislação psiquiátrica, buscando a extinção gradativa dos hospitais 

psiquiátricos, assim como sua substituição por outra forma de assistência. Também buscava 

diminuir e regulamentar a compulsória internação psiquiátrica.  

Quando esse projeto de lei foi aprovado, as alterações foram feitas somente em abril 

de 2001, trazendo como um de seus fundamentais objetivos o estabelecimento dos direitos 

civis e políticos de pessoas com diagnóstico de doença mental (MAIA & FERNANDES, 

2002). O Ministério da Saúde cria no ano de 2003 o programa de reinserção social do 

portador de transtornos mentais, intitulado de Programa “De Volta Para Casa”.  

A proposta deste programa era contribuir de forma efetiva para o processo de inserção 

desses indivíduos na sociedade, incentivando a organização de uma estrutura ampla e rica de 

recursos assistenciais e cuidados, promovendo a interação desses indivíduos com a sociedade, 

garantindo o bem-estar integral assim como instigando o exercício íntegro de seus direitos 

civis, políticos assim como os de cidadania (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

Avanços significativos foram conquistados até o momento, entretanto, podemos 

observar que a visão atribuída à “loucura” ainda se mantém semelhante à visão apresentada 

por Foucault. Por isso é necessário, para a prática do profissional de saúde mental, um 

conhecimento ao menos básico no que diz respeito aos processos psicossociais da loucura na 

sociedade, para desse modo este profissional poder propor intervenções éticas, as quais 

possam ser, na medida do possível, as mais benéficas para o portador de transtornos mentais 

assim como para a sociedade.  
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2 ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA LOUCURA 

 

 

Sobre os aspectos psicossociais, como a palavra já diz, refere-se ao particular e ao 

coletivo, ou seja, diz respeito a essa dicotomia indivíduo e sociedade. Podendo ser visto a 

partir de outro ponto de vista, estes, os aspectos psicossociais, também podem ser 

considerados sociopsicológicos, bastando inverter as iniciais das duas disciplinas. Deste 

modo, para entendermos melhor, utilizaremos os conceitos de representações sociais e 

estigma. Através da noção a respeito desses conceitos é possível articular com os processos de 

estigmatização da “loucura”, possibilitando desse modo a elaboração de práticas mais eficazes 

no combate aos maus-tratos contra os “loucos” no sentido amplo da palavra. Neste capítulo 

serão apresentadas algumas considerações a respeito das representações sociais e estigma. 

 

 

2.1 Notas sobre as representações sociais 

 

 

Para iniciarmos esse capítulo, podemos apresentar como o pioneiro em falar em 

representações sociais, porém com o termo “representação coletiva” foi Émile Durkheim, 

diferenciando o pensamento social do individual:  

“(...) não há dúvida de que a linguagem e por conseguinte o sistema de 

conceitos que traduz é produto da elaboração coletiva. O que exprime é a 

maneira pela qual a sociedade, no seu conjunto, concebe os objetos da 

experiência. As noções que correspondem aos diversos elementos da língua 

são portanto representações coletivas” (DURKHEIM, 1989, p.513). 

Porém, partindo do pressuposto de Durkheim, Moscovici (1978, p.25) nos diz que o 

pensamento individual trata-se de um fenômeno unicamente psíquico e que não se reduz 

apenas a atividade cerebral, já o pensamento social não é apenas a soma dos pensamentos 

individuais.  

O autor se baseava no fato de que as leis que explicavam os fenômenos sociais não 

eram as mesmos das leis que explicavam os fenômenos individuais. Durkheim diferencia o 
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estudo das representações individuais assim como o estudo das representações coletivas. Para 

Durkheim, o estudo das representações individuais seriam assuntos voltados para a 

psicologia, enquanto os estudos das representações coletivas estariam mais voltados para as 

práticas da sociologia.  

Desta maneira, as representações coletivas, por partirem de acontecimentos sociais, se 

transformam em fato social, ou seja, como é resultado de uma consciência coletiva e não de 

uma consciência individual. Seria uma orientação, uma influência que o coletivo exerce sobre 

o indivíduo, uma representação estabelecida coletivamente. 

          Segundo Durkheim (1989, p. 513) não podemos, tratar as representações coletivas na 

perspectiva individual. Essa discussão proposta por Durkheim sobre as representações 

coletivas foi essencial para que Moscovici buscasse na sociologia uma resposta para a visão 

individualista da psicologia social, sobretudo na América do Norte.  

           Contudo, Moscovici (1978, p.45) defende que a representação social deve ser vista de 

forma ambígua uma vez que “[...] tanto na medida em que ela possui uma contextura 

psicológica autônoma como na medida em que é própria de nossa sociedade e de nossa 

cultura”. 

          Sendo assim, a Teoria das Representações Sociais apresentada pelo psicólogo social 

francês Serge Moscovici é defendida em sua obra intitulada “A representação social da 

psicanálise”. Em sua obra, este se preocupa principalmente com a inter-relação entre sujeito 

(indivíduo) e objeto (social) e como o processo de construção do conhecimento acontece ao 

mesmo tempo individual e coletivo na construção das Representações Sociais, um 

conhecimento coletivo, ou seja, um senso comum. 

          Segundo Moscovici (1978, p. 41), os relacionamentos que estabelecemos no cotidiano 

são referenciados pelas representações que são facilmente apreendidas. Logo, para Moscovici, 

a Representação Social possui dupla dimensão, Sujeito/Sociedade, e localiza-se na fronteira 

de uma série de conceitos da sociologia e da psicologia. Desta maneira, Moscovici parte da 

premissa de que não há uma separação entre o individual e o social, pois o indivíduo tem no 

social um referencial externo, porém é individual a articulação que o mesmo faz, a forma 

como recebe, tornando-se, ou melhor, constituindo-se como sujeito individual e social, porém 

único.  

           A teoria das Representações Sociais representa uma proposta científica de 

interpretação do conhecimento referente ao senso comum e, desta forma, se preocupa com os 

componentes das representações, como estes se constituem. Consiste em saber como são 

construídas as representações, como se incorpora o novo, o não familiar, aos universos 
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comuns a todos. Para Moscovici, a Representação Social trata-se de uma construção que o 

sujeito faz a partir do que absorve para entender o mundo externo e para comunicar-se com o 

mesmo. É uma Teoria bastante articulada. 

Esse estudo traz em seu conteúdo algumas preocupações. Dentre elas, a primeira trada 

da discussão do senso comum no ambiente acadêmico que, de um modo geral, é visto com 

desconfiança, ainda que no centro de algumas das mais importantes descobertas da 

humanidade. Moscovici (1978, p. 20-21) em poucas palavras define o senso comum como, 

“[...] com sua inocência, suas técnicas, suas ilusões, seus arquétipos e estratagemas”, permite 

uma série de elementos e impressões expressivas quando se procura um modelo acerca de 

determinado tipo de conhecimento, evidencia: “[...] o volume inflacionado de conhecimentos 

e realidades indiretas sobrepuja de todos os lados o volume cada vez mais limitado dos 

conhecimentos e realidades diretas” (ibidem).  

Desta maneira, o senso comum ganha cada vez mais espaço e se torna um referencial 

indispensável. Nas palavras de Moscovici, este nos apresenta a seguinte definição para 

representação social: “[...] Em poucas palavras, a representação social é uma modalidade de 

conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26).  

Segundo a autora Denise Jodelet (1990, p.21), as cinco principais características na 

representação social são: 1ª, sempre representa um objeto, 2ª; está sempre relacionada à 

imagem, deixa equivalente a ideia e a sensação, o conceito e a percepção, 3ª; Tem um aspecto 

significante e simbólico, 4ª; é construtivo e por último a 5ª; tem um aspecto criativo e 

individual (autônomo). 

Podemos identificar a partir dessas cinco características principais que, a loucura tem 

sua representação social, sendo esta (a loucura) um “objeto” que tem em sua imagem um 

significante a qual atribuímos significados por influência social dentre outras subjetividades. 

Simbolizamos dentro deste contexto valores que são construídos socialmente, ou seja, a visão 

que temos da loucura, a impressão referente à imagem que temos da loucura. 

Observamos que as representações sociais cumprem o papel de mediadoras, estas 

representações mediam o indivíduo e a sociedade (meio). Dessa forma, a representação social 

possibilita uma comunicação por esse referencial de linguagem, diferenciando os mecanismos 

cognitivos (individuais) que participam no pensamento coletivo. 

Jodelet (1990, p.21) nos afirma que as representações sociais amparam-se em valores 

que são alteráveis, ou seja, que se referem aos grupos sociais as quais são retiradas suas 

significações, e em experiências anteriores, que são resgatadas em situações sociais cotidianas 
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ou não. Segundo a autora, as representações sociais “[...] estão ligadas tanto a sistemas de 

pensamento mais amplos, ideológicos ou culturais, a um estado de conhecimentos científicos, 

quanto à condição social e à esfera da experiência privada e afetiva dos indivíduos” 

(JODELET, 1990, p.21). 

A autora prossegue dizendo que, as representações sociais estão dispostas em 

discursos, palavras, mensagens, em imagens na mídia, consolidadas nas condutas, sejam nas 

organizações espaciais ou materiais. A autora evidencia, ainda, que o aparecimento de 

representações, que vão circular de boca em boca ou mudar de um veículo de comunicação 

para outro, é causado pela ausência de informação e, muitas vezes, pela falta de certeza da 

ciência.  

A autora também nos diz que, as representações sociais podem se mostrar como um 

aspecto informativo, cognitivo, ideológico, normativo; podendo dizer respeito a credos, 

valores morais, ações, opiniões, imagens dentre outros. Salienta que também as 

representações sociais recebem influência de redes de comunicação, como da mídia 

(televisão, internet, rádio...) ou de instâncias institucionais, ou seja, juntas compõem um 

sistema possibilitando teorias espontâneas, criando versões da realidade concreta por imagens 

e palavras, tanto uma quanto a outra carregada de significados. Podemos dizer que a 

concepção das representações sociais inicia nesse fato e que é a partir desses significados que 

os indivíduos ou grupos que as construíram se expressam, cedendo a uma definição específica 

ao objeto por eles representado.  

As definições compartilhadas entre indivíduos de um mesmo grupo formam uma visão 

comum da realidade para o mesmo grupo, servindo de direção para atitudes e trocas habituais.  

Desse modo, o objeto a ser analisado aqui é a loucura, sendo o significado dado a 

mesma por determinada sociedade (grupo). No caso dos loucos, o que define como será 

tratada sua representação com todos os aspectos listados anteriormente, como aspecto 

informativo, cognitivo, ideológico, normativo, ou seja, dependendo da dinâmica social a qual 

o “louco” está inserido, a representação social. A representação social da loucura, assim como 

a representação social de qualquer outro objeto, depende dessa dinâmica social, sendo esta 

subjetiva, assim como o que é ou não é loucura dentro de uma determinada sociedade (grupo).  

A autora elucida que as representações sociais são obtidas tal como produto ou como 

um processo de assimilação da realidade externa ao pensamento, sendo esta uma elaboração 

psicológica e social da realidade em questão. Neste caso basta um objeto ao qual o indivíduo 

irá confrontar-se, para assim desenvolver uma ideia e a partir dela, instituir uma 
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representação. Para isso, esse objeto pode ser outro indivíduo, um objeto qualquer, um 

acontecimento, um conceito, um pensamento dentre outros significantes.  

Jodelet (1990, p.22) apresenta um conceito de representações sociais que é bem aceita 

pela comunidade acadêmica, ou seja: “[...] é uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social”. Podendo ser compreendida como um saber empírico, 

distinto do conhecimento científico. Estas são “[...] representações sociais, enquanto sistemas 

de interpretação que regem a relação do indivíduo com o mundo e com os outros, que 

orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais” (ibidem).  

As representações sociais estão relacionadas também com a difusão e apropriação dos 

conhecimentos, no desenvolvimento do indivíduo e no coletivo, além de definição de 

identidades pessoais e sociais, nas expressões e nas modificações sociais.  

Desse modo, podemos notar que as representações sociais estão presentes em tudo à 

nossa volta, ditando de diversas maneiras, não só no que o indivíduo interpreta a respeito da 

loucura em si, porém também na forma de vida que ele possui. Jodelet afirma que, quando um 

grupo divide um pensamento ou uma linguagem, existe uma conexão social e uma identidade 

entre os mesmos.  

 

 

2.2 Notas sobre o estigma 

 

 

A humanidade em sua complexidade é composta por diferentes grupos sociais, tendo 

estes grupos seus costumes, assim como sua própria cultura. Pode ocorrer com aqueles que 

por um motivo ou outro não se adequem com a cultura e ou referencial local serem 

estigmatizados, considerados diferentes, sem razão ou loucos como vimos em Foucault.  

De acordo com Goffman, existem diferentes tipos de estigmas e se compararmos com 

Foucault, todos já foram considerados ou associados à loucura. Lembrando que para Goffman 

o estigma é aquele atributo que como uma marca ou cicatriz representa nesse indivíduo ou 

grupo uma não aceitação social plena.  

Segundo Goffman (1988, p.5), os gregos criaram o termo estigma para nomear os 

sinais corporais que eles utilizavam para marcar quem de alguma forma apresentava alguma 
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característica moral ou física indesejável ou vergonhosa, assim marcavam os escravos, 

traidores e criminosos (GOFFMAN, 1988, p.5).  

O autor prossegue dizendo que posteriormente, na era cristã, estes termos ganharam 

novos elementos, mais especificamente, “dois níveis de metáfora”, primeiramente, o de sinais 

de graça divina, religioso, onde lembravam botões de flores a desabrochar sobre a pele, ou 

seja, um sinal divino. Assim como também havia a interpretação religiosa vista em Foucault, 

porém quando se fala na segregação dos leprosos, o estigma dos leprosos se relaciona mais 

com a interpretação grega, de vergonha e castigo, no caso, a cólera de “Deus”: 

“Se se retiraram os leprosos do mundo e da comunidade visível da Igreja, sua 

existência, no entanto é sempre uma manifestação de Deus, uma vez que, no 

conjunto, ela indica sua cólera e marca sua bondade:” (FOUCAULT, 1978, 

p.10). 

Segundo Foucault, (1978, p.10) dentre as práticas religiosas, supunha-se que “O 

pecador que abandona o leproso à sua porta está, com esse gesto, abrindo-lhe as portas da 

salvação”. 

O segundo nível seria uma alusão médica à metáfora religiosa, porém denominando 

tais marcas como distúrbios, tendo na causa e não na marca o estigma. Goffman comenta que 

atualmente tais termos ainda são usados de maneira ampla e semelhante, ou seja, os sinais 

representam a “doença”, e esta sim seria o objeto do estigma.  

Como exemplo, podemos citar indivíduos portadores de síndrome de down, pois estes 

tem na fisionomia a marca, entretanto é na “doença” que se localiza o estigma. Por enquanto, 

deixaremos à parte as interpretações religiosas e médicas para atentarmos às demais formas de 

interpretações, assim como seus diferentes aspectos. 

Sabendo que as interpretações religiosas ou não que objetivam os indivíduos não 

partem apenas de um ponto, mas de uma dialética indivíduo/sociedade, discutiremos estigma 

segundo Goffman dentro de outras perspectivas também.  

De um modo geral, como vimos em representação social, as culturas são indiretamente 

impostas como, por exemplo, costumes passados de pais para filhos, através de religiões 

dentre outras formas morais ou não que organizam as sociedades e orientam seus indivíduos.  

Goffman (1988), para diferenciar o indivíduo da sociedade, propõe a utilização dos 

termos identidade social e identidade pessoal, conceitos distintos, porém associáveis aos dos 

pensamentos individuais e sociais de Moscovici.  

A partir desse tema podemos buscar entender melhor sobre as diferentes identidades, 

segundo Goffman, e como estas se relacionam com os estigmas referentes à loucura em seu 
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aspecto amplo, como proposto inicialmente por Foucault, ou seja, a loucura enquanto 

“desrazão” ou transtorno mental propriamente dito.  

Um indivíduo pode ser estigmatizado numa determinada sociedade e em outra não, 

dependendo da cultura. Determinados comportamentos considerados “normais” em uma 

sociedade, em outra podem ser tratados como “anormalidade”, estigmatizando este indivíduo 

como louco, por exemplo. Para falar desse assunto, (GOFFMAN, 1988, p.91) utiliza os 

conceitos de identidades social e pessoal, onde o determinante de diferenciação está nas 

relações que os outros fazem referentes ao sujeito em questão, e a partir de como este se 

apresenta.  

 

 

2.2.1 Identidade social, Identidade pessoal e Identidade do EU 

 

 

Goffman pretende com isso, dizer que não há julgamento e nem qualquer outro tipo de 

relação social que não envolva a articulação para além do próprio individuo, ou seja, com o 

social, e esse determinante está relacionado com a forma que o mesmo se coloca frente a essa 

sociedade, assim como este é interpretado, aceito ou não.  Para diferenciar a identidade social 

da pessoal, nas palavras de Goffman: 

“As identidades social e pessoal são parte, antes de mais nada, dos interesses 

e definições de outras pessoas em relação ao indivíduo cuja identidade está 

em questão. No caso da identidade pessoal, esses interesses e definições 

podem surgir antes mesmo de o indivíduo nascer e continuam depois dele 

haver sido enterrado, existindo, então, em épocas em que o próprio indivíduo 

não pode ter nenhuma sensação inclusive as sensações de identidade. Por 

outro lado, a identidade do eu é, sobretudo, uma questão subjetiva e reflexiva 

que deve necessariamente ser experimentada pelo indivíduo cuja identidade 

está em jogo” (GOFFMAN, 1988, p.91). 

Quando Goffman fala sobre a identidade pessoal, ele está dizendo que esta é cultural, 

pois antes do nascimento do sujeito, e provavelmente após a sua morte, tais expectativas 

socioculturais permanecerão vigentes como referencial pertencente a essa cultura dominante.  

A loucura em seu sentido amplo (todos os significados atribuídos a ela) aparece 

inúmeras vezes como um elemento de não adequação a um referencial social. Se um 

indivíduo nasce em determinado grupo, este está sujeito às identidades sociais, havendo 

várias, designadas para cada sexo, faixa etária, orientação sexual, etnia, se é pobre etc. Já a 

identidade pessoal seria a que esse indivíduo pertence de acordo com as interpretações pré-
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estabelecidas socialmente, ou seja, o que a sociedade espera desse indivíduo dentro de suas 

possibilidades “sociais”.  

Goffman deixa clara a relação entre a identidade social e a pessoal, sendo a pessoal as 

características inicialmente físicas (quando o individuo nasce ou a impressão que ele passa, 

por exemplo), como, masculino ou feminino (gênero), se é branco, negro, indígena, oriental 

(etnia) dentre outras características físicas as quais já existiam socialmente, papeis estipulados 

para elas, assim como estigmas, dependendo destas características.  

Estas identidades representam uma normalidade esperada, o que foge disso quando se 

observa na história da loucura de Foucault, pode ser considerado, dentre outros aspectos, 

“loucura”. Ou seja, essa identidade pessoal é posta à prova através da identidade social, sendo 

esta como vimos nas representações sociais propostas por Moscovici, a forma como a 

sociedade interpreta esse indivíduo, ou seja, o que este representa.  

A identidade social nada mais é que o significado que dada sociedade dá a cada 

“classe” de pessoas. Entretanto, Goffman não descarta a subjetividade humana, pois, ainda 

que havendo a identidade social e a identidade pessoal, o autor fala sobre a identidade do EU, 

que representaria a articulação que o indivíduo faz com a identidade pessoal e social. 

Podemos usar como exemplo os papeis de gênero, ou seja, como se espera que um menino e 

ou uma menina se comportem, dessa forma orientando muitas das vezes até gostos, como 

“meninos gostam de azul” e “meninas de rosa”.  

Um menino que goste de brincar com bonecas certamente seria estigmatizado como 

“bichinha”, uma menina que prefira futebol também poderia ser estigmatizada ao estar 

cercada por meninos jogando futebol, um exemplo de estigma sexista. 

Nesse caso observamos que há papeis pré-estabelecidos, identidades pessoais 

orientadas pelas identidades sociais e “flexibilizadas” pela identidade do EU, uma vez que 

ainda é dessa a articulação entre as duas primeiras instâncias. Podemos dizer que a sociedade 

orienta seus indivíduos, mas a palavra final é dele. 

 Complementando o conceito de identidade pessoal, Goffman (1988, p.92) também 

diferencia esta da identidade do EU, quando afirma que esta é subjetiva, ou seja, a identidade 

do EU refere-se às diferentes formas que o sujeito tende a lidar com sua identidade pessoal, 

com seu estigma quando há, dentre outras questões referentes à sua vida.  

A identidade do EU seria única de cada indivíduo e com suas próprias articulações, diz 

respeito a sua subjetividade. Goffman nos diz que: 

“O conceito de identidade social nos permitiu considerar a estigmatização. O 

de identidade pessoal nos permitiu considerar o papel do controle de 
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informação na manipulação do estigma. A ideia de identidade do eu nos 

permite considerar o que o indivíduo pode experimentar a respeito do estigma 

e sua manipulação, e nos leva a dar atenção especial a informação que ele 

recebe quanto a essas questões (GOFFMAN, 1988, p. 91-92). 

A identidade do EU permite que o indivíduo flexibilize a relação entre a identidade 

pessoal e social, pois se por um lado este tiver um estigma ou algo que possa estigmatiza-lo, 

poderá esconder ou evitar, para assim ser aceito.  

Goffman afirma que é a partir do conceito de identidade social que podemos 

considerar a estigmatização, pelo fato de que, para que haja a estigmatização é preciso antes 

haver uma diferenciação, ou seja, um referencial social para que esse indivíduo possa ser ou 

não aceito, ser ou não estigmatizado.  

No caso do exemplo referente ao papel de gênero aqui utilizado, se o menino que 

brinca de bonecas não for visto brincando com estas, ele não estará exposto ao julgamento 

social, da mesma forma que a menina que opte por brincar com a bola sozinha.  

A estigmatização depende da exposição ao social, pois quem julga se o indivíduo é ou 

não estigmatizado é a sociedade com seus costumes. Uma vez identificado o estigma, o 

processo de exclusão inicia-se para este indivíduo, por isso Goffman também nos diz que: 

As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um 

relacionamento com "outras pessoas" previstas sem atenção ou reflexão 

particular. Então, quando um estranho nos é apresentado, os primeiros 

aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua 

"identidade social" - para usar um termo melhor do que "status social", já que 

nele se incluem atributos como "honestidade", da mesma forma que atributos 

estruturais, como "ocupação” (GOFFMAN, 1988, p.5). 

Podemos considerar, então, a identidade social como sendo a interpretação que os 

outros dão a nossa identidade pessoal, assim como a nossa identidade do EU, que estão 

interligadas. O autor prefere não utilizar o termo “status social” para a “identidade social”, 

demonstrando certa insatisfação quanto ao seu uso. Porém, o status social, diferente do 

estigma, não representa apenas atributos negativos que excluam quem o tenha, pelo contrário, 

pode demonstrar atributos que valorizem este indivíduo como a honestidade.  

Em Foucault vimos que o status de pobreza, desemprego dentre outros representava 

uma não aceitação, seria um estigma, também associado à loucura. Porém, esse status pode 

ser marcado por um estigma, que possa excluir esse indivíduo de alguma maneira, como a 

ocupação, uma pessoa que tenha uma ocupação considerada avantajada, como um oficial do 

exército, um médico, ou empresário bem sucedido, terá seu status social, ou melhor, sua 

identidade social bem avaliada, enquanto um desempregado ou alguém que ocupe um cargo 

operacional possa ser estigmatizado como pobre e excluído por isso.  
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A identidade do EU proposta por Goffman prevê como cada indivíduo articula com as 

questões comuns a todos, seria negar a subjetividade humana falar apenas em identidade 

pessoal, pois cada indivíduo reage de forma particular dentro do seu ponto de vista. 

Essa identidade do EU também permite ao indivíduo ser “taxado” de maluco ou não 

“bater bem”, dependendo da forma que este a articula. Se num ambiente cristão um indivíduo 

resolva assumir acreditar em fada ao invés de anjos, provavelmente será considerado louco, 

ainda que as duas figuras propostas tenham aspectos humanos e asas. 

 

 

2.2.2 Identidade virtual e real 

 

 

 Goffman (1988, p.6) fala sobre a forma que nós julgamos quem está a nossa frente, 

nos diz que a todo tempo estamos imaginando o que é ou representa aquele indivíduo, para 

isso lançamos mão de todo histórico social que desenvolvemos durante a vida. O autor fala 

sobre “uma caracterização efetiva", uma identidade social virtual. Ou seja, seria um conceito 

pré-estabelecido de acordo com nossa construção subjetiva.  

A categoria e os atributos que ele na realidade prova possuir serão chamados de 

identidade social real (GOFFMAN, 1988, p.6). Assim, o que imaginamos ou julgamos desse 

indivíduo seria essa identidade virtual, quando, por exemplo, achamos a primeira vista alguém 

diferente, ou estigmatizamos este indivíduo antes de conhecê-lo melhor. Assim como vimos 

em Foucault e ainda vemos nos dias atuais, a loucura  é considerada sinônimo de diferença 

para muitos, diferença em relação à cultura a qual está instituída socialmente.  

A identidade real é aquela onde o indivíduo realmente se encontra, como por exemplo, 

ao vermos um “maluco” gesticulando de longe, pode ser alguém se comunicando por libras ou 

alguém falando sozinho pode estar conversando com outra pessoa pelo fone do telefone. O 

que vemos e percebemos à princípio é a identidade virtual, em seguida a real, havendo a 

oportunidade. Nesse sentido vale refletir se é interessante nos atermos às identidades virtuais 

dos outros, uma vez que também estamos sujeitos querendo ou não às interpretações virtuais 

dos mesmos. 

Observamos de maneira real e virtual, por exemplo, os códigos binários onde essa 

forma de pensar limitada traz seguramente perdas no que diz respeito ao melhor entendimento 
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dos fenômenos. Podemos observar esses códigos binários em dicotomias como, o branco e o 

negro, havendo vários outros tons intermediários de cores e ou “raças”, entre o frio e o calor 

também existem diferentes temperaturas, entre uma criança e um idoso há várias outras faixas 

etárias, entre o sexo masculino e o feminino há diferentes orientações e identidades “sexuais” 

(gênero). 

Contudo, desde o século XIX até a atualidade, podemos observar o amplo valor 

atribuído à dicotomia razão e loucura, logo, a loucura é representada pela desrazão. Para 

Foucault “O círculo do dia e da noite é a lei do mundo clássico: a mais reduzida, porém a 

mais exigente das necessidades do mundo, a mais inevitável, porém a mais simples das 

legalidades da natureza” (FOUCAULT, 2010, p. 244).  

  

 

2.2.3 Os tipos de estigmas e seus aspectos exclusivos  

 

 

De acordo com o título, “os tipos de estigmas e seus aspectos exclusivos”, a palavra 

“exclusivos”, assume a principio duplo sentido, exclusivo no sentido de único ou próprio 

desse tipo de estigma, e o segundo sentido seria o exclusivo próprio de exclusão. Segundo 

Goffman: 

“Podem-se mencionar três tipos de estigma nitidamente diferente. Em 

primeiro lugar, há as abominações do corpo - as várias deformidades físicas. 

Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, 

paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade, 

sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio 

mental, prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas 

de suicídio e comportamento político radical. Finalmente, há os estigmas 

tribais de raça, nação e religião, que podem ser transmitidos através de 

linhagem e contaminar por igual todos os membros de uma família.” 

(GOFFMAN, 1988, p.7). 

Todos estes estigmas foram tratados em algum momento da história como loucura ou 

como “a” loucura. Deformidades, imoralidades, pobreza, costumes etc. Veremos a partir de 

agora estes estigmas associados à loucura, sendo que não necessariamente os mesmos tenham 

que ser interpretados unicamente desta forma, sendo apenas uma das inúmeras faces do 

estigma que inviabiliza a aceitação plena desses indivíduos. Assim como “Pobres, 

vagabundos, presidiários e „cabeças alienadas‟ assumirão o papel abandonado pelo lazarento, 

e veremos que salvação se espera dessa exclusão, para eles e para aqueles que os excluem” 

(FOUCAULT, p.10). 
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2.2.4 Abominações do corpo 

 

 

Das abominações do corpo, podemos citar aspectos físicos incomuns, que de uma 

maneira geral possam gerar estranhamento, como deformidades genéticas, acidentais etc. Este 

tipo de estigma tem como característica a exposição direta, uma vez que diferente da maioria 

dos estigmas que citarei a frente, este dificilmente pode ser encoberto.  

O processo de exclusão referente a esse estigma ocorre à medida que o sujeito que 

detém tais características pode ser tratado com pena, uma comoção muitas das vezes 

percebida por ele além de dificilmente conseguir ocultá-lo.  

Além de lidar com a deformidade, a vergonha de sair, o isolamento, acaba por 

comprometer a identidade virtual do sujeito detentor desse estigma, tornando-o uma pessoa 

considerada esquisita também pelo comportamento, de acordo com a interpretação social.  

Apesar de uma dificuldade maior de se encobrir este tipo de estigma, não é impossível 

fazê-lo. Por isso é necessário esclarecer o fenômeno do encobrimento que segundo 

(GOFFMAN, 1988, p.39) seria “A manipulação da informação oculta que desacredita o eu, ou 

seja, o „encobrimento‟”. Essa manipulação dá-se a partir do momento que surge a 

possibilidade de encobrimento, ou até mesmo, no caso de uma deformidade, a eliminação de 

tal estigma através de uma cirurgia.  

Mas Goffman também nos diz que em muitos casos referentes aos estigmas físicos, o 

indivíduo estigmatizado pode usar tais características para “ganhos secundários”, como 

desculpa para fracassos que não possuem relação com seu estigma, assim como reivindicar 

vantagens. O autor prossegue dizendo que durante anos um determinado defeito pode ser 

considerado desvantagem, e essa desvantagem pode ser usada como “cabide” onde o 

indivíduo estigmatizado pode pendurar várias insuficiências e insatisfações, tal como 

obrigações desagradáveis da vida social, na qual se isenta da competição assim como também 

da responsabilidade social (GOFFMAN, 1988, p.12):  

"Quando esse fator é removido por cirurgia, o paciente perde a proteção 

emocional mais ou menos aceitável que ele oferecia e logo descobre, para sua 

surpresa e inquietação, que a vida não é fácil de ser levada, mesmo pelas 

pessoas que têm rostos "comuns", sem máculas. Ele está despreparado para 

lidar com essa situação sem o apoio de uma "desvantagem", e pode-se voltar 
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para a proteção menos simples, mas semelhante, de padrões de 

comportamento de neurastenia, conversão histérica, hipocondria ou estados 

de ansiedade aguda." (GOFFMAN, 1988, p.12). 

Com a remoção do estigma, o indivíduo pode deparar-se com uma “igualdade” a qual 

não se via preparado, essa igualdade esperada, podendo levar a um novo tipo de exclusão.  

 

 

 2.2.5 As culpas de caráter individual 

 

 

Quanto ao segundo tipo de estigma, o das “culpas de caráter individual”, (GOFFMAN, 

1988, p.7) usa como exemplo, distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, 

desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político radical. São considerados estes 

estigmas assim por ser atribuída a essas pessoas a culpa por sua situação.  

Distúrbios mentais já foram confundidos com possessão demoníaca, o vício como uma 

escolha a qual o indivíduo simplesmente poderia abandonar assim como o alcoolismo, o 

homossexualismo da mesma forma, pois ainda hoje é tratado por muitos como uma opção 

quando na verdade é uma orientação sexual.  

O desemprego, que na maior parte das vezes é involuntário, podendo ser causado até 

mesmo por questões relacionadas à discriminação por outros estigmas, as tentativas de 

suicídio, como algo pecaminoso, vontade fraca e comportamento político radical. 

 A partir desses exemplos citados por Goffman (1988, p.7) podemos propor outros 

como, não atribuindo valores, mulheres que sofreram estupro e são consideradas culpadas, por 

estarem excessivamente provocantes, ou outras que sofrem violência doméstica e 

permanecem com seus maridos quando estes são agressores, homens traídos pelas mulheres e 

que optam em permanecerem com elas, assim como existem pessoas que resolvam por algum 

motivo se prostituir. 

As culpas de caráter individual são sem dúvida o tipo de estigma que mais se relaciona 

com as loucuras propostas por Foucault. Podemos reconhecer facilmente na sociedade, seja 

antigamente ou atualmente, frases de desrazão referentes aos exemplos citados acima, como, 

“você é louca em permanecer com ele”, “você estava maluca ao sair com essa roupa” ou 

“você é um retardado mesmo em perdoar essa mulher que o traiu”... Sendo ainda a loucura 

um lugar de desrazão, usada como sinônimo para isso. 
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Um indivíduo com transtornos mentais é tratado como se o tempo todo fosse delirante 

e alucinado, onde tudo que possa ser pronunciado por este, represente mentiras imaginadas. 

Este estigma deixa os portadores de transtornos mentais vulneráveis a pessoas mal 

intencionadas, que sabendo desse estigma, podem abusar impunimente desses indivíduos. 

Quanto ao comportamento político radical, como exemplos podemos mencionar 

Hitler, Stalin e outros considerados loucos por seus feitos. Também podemos perceber nos 

exemplos de Goffman, que dependentes químicos, homossexuais e todos os outros exemplos, 

eram considerados imorais, estigmatizados pela “sem-vergonhice”, ou seja, considerava-se 

que todos ocupavam aquele papel por livre vontade, ou por castigo. O doente mental seria 

doente por castigo; o homossexual era daquele jeito porque queria e o indivíduo não largava o 

vício pela mesma razão, ou seja, não queria por “sem-vergonhice”. 

 

 

2.2.5.1 Indivíduos desacreditados e indivíduos desacreditáveis 

 

 

Para entendermos melhor, segundo Goffman (1988, p.38) existem indivíduos 

desacreditados e desacreditáveis. Os desacreditados seriam aqueles indivíduos que têm seu 

estigma já conhecido ou visível à primeira vista, e por este motivo são considerados 

desacreditados socialmente, ou seja, ser um desacreditado representa não ter sua opinião, suas 

ideias ou pontos de vistas considerados na sociedade a qual está inserido. Como dito 

anteriormente, com o exemplo do portador de transtorno mental, este indivíduo é considerável 

desacreditado, pois o que este diz não é considerado digno de reconhecimento. 

 O desacreditável seria um desacreditado em potencial, pois seu estigma pode ser 

ocultado ou passar despercebido, nesse sentido ele ainda não é desacreditado, porém é 

considerado apto a ser por seu estigma. Nesse caso, um psicopata, sociopata, é desacreditável 

à medida que não é diagnosticado publicamente, podendo ascender socialmente como Hitler, 

diferente de uma pessoa com retardo mental, visivelmente que pode ser facilmente 

identificada e estigmatizada por sua “incapacidade”.  

Podemos a partir dos exemplos dos “estigmas morais”, pensarmos outras situações em 

que se apresentem o sujeito desacreditado e o desacreditável. Um indivíduo que já esteve 

preso pode ser considerado desacreditável até o momento em que seu estigma é revelado, ou 

seja, o de já ter sido presidiário, nesta condição ele se torna um desacreditado, pois seu 
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estigma está visível. Uma pessoa com orientação homossexual pode ser considerado 

desacreditável, quando não demonstra através de trejeitos sua orientação, enquanto uma 

estereotipada pode ser considerada desacreditada, e da mesma maneira ocorre com um 

alcoólatra enquanto sóbrio passa despercebido (desacreditável) por quem não conhece seu 

estigma até alguém o ver caindo embriagado ou em qualquer outra situação constrangedora. 

Dessa forma podemos identificar a diferença entre desacreditável e desacreditado. Vale 

ressaltar que comparado ao tema loucura, desacreditável e desacreditado diz mais a respeito 

ao caráter moral de desrazão do que da doença mental propriamente dita, pois de um modo 

geral é perceptível. 

Discutirmos sobre os conceitos de desacreditável, desacreditado, encobrimento e 

acobertamento segundo Goffman é importante, na medida em que é a partir desses fenômenos 

que o indivíduo estigmatizado tenta inserir-se socialmente. Trata-se da articulação feita por, 

na verdade, todos nós, referente a algum estigma que nos possa ser atribuído. 

 

 

2.2.5.2 Encobrimento e acobertamento 

 

 

Ao compreendermos as diferenças entre desacreditável e desacreditado, podemos 

retornar aos conceitos de encobrimento e acobertamento segundo Goffman, porém 

articulando-os.  

O encobrimento geralmente é utilizado pelo indivíduo desacreditável, pois este ainda 

não foi descoberto, e consiste em atitudes que escondam seu estigma, de maneira a se proteger 

de tornar-se um desacreditado. Goffman expõe em seu livro o seguinte relato de um individuo 

“desacreditável” e que também corresponde a um estigma moral: 

"Quando se faziam piadas sobre „bichas‟ eu tinha que rir com as outras 

pessoas, e quando se falava sobre mulheres eu tinha que inventar minhas 

próprias conquistas. Eu me odiava em tais momentos, mas aparentemente não 

havia outra coisa que eu pudesse fazer. Toda a minha vida se converteu numa 

mentira" (GOFFMAN, 1988, p.77). 

O indivíduo desacreditável, tendo como exemplos os desacreditados, busca artimanhas 

para fugir das também artimanhas da exclusão. Porém Goffman (1988, p.76) nos diz que o 

emprego do encobrimento corresponde a um preço muito alto a ser pago, onde o individuo 
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para ser aceito socialmente, se nega, e há um nível muito alto de ansiedade, em suas próprias 

palavras: 

“O fenômeno do encobrimento sempre levantou questões referentes ao estado 

psíquico da pessoa que se encobre. Em primeiro lugar, supõe-se que ela deve 

necessariamente pagar um alto preço psicológico, um nível muito alto de 

ansiedade, por viver uma vida que pode entrar em colapso a qualquer 

momento” (GOFFMAN, 1988, p.76). 

Quanto ao acobertamento, este serve como paliativo uma vez que o estigma já é 

conhecido ou evidente. Como quando um cego usa óculos escuros ou um careca usa boné. O 

acobertamento pode se dar na medida em que o indivíduo estigmatizado consegue diminuir os 

impactos causados por seu estigma, “Deve-se estabelecer uma nítida distinção entre a situação 

da pessoa desacreditada que deve manipular a tensão e a situação da pessoa desacreditável 

que deve manipular a informação” (GOFFMAN, 1988, p. 89).  

Goffman deixa claro que para o desacreditado resta apenas manipular a tensão 

referente ao estigma já conhecido ou exposto, enquanto o desacreditável, por estar encoberto, 

pode manipular a informação referente a seu aspecto moral não aceitável, uma vez que ainda 

estamos falando do segundo tipo de estigma, “as culpas de caráter individual”. 

 

 

2.2.6 Estigmas tribais de raça, nação e religião. 

 

 

 Os últimos tipos de propostos por GOFFMAN tratam-se dos “estigmas tribais de raça, 

nação e religião”. A maior parte desses estigmas tornam seus detentores desacreditados 

automaticamente, por serem relacionados a características “raciais” ou de tribos, que podem 

ser desde índios ou mesmo grupos como fanqueiros, roqueiros, hippies, religiosos dentre 

outros grupos que de imediato possam ser identificados.  

Os estigmas se manifestam de acordo com o contexto social, como vimos em 

“identidade social”, é a partir do modelo referencial desta sociedade que o indivíduo pode ser 

ou não estigmatizado (GOFFMAN, 1988, p. 91). 

 Quando uma sociedade tem como modelo uma determinada religião, a estigmatização 

de outras minoritárias torna-se provável, pois estas rompem com o modelo pré-estabelecido.  

Podemos citar como exemplo de religiões estigmatizadas, as africanas, que chamadas de 

“macumba” são relacionadas a algo do mal por parte da sociedade predominantemente cristã, 
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que adotando uma postura etnocêntrica, acreditam que a “verdade” pertence apenas ao seu 

lado da história, e por isso atribuem às divindades africanas aspectos demoníacos. 

Porém, atribuir o caráter etnocêntrico apenas as religiões cristãs seria uma injustiça, 

pois no hinduísmo, budismo, judaísmo, ateísmo, agnosticismo dentre outros vários 

posicionamentos religiosos, também pode haver o etnocentrismo, pois há seres humanos e 

todos estão sujeitos a estas certezas.  

Os estigmas tribais atribuídos a grupos como os de roqueiros, fanqueiros dentre outros, 

são relacionados por parte da sociedade e em empresas, como questões como a violência, 

associação ao tráfico de drogas, vadiagem, falta de higiene além de muitos outros substantivos 

depreciativos, simplesmente por uma forma de se vestir ou por um gosto musical.  

Discursos como “quem ouve funk não tem cultura”, “roqueiros não tomam banho” 

confirmam a presença de tais estigmas. O mesmo se passa com pessoas de pele negra, quanto 

a discursos racistas como “preto é tudo ladrão”. Com isso, afegãos, iraquianos e outros grupos 

de estrangeiros, são comumente estigmatizados como terroristas ou islâmicos extremistas 

apenas por pertencerem a esses países, ou ao islamismo enquanto religião.  

Todos os tipos de estigma propostos por Goffman têm em comum a exclusão, seja o 

individuo estigmatizado considerado desacreditado ou desacreditável, pois ainda que o 

estigma do desacreditável esteja encoberto, este está excluído da liberdade de vivenciar 

plenamente sua identidade do EU sem ser estigmatizado. Apesar de poucos exemplos 

comparados à loucura, entender esses processos de estigma, torna mais fácil entender o 

processo de representação social referente à mesma. 

 

 

3 ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE A TODOS ESTES ASPECTOS 

 

 

Considerando os aspectos psicossociais abordados nesse trabalho, podemos atribuir 

tais conhecimentos as práticas dos profissionais de saúde mental, salientando que psicólogos, 

devido sua formação subjetiva, não devem jamais ignorar tais aspectos abordados, para desse 

modo promoverem ainda mais não apenas os debates, mas propostas úteis. 

Os profissionais de saúde mental precisam conhecer a história do movimento da luta 

antimanicomial, entender sua trajetória. Devem conhecer os responsáveis que protagonizaram 

e protagonizam este processo como vimos desde Foucault, falando sobre a Idade Clássica e 
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que perdura até os dias atuais. Bezerra Junior (2007) aponta que um dos desafios postos em 

relação à Reforma Psiquiátrica é formar recursos humanos, compreendendo que estes não 

passaram pelos processos de batalha política e ideológica a qual o movimento antimanicomial 

se estabeleceu. Desse modo, o conhecimento a partir da pesquisa, seja bibliográfica ou 

qualquer outra, possibilita a tais profissionais a compreensão do sofrimento psíquico e físico 

que os “loucos” passaram e passam. 

É importante aos profissionais de saúde mental entenderem os processos que 

desacreditam o “louco”, como Goffman propôs, para, desse modo, fornecer abrigo 

psicológico, credibilidade ao sofrimento percebido por esses indivíduos, pois se estes sentem, 

há sofrimento. Os profissionais devem se posicionar frente à “nova relação no mundo do 

trabalho”, caracterizada pela precariedade, e enxergar além de sua atuação, tendo como 

parâmetro a dimensão técnico-assistencial, assim como a dimensão sociocultural, como 

assinala Amarante (2008).  

Os grupos profissionais são agentes importantes na defesa do objetivo da Reforma 

Psiquiátrica e Antimanicomial, propondo o empoderamento dos trabalhadores de saúde 

mental. Os usuários dos serviços de saúde mental precisam ser atuantes no movimento, 

porque, se há momentos de afastamento, há outros momentos de convivência harmônica entre 

os usuários e técnicos dentro do movimento. A atuação do profissional de psicologia é de 

suma importância para mediar esses atritos. 

 Usuários e familiares consideram a importância desses profissionais e da necessidade 

da presença dos técnicos de saúde mental atuando como mediadores do processo em 

construção (SOALHEIRO, 2003). Os psicólogos, assim como todos os profissionais da área 

de saúde mental, devem estar pautados de acordo com as diretrizes do SUS e em defesa da 

Reforma Psiquiátrica (que nunca para) e Antimanicomial, onde todos os atores do processo 

(usuários, familiares, profissionais dentre outros) possam desempenhar a convivência e a 

tolerância no combate por direitos e reconhecimento. 

Não há dúvidas da necessidade do profissional de psicologia dentro da equipe 

multidisciplinar, tratando-se, sobretudo, do que diz respeito a saúde mental. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir desse trabalho podemos concluir que, não podemos concluir. Esgotar as 

possibilidades de interpretações que surgem a cada instante do que é normal ou não numa 

sociedade seria “loucura”. Podemos arriscar que ser “louco” é, e de certa forma será por um 

bom tempo, sinônimo de sem razão (desrazão) ou de transtorno mental.  

A sociedade se transforma, assim como seus parâmetros, usar determinada roupa, 

talvez da idade clássica, das pessoas consideradas normais para aquela época nos dias atuais 

seria um sinal, ou melhor, um estigma de desrazão, de “loucura”. Percebemos através deste 

trabalho, que essas interpretações datam de muito tempo atrás e permeiam como 

representações sociais, tornando essas interpretações sobre a loucura naturalizadas.  

Esse trabalho objetivou apresentar um breve histórico referente às interpretações da 

loucura na idade clássica segundo Foucault, assim como o processo de reforma psiquiátrica 

no Brasil. Com isso não há conclusões, entretanto há articulações, restando apenas fazê-las.   

Através dos aspectos psicossociais, como as representações sociais e estigmas, 

apresentados de forma genérica, ou seja, de forma neutra, pudemos relembrar a “loucura” 

enquanto transtorno mental, mas também em seu sentido amplo, como visto em Foucault. 

Consideramos, dentro das propostas deste trabalho, as possíveis intervenções dos 

profissionais da área de saúde mental, sobretudo do profissional de psicologia, no processo de 

humanização do tratamento da “loucura”, assim como de seus familiares e sociedade de um 

modo geral, sabendo dessa dualidade referente aos indivíduos e as sociedades exemplificadas 

em representações sociais e nos estigmas, segundo Goffman. 

Além da conclusão de que não podemos concluir esse assunto no sentido de esgotá-lo, 

há outra conclusão a ser feita, a de que há muito a se fazer, pois mesmo sendo um tema 

bastante discutido, surgem novos objetivos, assim como a luta pelos (objetivos) não 

alcançados ainda.  

Esse trabalho não pretendeu tratar apenas da Reforma Psiquiátrica e da luta 

antimanicomial, não se tratando apenas disso, consideramos “loucos” não apenas quem sofre 

com algum tipo de transtorno mental, mas todos aqueles que sofrem pela falta de “razão”, por 

não atenderem de alguma forma o referencial imposto pela sociedade.  
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