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RESUMO 
 

 
 

O presente estudo refere-se a uma investigação analítica e descritiva sobre a TV Pinel 

no Brasil, um programa de televisão desenvolvido no Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, no 

Rio de Janeiro. E, como trabalho complementar, apresentamos uma análise das atividades 

culturais, artísticas e esportivas desenvolvidas no Hospital Psiquiátrico de Havana, em Cuba. 

Este estudo refere-se à busca da compreensão do espaço de comunicação das pessoas 

que padecem de transtornos mentais, a partir das experiências desses hospitais psiquiátricos os 

quais se apóiam em estratégias comunicacionais e artísticas para promover a reabilitação 

psicossocial.  As reflexões conceituais sobre o espaço de comunicação estão centradas no 

conceito de espaço, a partir dos estudos do geógrafo Milton Santos. 

As discussões teóricas foram sustentadas na Teoria da Complexidade, com base no 

pensamento do teórico francês Edgar Morin.  

Apresentamos uma reflexão sobre o modelo de tratamento psiquiátrico a partir dos 

trabalhos da psiquiatra Nise da Silveira, da artista Lygia Clark, e do médico e artista Lula 

Wanderley. Esta investigação aborda a importância da arte e da comunicação no processo da 

ressocialização da pessoa enferma mental. 

 

 

Palavras-chave: Espaço de Comunicação, Saúde Mental, TV Pinel, Arte, Loucura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
RESUMEN 

 
 

 

El presente estudio se refiere a una investigación analítica y descriptiva sobre la TV 

Pinel en Brasil, un programa de televisión desarrollado en el Hospital Psiquiátrico Philippe 

Pinel en Rio de Janeiro. Como trabajo complementario, presentamos un análisis de las 

actividades culturales, artísticas y deportivas desarrolladas en el Hosital Psiquiátrico de La 

Habana en Cuba. 

Este estudio pretende comprender el espacio de comunicación de las personas que 

padecen de trastornos mentales, a partir de las experiencias de estos hospitales psiquiátricos, 

los cuales se apoyan en estrategias comunicacionales y artísticas para promover la 

rehabilitación psicosocial. Las reflexiones conceptuales sobre el espacio de comunicación 

están centradas en el concepto de espacio, a partir de los estudios del geógrafo brasileño 

Milton Santos.  

Las discusiones teóricas se sostienen en la Teoría de la Complejidad, basado en el 

pensamiento del sociólogo francés Edgar Morin. 

Se presenta una reflexión sobre el modelo de tratamiento psiquiátrico a partir de los 

trabajos de la psiquiatra Nise da Silveira, de la artista Lygia Clark, y del médico y artista Lula 

Wanderley. 

Esta investigación aborda la importancia del arte y de la comunicación en el proceso 

de la resocialización de la persona enferma mental. 

 

 

Palabras-clave: Espacio  de Comunicación, Salud Mental, TV Pinel, Arte, Locura. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study adressed an analytical and descriptive inquiry about the TV Pinel in 

Brazil, one television program developed in the Psychiatric Hospital Philippe Pinel in Rio de 

Janeiro. And as complementary work, we present an analysis of the cultural, artistic and 

sportives activities developed in the Psychiatric Hospital of Havana in Cuba. 

This study refers to the comprehension about the space of communication among 

people who suffer mental upheavals, beginning with the  experiences of these psychiatric 

hospitals that are supported in communicacionals and artistic strategies to promote the 

whitewashing psicossocial.  The conceptual reflections on the communication space are 

centered in the space concept, from the studies of the geographer Milton Santos. 

The theoretical quarrels had been supported in the Theory of the Complexity on the 

basis of the thought of the French theoretician Edgar Morin.  

We present a reflection on the model of psychiatric treatment from the works of the 

psychiatrist Nise Silveira, of the artist Lygia Clark, and of the doctor and artist Lula 

Wanderley Squid.  

This inquiry approaches the importance of the art and the communication in the 

process of  resocialization of the mental ill person.  

 

 

Key-words : Space of Communication, Mental Health, TV Pinel, Art, Madness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

“E assim a vida lentamente ocupa o lugar do que há muito 

tempo se chamava arte, que ocupa o lugar do que antes se 

chamava loucura”. 

                               (Lygia Clark) 

 

 

 
      Emydio de Barros 

 



 

 

A busca da compreensão do espaço de comunicação das pessoas que padecem de 

sofrimento psíquico, através da experiência da TV Pinel do Instituto Philippe Pinel, no Rio de 

Janeiro, e das várias modalidades artísticas desenvolvidas no Hospital Psiquiátrico de Havana, 

em Cuba, constitui o escopo desta investigação. 

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho resulta de uma trajetória de investigações 

desenvolvidas nesta mesma linha de pesquisa: Comunicação e Saúde Mental.  Teve origem na 

graduação com o trabalho de conclusão do curso (TCC), por meio do documentário Portas 

que se Abrem: A Institucionalização e a desisntitucionalização do doente mental. Como 

seqüência dos estudos, produzimos a dissertação de mestrado: Comunicação e Loucura: A 

representatividade da lei antimanicomial nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tribuna (da 

cidade de Santos). No mesmo horizonte de preocupações, nos propusemos a desenvolver esta 

pesquisa: Comunicação e Saúde Mental: Estudo de caso da TV Pinel no Brasil e do espaço de 

comunicação no Hospital Psiquiátrico de Havana em Cuba. 

A concretização deste trabalho é uma tentativa de responder a certos questionamentos 

que ficaram sem resposta, quando desenvolvemos as investigações anteriores. Nas leituras dos 

jornais, nos deparamos com informações sobre a TV Pinel, o que despertou nossa curiosidade 

em conhecer este programa de televisão.  

A proposta de um estudo complementar em Cuba vem do interesse particular da 

pesquisadora em conhecer as políticas de saúde pública deste país, principalmente no que se 

refere à saúde mental, já que os dados estatísticos sobre a saúde dos cubanos mostram 

resultados positivos, apesar dos poucos recursos econômicos; os índices de Cuba são 

próximos ou até similares aos de países desenvolvidos economicamente. 

Também acreditamos ser justo esclarecer que parte das meditações que permeiam esta 

investigação vem para reparar um equívoco que fora cometido no primeiro trabalho, o 

documentário Portas que se Abrem. Quando a atividade de desenhar foi classificada na 

categoria da ociosidade, foi interpretada erroneamente como coisa menor. Na época, a 

terapeuta responsável pela oficina nos advertiu sobre a importância da arte, através dos 

desenhos, no tratamento psiquiátrico. Ela não nos repreendeu por ter compreendido que o 

equívoco fora cometido não por preconceito, mas por falta de conhecimento. Com uma 

atitude profissional de quem sabe orientar novos aprendizes, a terapeuta nos ensinou a 

enxergar esta atividade com outros olhares; neste sentido, estudar a importância da arte no 

tratamento psiquiátrico tornou-se uma missão.  



 

Esta pesquisa surgiu como oportunidade de tentar eliminar a sensação de haver 

deixado uma certa dívida com relação à arte.  

Decidimos empreender este estudo com base nos seguintes objetivos: compreender e 

descrever o espaço de comunicação dos usuários do Instituto Philippe Pinel, por meio dos 

trabalhos da TV Pinel; analisar o espaço de comunicação do Hospital Psiquiátrico de Havana, 

a partir das várias modalidades artísticas, desenvolvidas nesta instituição; contribuir com a 

memória histórica da TV Pinel, estudando sua origem e seus resultados, durante estes dez 

anos de existência, e o relato histórico do Hospital Psiquiátrico de Havana, desde o período 

republicano até a atualidade; demonstrar que a arte e a comunicação são elementos 

importantes no processo da reabilitação psicossocial; contribuir para que a sociedade tenha 

uma visão diferente acerca das pessoas que fazem tratamento psiquiátrico; apresentar de 

forma mais concreta as atividades que são desenvolvidas nas duas instituições, por meio do 

vídeo-documentário, e promover o intercâmbio das experiências entre Brasil e Cuba, no  

campo da comunicação e da saúde mental. 

Esta pesquisa se justifica por acreditarmos ser um tema de relevância social; através 

deste estudo, a sociedade poderá enxergar, de maneira diferente, as pessoas que sofrem de 

transtornos mentais. As reflexões teóricas, aqui apontadas, podem contribuir para os estudos 

comunicacionais. 
Apresentamos duas hipóteses para esta investigação: a primeira é que a comunicação e 

a arte são importantes na promoção da saúde e no processo da reabilitação psicossocial; a 

segunda é que as pessoas, que sofrem de transtorno psíquico, vem conquistando espaço de 

comunicação em nossa sociedade, porém, com muita dificuldade por causa do preconceito 

ainda existente. 

A partir dessas hipóteses desenvolvemos as seguintes questões de pesquisa: A 

comunicação e a arte podem contribuir no processo de ressocialização, possibilitando um 

novo olhar sobre as pessoas com enfermidades mentais? É possível que países como Brasil e 

Cuba compartilhem experiências no campo da comunicação e da saúde mental? 

Com base nessas questões de pesquisa, apresentamos a seguinte problematização: 

Qual é o espaço de comunicação dos usuários da TV Pinel do Instituto Philippe Pinel, no 

Brasil, e dos usuários do Hospital Psiquiátrico de Havana em Cuba? Na tentativa de responder 

a essas perguntas, nos lançamos no campo de investigação, sendo a Observação Participante a 

metodologia utilizada para aferir os dados. 

O recorte cronológico obedeceu aos seguintes critérios: para fazer uma análise das 

atividades artísticas e esportivas do Hospital Psiquiátrico de Havana, freqüentamos a 



 

instituição durante o segundo semestre de 2005 (de agosto a dezembro), sendo que o processo 

de coleta de dados se concentrou na semana do Festival de Cultura e Esporte e da festa de 

Carnaval, realizados no mês de novembro de 2005. 

O estudo da TV Pinel se concentrou no primeiro semestre de 2006. De março a agosto, 

as atividades se tornaram mais intensas, durante a programação dos dez anos da TV Pinel (em 

junho, julho e princípio de agosto de 2006). 

Esta é uma pesquisa de análises descritivas. A partir das nossas observações, 

descrevemos os eventos, observados em conformidade com as questões de pesquisa que 

foram suscitadas; as entrevistas com usuários, artistas e profissionais da saúde mental 

serviram de base para as análises.  

Adotamos a Teoria da Complexidade por entender que esta pode auxiliar as análises e 

descrições sobre as complexidades humanas. As reflexões conceituais, em busca de uma 

compreensão do espaço de comunicação, repousam no conceito formulado pelo geógrafo 

Milton Santos. 

Como parte do trabalho, desenvolvemos o documentário intitulado Arte de Viver.  A 

proposta deste vídeo é de complementar algumas informações descritivas, as quais achamos 

que estariam melhores respaldadas em um suporte audiovisual; as imagens ajudam a relatar as 

experiências das duas instituições psiquiátricas: Hospital Philipe Pinel e Hospital Psiquiátrico 

de Havana. 

O processo de produção desta pesquisa obedeceu a distintos critérios metodológicos, 

concernentes às características específicas desta investigação, que se caracteriza como 

pesquisa analítica descritiva. 

Adotamos o método qualitativo e as seguintes técnicas: pesquisa bibliográfica, estudo 

de caso, observação participante e entrevistas.  

A Teoria da Complexidade, que sustenta a pesquisa, também se caracteriza como 

metodologia. Ela permite descrever os fenômenos e analisá-los concomitantemente. 

A metodologia qualitativa se refere, em seu mais amplo sentido, à investigação que 

produz dados descritivos: as próprias palavras das pessoas, faladas ou escritas, e a conduta 

observável. Nesta pesquisa, damos ênfase às falas dos sujeitos; procuramos explorar os 

diversos elementos, que surgiram no processo da observação, os quais são inúmeros.  

O primeiro ponto a ser sublinhado é que a pesquisa exigiu significativa alteração em 

sua abordagem. A proposta inicial seria a de acompanhar a produção de um programa da TV 

Pinel, que tem o formato de revista. Devido às comemorações dos dez anos da TV, em 2006, 

não houve a produção da revista, mas sim a produção de um documentário sobre a história da 



 

TV: “Elementar meu Caro Freud”. Este documentário narra a história dos dez anos da TV 

Pinel; esta foi a estratégia adotada pela equipe para falar da primeira década de existência da 

TV, por isso, foi um ano atípico de produção na emissora. 

O primeiro desafio desta investigação foi o de adaptar o foco de estudo em função 

destas mudanças. Neste sentido, não somente alteramos um pouco o foco como também o 

ampliamos. 

 A partir desta proposta, nosso olhar, que estava voltado exclusivo para a TV Pinel, 

passou a enxergar um campo muito mais amplo a ser explorado dentro do Instituto Philippe 

Pinel. Nesta perspectiva, além de acompanhar a programação especial de comemoração dos 

dez anos da TV Pinel, analisamos os outros espaços de produção artística e cultural dentro da 

instituição; foram observadas as oficinas: Papel Pinel, Cooperativa Praia Vermelha, aula de 

culinária e trabalhos na marcenaria. 

O que a princípio parecia um fator que comprometeria a qualidade da investigação, se 

converteu em um oportuno campo a ser explorado, o qual aportou diferentes elementos ao 

estudo. A partir dessas alterações, o recorte cronológico foi adaptado com base na 

programação de comemoração dos dez anos da TV Pinel, do dia 18 de maio de 2006 ao dia 17 

de agosto do mesmo ano. 

Dia Nacional da Luta Antimanicomial, em 18 de maio: desde que a TV Pinel existe, 

ela participa da intervenção social, levando o debate para as ruas onde usuários dos serviços 

de saúde mental dialogam com a sociedade, de forma dinâmica, sobre a defesa dos direitos 

humanos das pessoas que sofrem de transtornos mentais. A intervenção se dá de forma 

interativa, por meio dos recursos audiovisuais e das várias modalidades artísticas. As 

gravações são convertidas em programas da TV Pinel.  

O evento, que tradicionalmente é feito no Largo do Machado, em 2006 foi realizado 

no campus da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). A intervenção foi direcionada 

à comunidade vizinha, composta pelos alunos e funcionários da universidade, além dos 

usuários e servidores do Hospital Philippe Pinel. O objetivo era aproximar os moradores e 

usuários do Hospital Pinel à comunidade, que circula diariamente nos arredores do Hospital, e 

que tem pouco conhecimento ou até desconhece as atividades que são desenvolvidas nesta 

instituição, por isso, a estratégia foi falar com os de casa. Este dia foi suficiente para 

entendermos um pouco a dimensão dos trabalhos da TV Pinel.  

A programação teve continuidade com uma exposição fotográfica, com o tema 

Tecendo Olhares, e círculos de debates que envolvíam o tema: Loucura e Comunicação, 



 

realizados no dia 31 de maio, no Centro de Teatro do Oprimido; houve a participação da 

jornalista Ivana Bentes e dos integrantes da TV Pinel, Valter Filé e Jaqueline Batista.  

No dia sete de junho, foi realizada a mesa de debates na Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP/Fiocruz), com a participação de dois cineastas, Marcos Magalhães e Roberto 

Berliner, com mediação do psiquiatra Paulo Amarante. Esta mesa teve como objetivo levantar 

os encontros e desencontros de comunicação e loucura, por meio da interação dos integrantes 

da mesa com o público. 

Em nove de junho, foi lançado o documentário sobre os dez anos da TV Pinel, 

Elementar meu caro Freud, no Instituto Municipal Philipe Pinel.  

 

O documentário conta a história de uma paciente que tem mania de 
detetive. Ao ler a notícia sobre os dez anos da TV Pinel, fica intrigada 
e conversa com o seu médico que, por também desconhecer a TV, 
acha que a paciente está delirando, mas entra em seu delírio e passa a 
ser seu assistente na busca de pistas em arquivos e fitas, matérias de 
jornais e entrevistas com pessoas que fazem parte da história da TV 
Pinel [sinopse do documentário]. 
 

Com o objetivo de levar o debate aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a TV 

organizou visitas em diversas unidades do Rio de Janeiro, onde foram apresentados o 

documentário e programas da TV Pinel. É importante lembrar que os CAPS também estavam 

comemorando dez anos de existência. Por isso, a importância dos debates.  

No dia 14 de junho, o documentário  foi apresentado no CAPS Rubens Correa, Irajá; 

em 03 de julho, no CAPS Clarice Lispector, Engenho de Dentro; em 19 de julho, foi exibida 

uma revista no CAPS AD Alameda, Niterói; no dia 02 de agosto, no CAPS Pedro Pellegrino, 

Campo Grande; em 16 de agosto, no CAPS Ernesto Nazareth, Ilha do Governador, e no dia 17 

de agosto, também foi exibido um dos programas da TV Pinel no CAPS Arthur Bispo do 

Rosário, Taquara. 

Cabe aqui explicar que a proposta inicial da equipe da TV Pinel era apresentar o 

documentário em todos os CAPS, no entanto, o público demostrou interesse em conhecer a 

revista eletrônica; a alteração foi feita para contemplar o interesse dos participantes. 

Após cada exibição, era realizada uma conversa entre o público, que compreendia 

usuários e funcionários do CAPS, e a equipe da TV Pinel. 

Esta experiência  mostra que a TV Pinel, além de realizar seus programas, organiza, 

estimula e provoca a comunicação em suas várias dimensões. A música, a dança, as artes 



 

plásticas e as artes cênicas, os trabalhos artesanais, as artes culinárias, a fotografia, todo esse 

elenco de atividades é apropriado pela equipe da TV para dinamizar as produções. 

No Hospital Psiquiátrico de Havana, também encontramos um cenário  diferente do 

que imaginávamos; a proposta inicial seria analisar o espaço de comunicação do hospital de 

Havana, a partir das atividades artísticas e esportivas, que lá são desenvolvidas, porém, o 

próprio hospital nos apresentou um campo mais amplo para a investigação, com o Festival de 

Cultura e Esporte, realizado durante uma semana, no mês de novembro de 2005.  

Neste evento, diversos hospitais psiquiátricos de outras províncias da ilha se reuniram 

na capital havana para competições artísticas e esportivas, o que nos possibilitou o encontro 

com outras instituições, as quais não estavam no projeto da pesquisa, mas que contribuíram 

para que pudéssemos dar uma mirada mais ampla sobre o tema estudado: O espaço de 

comunicação das pessoas com enfermidades mentais. A partir do contato com outros 

hospitais, fomos induzidos a conhecer outras instituições, o que nos proporcionou 

conhecimento não somente da experiência de Havana, mas também de outras províncias do 

país. 

Acreditamos que este preâmbulo seja suficiente para esclarecer a necessidade que 

tivemos de repensar e reestruturar a abordagem da investigação, o que julgamos ser comum e 

superável em estudos que envolvam grupos sociais. 

A TV Pinel foi analisada a partir do conceito de Estudo de Caso, apresentado por 

Robert Yin. (2001, p.33) “Um caso a ser estudado deve ser algo ‘específico funcional’ (uma 

pessoa ou uma sala de aula), mas não uma generalidade (como uma política)”.  Para o autor, 

“o caso pode ser também algum evento ou entidade que é menos definido que um único 

indivíduo” (2001, p.44). 

Neste sentido, entendemos o estudo de caso como um método que contribui para a 

compreensão de fenômenos sociais complexos, sejam eles individuais, organizacionais, 

sociais ou políticos. 

As concepções teóricas de Robert Yin tratam do estudo das peculiaridades, das 

diferenças daquilo que o torna único e, por essa mesma razão, o distingue ou o aproxima dos 

demais fenômenos. 

Classificamos a TV Pinel como um caso a ser investigado, considerando que é o único 

programa de televisão, no Brasil, desenvolvido dentro de uma instituição psiquiátrica e 

produzido com a participação de usuários do hospital, o que o torna diferente devido à 

peculiaridade na metodologia de produção. 



 

Robert Yin (2001, p.19-21) sugere que as perguntas como? e por que?, acerca de um 

acontecimento contemporâneo, um processo ou um assunto relacionado são apropriadas para 

um estudo de caso.  

Um propósito prioritário do estudo de caso é  compreender melhor um 
fenômeno social complexo. Em relação direta com este, encontramos 
também os objetivos holísticos do estudo de caso: deveriam  permitir ao 
leitor fazer comparações com casos similares ou relevantes em seus próprios 
campos de experiência a fim de aplicar os descobrimentos de determinado 
estudo a seu próprio contexto ou situação. Isto não quer dizer que se tenha 
que decretar a generalidade  dos descobrimentos de caso, mas sim apontar as 
possibilidades que oferece para a transmissão de conhecimentos.  

 

 Sobre o método da observação, segundo Francisco Ibarra Martín (2001, p.71), a 

observação foi o primeiro método científico empregado; durante muito tempo, constituiu a 

forma básica de se obter informação científica. A observação nos permite obter a informação 

do comportamento de nosso objeto de uma investigação e como este se dá, na realidade. Esta 

é uma forma de obter informação direta e imediata sobre o fenômeno ou objeto que está sendo 

investigado. 

Neste estudo, entre as distintas classificações da observação, adotam-se a investigação 

alheia e a observação aberta.  

Na modalidade observação alheia, o pesquisador realiza a observação, ao contrário da 

observação própria, em que o investigado faz a observação. Para Francisco Ibarra (2001, p.74-

75), neste caso, a observação é direta, já que o investigador aplica diretamente este método; a 

investigação própria é indireta, não é o investigador quem aplica o método, mas o faz 

indiretamente por meio dos próprios sujeitos. De acordo com o autor, uma das vantagens 

deste método é que há uma diminuição da probabilidade de erros, por ser ele próprio o 

investigador a realizar a observação, e este, por seu treinamento e pelo conhecimento que tem 

sobre o fenômeno ou situação, objeto de observação, está capacitado para efetuar esta tarefa. 

Por meio da  observação aberta, o investigador se identifica como tal, ante o grupo que 

vai ser observado (é dizer às pessoas que se pretende observar); elas sabem que sua conduta 

está sendo observada. 

Dentro do processo de observação, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas 

para recopilar a informação, entre elas, a nota de campo – resumo diário, depois de cada 

período de observação – e a entrevista, que constitui, junto ao questionário, outra via, através 

da qual e mediante a interrogação dos sujeitos, são obtidos dados relevantes aos efeitos de 

nossa investigação. Francisco Ibarra (2001, p.140)[tradução nossa]. 



 

Nesta investigação, tivemos a oportunidade de explicar para o grupo sobre os 

objetivos da pesquisa. A proposta foi bem acolhida, tanto no Hospital Philippe Pinel, quanto 

no Hospital Psiquiátrico de Havana, em Cuba; no Rio de Janeiro, o contato foi mais intenso 

por ser um grupo menor. Em ambas as instituições, além do acesso às pessoas, também nos 

foram disponibilizados os acervos bibliográficos, iconográficos e videográficos. 

Tivemos autonomia, durante o desenvolvimento da pesquisa, no que se refere aos 

objetivos propostos. Frente à necessidade de alteração do projeto, recebemos apoio e 

orientação por parte das duas instituições; adotamos uma postura de firmeza diante dos 

propósitos de investigação. Os incidentes foram vistos como novas oportunidades de 

aprendizagem; em momento algum, fomos tomados pela desesperança, tampouco foi preciso 

solicitar à equipe alteração de suas atividades, em função da pesquisa (sempre que necessário, 

nos adequávamos àquela realidade).  

Como técnicas para recopilação das informações, utilizamos o diário de campo, uma 

agenda onde fazíamos todas as anotações. As entrevistas foram feitas em um gravador 

minicassete e posteriormente transcritas. Neste procedimento, adotamos a estratégia da 

transcrição literal; preservamos os coloquialismos e as gírias do discurso dialogado. 
De acordo com Cicília Peruzzo (2005, p.125) a observação participante consiste na 

inserção do pesquisador no ambiente natural de ocorrência do fenômeno e da sua interação 

com a situação investigada; a presença constante do observador, no ambiente investigado, 

para que ele possa “ver as coisas de dentro”; o compartilhamento, pelo investigador, das 

atividades do grupo ou do contexto, que está sendo estudado, de modo consistente e 

sistematizado, ou seja, ele se envolve nas atividades, além de co-vivenciar “interesses e 

fatos”. 

Durante o processo de observação, a pesquisadora vivenciou algumas experiências do 

campo pesquisado. Na TV Pinel, no Rio de Janeiro, o convívio foi intenso. Freqüentava a TV, 

diariamente; às vezes, chegava antes da equipe e aguardava as portas serem abertas. Enquanto 

esperava, conversava com os usuários, que por alí circulavam; de vez em quando, conversava 

com os membros da equipe da TV Pinel (durante o momento de espera, falávamos sobre 

diversos asuntos). 

Participávamos das reuniões e, às vezes, a nossa opinião era solicitada a respeito de 

determinadas questões. Acompanhávamos a equipe em diversas atividades; participamos da 

montagem de uma exposição fotográfica. 

Cicília Peruzzo (2005, p.125) aponta o papel que o observador deve exercer 

durante a observação participante. 



 

 

Ele se insere no grupo pesquisado, participando de todas as suas atividades, 
ou seja, ele acompanha e vive (com maior ou menor intensidade). 
O pesquisador é autônomo. O grupo, ou qualquer elemento do ambiente, 
não interfere na pesquisa, no que se refere à formulação dos objetivos e as 
demais fases do projeto. 
O observador pode ser encoberto ou revelado, ou seja, o grupo pode ter ou 
não conhecimento do que está sendo investigado. 
Quanto à postura do pesquisador: 
Ele se insere no grupo pesquisado. 
O investigador interage como membro 
O grupo pesquisado conhece os propósitos e as intenções do investigador. 
O pesquisador normalmente se compromete a devolver os resultados da 
investigação.  

 

É oportuno destacar que o pesquisador, ao se lançar no campo da pesquisa, precisa ter 

consciência da importância da escolha do tema e do método a ser adotado; ambos devem ser 

compatíveis com suas habilidades. 

 Acreditamos que esta pesquisa vai ao encontro das nossas preocupações científicas e 

sociais. Neste sentido, lançamos mão da pesquisa participante. Apostamos nesta matriz 

teórica como uma investigação cúmplice ou partidária a favor das maiorias marginalizadas. 

Conforme atesta Guillermo Orozco (2003, p.78), “essa cumplicidade se justifica recordando 

que tradicionalmente a investigação e a geração de conhecimento se tem realizado para as 

minorias privilegiadas acadêmica, política ou economicamente” [tradução nossa].  

Para Guillermo Orozco (2003, p.78), a investigação participante é essencialmente 

participativa, assim, “investigar participativamente significa não só tomar parte, senão 

também tomar partido” [tradução nossa]. 

É por isso que parte da pesquisa envolve a participação direta do pesquisador, nos 

ambientes das produções artísticas; neste caso, na TV Pinel e no Hospital Psiquiátrico de 

Havana, quando concomitantemente os membros desses grupos puderam intervir diretamente 

na pesquisa, por meio dos relatos das suas experiências. 

Os usuários dos hospitais psiquiátricos cumpriram o papel de historiadores desta 

investigação, foram sujeitos ativos no processo. Assim, este trabalho caminhou em mão dupla 

quando o pesquisador interferiu diretamente no campo de pesquisa e, paralelamente, os 

pesquisados fizeram suas interferências na pesquisa; esses sabiam que estavam sendo 

observados e se disponibilizaram a contribuir com a investigação. 

Quanto a este processo participativo, Brandão (1999, p.11) declara que “o sujeito do 

ato de conhecer, que até então tem sido objeto, precisa conhecer a sua própria realidade. 



 

Participar da produção deste conhecimento e tomar posse dele. Aprender a escrever a sua 

história, aprender a reescrever a História através da sua história”.  

Comungamos com a idéia do autor porque entendemos que as ciências sociais exigem 

uma dose de sensibilidade por parte do pesquisador. Nesta perspectiva, Brandão (1981, p.12) 

assinala que  “a observação participante se caracteriza por uma atitude em que o objetivo do 

pesquisador não é compreender melhor a cultura que se pesquisa. Ela determina um 

compromisso que subordina o próprio projeto científico de pesquisa ao projeto político dos 

grupos populares, cuja situação de classe, cultura ou história se quer conhecer porque se quer 

agir”.  

 O educador Paulo Freire aportou generosas contribuições, nesta linha de pesquisa no 

Brasil (1999, p.35). Freire demonstrou suas preocupações acerca da atuação dos 

pesquisadores em ciências sociais; vejamos o que ele diz: 

 

Para muitos de nós, a realidade concreta de uma certa área se reduz a um 
conjunto de dados materiais ou de fatos, cuja existência ou não, de nosso 
ponto de vista, importa constatar. Para mim, a realidade concreta é algo 
mais que fatos ou dados tomados mais ou menos em si mesmos. Ela é 
todos esses dados e mais a percepção que deles esteja tendo a população 
neles envolvida. Assim, a realidade concreta se dá a mim na relação 
dialética entre objetividade e subjetividade. Se me preocupa, por exemplo, 
numa zona rural, o problema da erosão, não o compreenderei, 
profundamente, se não percebo, criticamente, a percepção que deles 
estejam tendo os camponeses da zona afetada.  
A minha ação técnica sobre a erosão demanda de mim a compreensão que 
dela estejam tendo os camponeses da área. A minha compreensão e o meu 
respeito. Fora desta compreensão e deste respeito à sabedoria popular, à 
maneira como os grupos populares se compreendem em suas relações com 
o seu mundo, a minha pesquisa só tem sentido se a minha opção política é 
pela dominação e não pela libertação dos grupos e das classes sociais 
oprimidas.  
Desta forma, a minha ação na pesquisa e a dela decorrente se constituem no 
que venho chamando de invasão cultural, a serviço sempre da dominação. 
Se pelo contrário, a minha opção é libertadora, se a realidade se dá a mim 
não como algo parado, imobilizado, posto aí, mas na relação dinâmica 
entre objetividade e subjetividade, não posso reduzir os grupos populares a 
meros objetos de minha pesquisa. Simplesmente, não posso conhecer a 
realidade que participam a não ser com eles como sujeitos também deste 
conhecimento que, sendo para eles, um conhecimento anterior (o que se dá 
ao nível da sua experiência quotidiana) se torna um novo conhecimento.  
 

 



 

Para Orlando Borda (1999, p.48), a pesquisa participante “é o conhecimento prático, 

empírico, que ao longo dos séculos tem possibilitado, enquanto meios naturais diretos, que as 

pessoas sobrevivam, criem, interpretem, produza e trabalhem”. 

Sobre a pesquisa participante na área da Comunicação Social, Cicília Peruzzo (2003, 

p.5) afirma que esta modalidade de investigação adquire três finalidades: 

a) observar fenômenos importantes, 
especialmente os ligados a experiências populares de comunicação voltadas 
para o desenvolvimento social, que estavam até então pouco expressivas ou 
até ausentes no âmbito da pesquisa em universidades no Brasil; 
b) realizar estudos de recepção de 
conteúdos da mídia que ultrapassem os padrões então vigentes – como os 
estudos de audiência e as hipóteses sobre os efeitos implacáveis dela nas 
pessoas – e pudessem enxergar os mecanismos de apropriação de 
mensagens ou mesmo de re-elaboração de mensagens partindo dos 
pressupostos da existência de interferência de outras fontes na formação da 
representação da realidade. Tal perspectiva teórica se desenvolve 
rapidamente e passa a assumir os contornos atualmente delineados como 
mediações no processo de recepção. 
c) que os resultados da pesquisa – ou até 
mesmo o seu processo de realização – pudessem retornar ao grupo 
pesquisado e ser aplicados em seu benefício. Por exemplo, a pesquisa 
poderia se propor contribuir para resolver problemas de comunicação nas 
comunidades e/ou ajudar na melhoria das condições de existência dos 
grupos pesquisados.  

 

De acordo com os pontos enumerados pela professora Cicília Peruzzo, acreditamos 

que esta pesquisa possui elementos confluentes com algumas dessas finalidades, como por 

exemplo, no que se refere à visibilidade da TV Pinel que, desde 1996, vem desenvolvendo 

este trabalho com a proposta de recuperar a expressão e a busca pela cidadania dos usuários 

do sistema de saúde mental. A contribuição desta pesquisa está no âmbito das reflexões 

teóricas e práticas acerca da compreensão dos espaços de comunicação e na proposta de 

contribuir com a mudança da imagem estereotipada da loucura. 

Sobre a técnica da entrevista, Francisco Ibarra (2001, p.143) lembra que a entrevista é 

uma técnica clássica utilizada para obter conhecimentos. Esta é uma metodologia constituída 

por perguntas que exigem respostas. Constitui uma técnica que obtém informação de uma 

forma ampla e aberta, em dependência da relação entre entrevistador e entrevistado. 

Dentro dos tipos de entrevistas, adotamos três modalidades nesta investigação: a 

entrevista semi-estruturada ou semi-estandarizada, a entrevista livre e a entrevista dialogada. 

A entrevista semi-estruturada ou semi-estandarizada tem elementos da entrevista estruturada. 

Neste tipo de entrevista, são combinadas as perguntas, previamente elaboradas, com a forma 



 

não estandarizada de abordar um tema ou aspecto de interesse: é dada liberdade, flexibilidade 

para que o entrevistado o desenvolva e, por sua vez, no transcurso da entrevista, são feitas as 

perguntas que o entrevistador entenda serem necessárias para buscar, ampliar ou aprofundar a 

informação buscada [tradução nossa]. 

Sobre a entrevista livre, Rosika de Oliveira e Miguel de Oliveira (1999, p.29-30) 

atestam que: 

 

A técnica da entrevista livre, concebida como um diálogo aberto onde se 
estimula a livre expressão da pessoa com quem se conversa, amplia o 
campo do discurso que passa a incluir não só fatos e opiniões bem 
delimitadas, mas também devaneios, projetos, impressões, reticências, etc. 
Sem dúvida, a entrevista livre, para não partir em todas as direções, deve ter 
um fio condutor, uma estrutura de base ligada ao núcleo temático a ser 
pesquisado. Porém, dentro deste campo temático, tudo é pertinente, nada é 
desprezível. Muitas vezes, não é unicamente aquilo que é dito 
explicitamente que é significativo. A maneira de dizer, as inflexões, as 
hesitações, as pausas e os silêncios dizem muita coisa. Freqüentemente. É 
nessas dobras do discurso que se esconde a ambigüidade e a contradição 
entre o pensar e o agir que importa captar e desvelar. Os fragmentos do 
discurso, o ‘não dito’ e o ‘mal dito’ – por medo, por pudor, por 
desconfiança ou porque dizê-lo seria doloroso demais – são tão importantes 
quanto às respostas superficiais.  

 

 

Adotamos a técnica de entrevista por entender que esta é uma importante ferramenta 

para colher informações. Nesta pesquisa, entrevistamos usuários, médicos, técnicos, diretores 

de ambas as instituições, além de artistas e ativistas do Movimento da Luta Antimanicomial. 

Enfatizamos a técnica de entrevista por considerá-la elemento preponderante nesta 

pesquisa. As informações colhidas, por meio dos diálogos, garantem a originalidade deste 

trabalho. Ainda com relação à prática da entrevista, a professora Cremilda Medina (1986, p.6) 

fala com propriedade:  

A entrevista pode ser apenas uma eficaz técnica para obter respostas pré-
pautadas por um questionário. Mas certamente não será um braço da 
comunicação humana, se encarada como simples técnica. Esta – fria nas 
relações entrevistado-entrevistador – não atinge os limites possíveis da 
inter-relação, ou, em outras palavras, do diálogo. Se quisermos aplacar a 
consciência profissional do jornalista, discuta-se a técnica da entrevista; se 
quisermos trabalhar pela comunicação humana, proponha-se o diálogo.  

 

Quando nos remetemos às nossas questões de pesquisa, fica claro que nada mais 

eficaz do que o diálogo com os partícipes do processo para falar sobre suas experiências. 



 

Sobre a possibilidade de um diálogo, no ato da entrevista, a professora Cremilda Medina 

(1986, p.7) sustenta que:  

Desenvolver a técnica da entrevista nas suas virtudes dialógicas não significa 
uma atitude idealista. No cotidiano do homem contemporâneo há espaço 
para o diálogo possível. Estão aí experiências ou exceções à regra que 
provam o grau de concretização da entrevista na comunicação coletiva. Sua 
maior ou menor comunicação está diretamente relacionada com a 
humanização do contato interativo: quando em um desses raros momentos, 
ambos – entrevistado e entrevistador – saem ‘alterados’ do encontro, a 
técnica foi ultrapassada pela ‘intimidade’ entre o EU e o TU. Tanto um 
como o outro se modificaram, alguma coisa aconteceu que os perturbou, fez-
se luz em certo conceito ou comportamento, elucidou-se determinada auto- 
compreensão ou compreensão do mundo. Ou seja, realizou-se o diá logo 
possível.  

 

As conversas informais têm a sua riqueza porque é permeada por momentos de 

descontração. Durante as falas aleatórias ouvíamos muitas piadas e ironias provocadas por 

usuários, técnicos e funcionários, ao contrário da entrevista, que inibe o entrevistado: a 

presença do gravador ou da câmera constrange o interlocutor, visto que este passa a ter maior 

preocupação com o que vai dizer e como as pessoas poderão interpretar o que foi dito.  

Segue uma descrição do percurso metodológico que fora trilhado para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Foram inúmeros os desdobramentos que surgiram durante o 

processo de investigação. Adotamos os seguintes critérios: 

Delimitação do objeto de estudo: estudo de caso da TV Pinel, no Rio de Janeiro, 

Brasil, e o espaço de comunicação no Hospital Psiquiátrico de Havana, Cuba. São 

considerados espaço de comunicação a extensão geográfica, o espaço tempo (em rádios e 

TVs) e os espaços, ocupados nos jornais impressos, que os usuários têm para expressarem em 

suas várias dimensões. O espaço físico compreende a instituição hospitalar e extra-hospitalar, 

o espaço público para as manifestações comunicativas, através dos meios de comunicação ou 

das expressões artísticas, culturais e esportivas. Posteriormente, esta concepção se ampliou 

para uma compreensão do espaço simbólico, a partir do conceito formulado pelo geógrafo 

Milton Santos. 

Pesquisa bibliográfica: deu-se a partir da revisão dos dados sobre o tema, por meio de 

investigações documentais em livros, artigos científicos, teses, dissertações,  publicações em 

revistas, jornais e documentos eletrônicos. 

Visitas formais para conhecer os campos pesquisados: TV Pinel no Rio de Janeiro, 

Brasil, e Hospital Psiquiátrico Havana, Cuba. 



 

 Qualificação: apresentação do projeto de investigação a uma banca que julgou a 

relevância social e validez científica da pesquisa. 

Submissão do projeto ao Comité de Ética da Universidade Metodista de São Paulo, 

onde foi aprovado com restrições (o projeto deveria ser submetido à análises dos Comitês de 

Ética dos dois  Hospitais  Psiquiátricos).  

Aclaramos que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Phillipe Pinel, 

no Rio de Janeiro. Para o desenvolvimento da pesquisa, no Hospital Psiquiátrico de Havana,  

o projeto  foi aprovado pelo Comitê de Ética da Investigação do Centro de Estudos de Saúde e 

Bem Estar Humanos da Universidade de Havana e pelo Ministério da Saúde de Cuba. 

 Depois do projeto aprovado no Brasil, o mesmo foi apresentado ao Centro de Estudos 

de Saúde e Bem Estar Humanos (CESBH) da Universidade de Havana, que o aprovou e 

monitorou a investigação durante o ano de 2005. 

O início dos estudos (pesquisa bibliográfica) se deu no Centro de Estudos de Saúde e 

Bem Estar Humanos da Universidade de Havana. O início da investigação (pesquisa de 

campo), no Hospital Psiquiátrico de Havana; realizamos visitas que foram previamente 

agendadas. Neste período, conhecemos todas as atividades culturais e esportivas, 

desenvolvidas na instituição. Os primeiros três meses foram de observação. Nos últimos três 

meses, desenvolvemos pesquisa no museu e na biblioteca do hospital.  

As atividades foram mais intensas durante o mês de novembro, quando foi realizado o 

Festival de Cultura e Esporte. Nesta época, desenvolvemos as entrevistas e fizemos as 

gravações para o documentário. 

 Acompanhamos as atividades na TV Pinel, no Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 

2006. Neste período, seguimos todas as atividades que foram desenvolvidas pela equipe da TV 

Pinel: debates, lançamento do documentário e apresentação de programas nos CAPS do Rio 

de Janeiro. Realizamos entrevistas com usuários e funcionários, pesquisas no acervo, leitura 

dos relatórios de produção da TV Pinel, análise das matérias selecionadas no clipping, além de 

assistirmos a todos os programas da TV Pinel. 

 Análise e descrição dos dados: momento de sistematização dos elementos que foram 

coletados e elaboração do texto. 

Critérios de inclusão e exclusão: 

Inclusão – participaram da investigação todos os componentes da TV Pinel, os quais 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver anexo). Aqueles que não 

quiseram expor imagem para o público, foram respeitados. No Hospital Psiquiátrico de 

Havana, os critérios adotados foram similares aos procedimentos do Hospital Philippe Pinel, 



 

porém, em Cuba foi exigida uma autorização do Ministério da Saúde para a realização da 

pesquisa.  

Exclusão – foram excluídos da investigação: os enfermos em fase aguda do 

tratamento, aqueles que tivessem processo judicial que, em função da enfermidade, 

cometeram algum delito, os não autorizados pelo médico, família ou tutor responsável, além 

dos que declararam pessoalmente sua vontade em não participar do estudo. 

O vídeo-documentário faz parte da pesquisa. Os procedimentos metodológicos 

adotados para esta produção obedeceram aos critérios éticos de investigação, conforme pode 

ser conferido no sexto capítulo, que é específico sobre o documentário.  

A produção do filme foi de total responsabilidade da investigadora, com o devido 

apoio de profissionais especializados; roteiro, direção, produção, imagem, entrevistas e edição 

ficaram sob os cuidados da pesquisadora. 

Para gravar as imagens, contamos com o trabalho profissional de cinegrafistas. No 

processo de edição, fomos assessoradas por uma editora e a musicalização ficou sob os 

cuidados do músico Marcus Trancoso, que compôs  temas inéditos. 

A tese está distribuída em sete capítulos. No primeiro, fazemos uma leitura sobre a Teoria da 

Complexidade e do espaço de comunicação, com base nos conceitos elaborados por Edgar 

Morin e Milton Santos. 

No segundo capítulo, apresentamos uma abordagem sobre a comunicação, a arte e a 

loucura. Fazemos uma reflexão sobre a necessidade existencial da arte, analisamos a arte em 

suas várias dimensões: arte como arte, arte como terapia, o uso da arte no nazismo e a 

mitologia no universo da loucura. Neste mesmo capítulo, fazemos uma abordagem sobre a 

construção do discurso sobre a loucura e o espaço que fora atribuído à loucura, ao longo dos 

séculos. 

No terceiro capítulo, apresentamos nosso estudo sobre a TV Pinel, por meio de uma 

descrição dos eventos dos quais participamos: os debates, organizados pela TV Pinel, e o 

lançamento do documentário Elementar Meu Caro Freud, que narra a história dos dez anos da 

TV, apresentado em distintos Centros de Atenção Psicossocial no Rio de Janeiro. 

No quarto capítulo, apresentamos uma descrição histórica do Hospital Psiquiátrico de 

Havana, desde o período colonial até a contemporaneidade.  

No quinto capítulo, fazemos uma análise ética sobre as pesquisas envolvendo pessoas 

com enfermidades mentais. Apresentamos as considerações éticas do presente estudo. 

No sexto capítulo, falamos da proposta do documentário Arte de Viver e descrevemos 

o processo de produção do vídeo. 



 

No sétimo capítulo, apresentamos nossas análises com base nas entrevistas que foram 

realizadas para esta investigação. Nossa análise também se sustenta em nossas observações 

diretas no campo de pesquisa, a partir do que lemos, e também com base no que ouvimos nas 

entrevistas, depoimentos e mesmo através das conversas informais. Concluímos este estudo 

com as nossas reflexões nas considerações finais. 

As entrevistas foram transcritas e anexadas ao trabalho. A bibliografia e os anexos aportam 

contribuições adicionais ao leitor. Na bibliografia , acrescentamos o endereço de alguns museus e centros de 

investigação. 

Cada abertura de capítulo traz a ilustração de fotos de obras artísticas, produzidas por usuários do 

Hospital Pedro II; são obras que fazem parte do acervo do Museu de Imagens do Inconsciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

TEORIA DA COMPLEXIDADE: 

EM BUSCA DA COMPREENSÃO DO ESPAÇO 

 
 

Quando percebemos que nós e o planeta somos, na verdade, um só. Uma 

realidade, uma só consciência. Temos chegado ao ponto de descobrir que a nossa 

transformação não foi apenas uma atitude, mas uma mutação. 

(Fritjof Capra) 
 

 

 
                                     Fernando Diniz 

                 

 

 



 

 

1- Pensando o conceito da complexidade 

 

A teoria da complexidade é uma antítese do clássico paradigma cartesiano que 

sedimentou as bases teóricas científicas, nos séculos XVI e XVII, o qual substituiu a noção do 

universo orgânico e vivo pela noção do mundo máquina.  

A filosofia cartesiana foi responsável pela divisão rigorosa entre corpo e mente. Ou 

seja, com base no pensamento de Descartes, a ciência passou a se respaldar em critérios da 

fragmentação e da simplificação.  

Nas últimas décadas do século XX, novas reflexões surgiram em contraposição à 

teoria cartesiana. Com este novo paradigma, surge uma maneira diferente de ver a realidade. 

Ao invés de um mundo simplificado, se propõe a visão de um mundo complexo, onde todas as 

partes deste cosmos devem ser vistas como integrantes do todo. Não se pode enxergar o 

homem como uma partícula isolada no mundo porque o homem faz parte da natureza. Para 

compreender o organismo vivo não se pode fragmentar a cabeça do corpo, pois a cabeça faz 

parte do corpo; questões de ordem psíquica interferem no biológico da mesma forma que 

questões de ordem biológica influenciam o psicológico, por isso, faz-se necessário repensar os 

referenciais teóricos e metodológicos adotados para desenvolver nossas investigações, os 

quais se tornaram incompatíveis com as reflexões críticas da contemporaneidade. 

O termo complexidade é oriundo do campo das teorias dos sistemas, conforme 

esclarece Edgard Morin (2005, p.19): 

 

A teoria dos sistemas é ampla, quase universal, [...] desde o átomo até a 
galáxia, passando pela molécula, a célula, o organismo e a sociedade, pode 
ser concebida como sistema, isto é, associação combinatória de elementos 
diferentes. 

 

Morin (2005, p.13) conceitua a complexidade como: 

 

Um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas 
inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. 
Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 
acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 
constituem nosso mundo fenomênico. 
 



 

Ilustramos este conceito com um exemplo proposto por Durkheim (1999, p.22): “A 

dureza do bronze não está nem no cobre, nem no estanho, nem no chumbo, os quais são 

corpos moles e flexíveis; mas está em sua mescla”. 

A proposta da complexidade é unir a concepção do mundo, que fora fragmentado, 

inclusive em nossas mentes. Todavia, soa estranho quando um profissional da área da 

comunicação se atreve a conhecer o mundo da saúde. Este, às vezes, é visto como um intruso, 

considerando que já foi determinado que o espaço do campo da saúde deve ser ocupado 

apenas pelos profissionais especializados na área. 

Adotamos a teoria da complexidade para respaldar este estudo, levando-se em conta 

que nosso campo de investigação dialoga de forma direta com várias áreas dos saberes; esta 

teoria nos faz refletir e enxergar nossos equívocos, enquanto pesquisadores oriundos de um 

sistema disciplinário e linear.  

Para que a comunicação e a saúde sejam compreendidas, precisamos dialogar com 

outras áreas afins, como filosofia, antropologia, biologia, história, sociologia e arte; dentro da 

arte, encontramos as várias modalidades artísticas: música, dança, poesia, literatura, pintura, 

desenho, teatro, cinema, etc. É dessa teia de relações e inter-relações que fala a teoria da 

complexidade. 

A saúde e a doença têm várias dimensões, decorrentes da complexa interação entre os 

aspectos biológicos, físicos, psicológicos e sociais; isso faz com que ela manifeste o nosso 

sistema sociocultural. Nesta perspectiva, ao se falar de saúde e enfermidade, faz-se necessário 

enxergar o sujeito inserido em seu contexto sociocultural. 

Capra (1982, p.116) afirma que “a medicina moderna perde de vista o paciente como 

ser humano, e, ao reduzir a saúde a um funcionamento mecânico, não pode mais ocupar-se 

com o fenômeno da cura”. 

As problemáticas da modernidade nos fazem enxergar esta questão de maneira muito 

concreta. Ao discutirmos as enfermidades mentais, veremos que a causa de muitas doenças 

podem estar ligadas a vários fatores, como o desemprego, por exemplo, que é uma questão de 

ordem social, política e econômica. Certas enfermidades dificilmente serão combatidas de 

maneira isolada, ou seja, a resposta para a cura de muitas doenças mentais pode transcender o 

divã e estar em uma solução de ordem política e social. 

Faz-se necessário compreender que o médico, sozinho, não tem condições de 

solucionar tantos problemas. É por isso que se destaca a importância do diálogo entre as 

diversas esferas do conhecimento. As experiências desta pesquisa revelam que o médico, 

isolado em seu consultório, tem poucos instrumentos diante da complexidade do paciente.  



 

É por isso que algumas instituições de saúde se alertaram para estas questões e 

começaram a adotar distintas alternativas como forma de tratamento complementar. No caso 

particular de nosso estudo, investigamos as duas instituições psiquiátricas e foi possível 

perceber um pouco esta conjugação de valores.  

No Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, existem diversas atividades de cunho artístico, 

cultural e profissional, como exemplo, a TV Pinel que, além de funcionar como 

entretenimento, também se torna fonte de geração de renda, um espaço de lazer e 

profissionalização para os usuários. Na mesma instituição existem diversas atividades, como 

as oficinas de artes e as cooperativas, onde os usuários fabricam produtos e os vendem; 

também existem os grupos teatrais e musicais ; ressaltemos os grupos Cancioneiros do IPUB e 

o Harmonia Enlouquece, bandas musicais criadas dentro de instituições psiquiátricas e que 

estão se profissionalizando. 

Os trabalhos desenvolvidos no Hospital Psiquiátrico de Havana são similares aos do 

Hospital Pinel, sendo a arte o motor impulsor de todas as atividades; os usuários participam 

de exercícios esportivos e treinamentos profissionalizantes e, depois, são encaminhados para a 

reabilitação social. 

Conforme afirma o diretor do Hospital Psiquiátrico de Havana, dr. Somarriba1:  

 

Tratar a enfermidade psiquiátrica desde o ponto de vista somente dos aspectos 
biológicos é um equívoco, usar medicamentos ainda que seja de última 
geração em um enfermo mental para que esteja tranqüilo e não ter 
comunicação com seu semelhante não é uma boa prática. Usamos todos os 
medicamentos que se tenha que usar em um enfermo, mas também 
combinados com a psicoterapia individual, coletiva e todas essas técnicas da 
reabilitação psicossocial. 
 

Nesta mesma perspectiva, argumenta dr. Humberto Gonzalez2: 

 

O medicamento elimina sintomas, mas não faz com que a pessoa seja 
socialmente aceita, o único que faz com que a pessoa seja reintegrada 
socialmente é a Terapia Ocupacional. Não tem nenhum medicamento no 
mundo capaz de desenvolver as capacidades que permitem ao homem 
incorporar-se à vida social. 

 

 

 

                                                                 
1 Entrevista concedida à pesquisadora em novembro de 2005. 
2 Entrevista concedida à pesquisadora em novembro de 2005 –  Havana, Cuba. 



 

2- Sobre as práticas médicas 

 

O físico Fritjof Capra (1982, p.116) faz uma análise do modelo biomédico, a partir de 

criticas à teoria cartesiana: 

 

A influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento médico resultou no 
chamado modelo biomédico, que constitui o alicerce conceitual da moderna 
medicina científica. O corpo humano é considerado uma máquina que pode 
ser analisada em termos de suas peças; a doença é vista como um mau 
funcionamento dos mecanismos biológicos, que são estudados do ponto de 
vista da biologia celular e molecular; o papel dos médicos é intervir, física ou 
quimicamente, para consertar o defeito no funcionamento de um específico 
mecanismo enguiçado.  
 

Reconhecer esta prática e trazê- la à superfície é necessário para se pensar as atitudes 

científicas contemporâneas.  

Urge uma revisão da relação do homem com seu meio ambiente. Este repensar 

significa que os pesquisadores transcendam sua estreita concepção sobre o homem e o 

ambiente sócio cultural, do qual ele faz parte. 

Antes da revolução cartesiana, os terapeutas consideravam a interação entre corpo e 

alma; os pacientes eram tratados no contexto do meio ambiente social e espiritual de cada um; 

os terapeutas consideravam os pacientes como um todo. 

Mas, a rigorosa divisão entre corpo e mente, defendida por Descartes, “levou os 

médicos a se concentrarem na máquina corporal e a negligenciarem os aspectos psicológicos, 

sociais e ambientais da doença” (CAPRA, 1982, p.119). 

Vale salientar que esta simplificação trouxe prejuízos para a ciência, visto que muitos 

elementos, implicados no processo da saúde e da doença, foram ignorados. São lacunas 

abertas que só poderão ser preenchidas a partir da ponte que se deve estabelecer entre os 

diversos saberes. 

Conforme assinala Fritjof Capra, essa divisão cartesiana influenciou a prática da 

assistência à saúde em importantes aspectos. Primeiramente, dividiu a profissão em dois 

campos distintos, com pouca comunicação entre si: 

 

Os médicos ocupam-se do tratamento do corpo, os psiquiatras e psicólogos, 
da cura da mente. O hiato entre os dois grupos tem sido uma séria 
desvantagem para a compreensão da maioria das doenças importantes, 
porque impediu os pesquisadores médicos de estudarem os papéis do 
estresse e dos estados emocionais no curso das doenças. Só muito 
recentemente o estresse foi reconhecido como a fonte significativa de uma 



 

vasta gama de enfermidades e distúrbios, e o vínculo entre estados 
emocionais e doença, embora conhecido através dos tempos, ainda recebe 
pouca atenção por parte da classe médica (CAPRA, 1982, p.134). 

 

Apesar do reconhecimento das limitações deste modelo, muitos profissionais insistem 

em continuar com essa prática, considerando que é um paradigma sedimentado há séculos; 

isso dificulta na mudança de novas mentalidades, as quais exigem novas posturas.  

Na medicina, existe pouca comunicação entre os profissionais das mais distintas 

especialidades. Capra (1982, p.135-136) lembra que os psiquiatras também aderiram ao 

modelo biomédico.  

Tentando compreender a doença mental em termos de uma perturbação nos 
mecanismos físicos subjacentes ao cérebro. De acordo com este ponto de 
vista, a doença mental é basicamente a mesma que a doença física; a única 
diferença é que ela afeta mais o cérebro do que qualquer outro órgão do 
corpo [...]. Enquanto os curandeiros ao longo dos tempos tentaram tratar a 
doença física por meios psicológicos, os psiquiatras modernos tentam tratar 
a doença psicológica por meios físicos, tendo-se convencido de que os 
problemas mentais são doenças do corpo. 
 

Com base nessa orientação organicista, foram desenvolvidos os medicamentos 

psicoterápicos que têm o poder de controlar determinados sintomas, porém, não oferecem 

cura. Apesar de se reconhecer a importância do uso dos medicamentos, se questiona sobre os 

efeitos colaterais por eles provocados. 

Os psiquiatras tratam da mente ignorando o resto do corpo. Já foi evidenciado que os 

psicoterápicos desencadeiam uma série de prejuízos à saúde física do paciente, como a 

obesidade, o enfraquecimento das raízes dentárias, a impotência sexual, a insônia, a queda de 

cabelo, etc. Cabe esclarecer que os sintomas, aqui descritos, foram relatados pelos próprios 

usuários do Hospital Philippe Pinel. 

Nesta perspectiva, é importante questionar o verdadeiro sentido da ciência. Seria o de 

diminuir o sofrimento humano? A ciência estaria sendo justa com os pacientes psiquiátricos, 

amenizando alguns sintomas mentais, porém, atribuindo-lhes um excesso de peso, tirando os 

dentes e deixando-os sem libido? Esta é uma discussão que deve ser encaminhada pelo campo 

da ética, sobre o significado que se dá à vida do outro.  

Cabe aqui salientar que, nas duas últimas décadas, os efeitos colaterais dos remédios 

tornaram-se um problema de saúde pública de grandes proporções, causando sofrimento e 

desconforto para milhões de pessoas. 

Entre os conflitos de saberes, o médico adotou uma postura autoritária, eticamente 

conhecida como atitude paternalista, com relação ao paciente. O clássico modelo biomédico 



 

desconsiderou os saberes do paciente; atribuiu-se ao profissional total autonomia para 

manipular o sujeito, e este deveria exercer o papel que lhe fora pré-determinado, o de 

“paciente”.  

Nesta concepção, “somente o médico sabe o que é importante para a saúde do 

indivíduo, e só ele pode fazer qualquer coisa a respeito disso, porque todo o conhecimento 

acerca da saúde é racional, científico, baseado na observação objetiva de dados clínicos” 

(CAPRA, 1982, p.150). 

É por esse motivo que os exames laboratoriais são considerados mais importantes para 

o diagnóstico do que uma avaliação do estado emocional, da história familiar, da situação 

social ou mesmo do relato que o próprio paciente tem a declarar. 

É sabido que as experiências vividas pelo sujeito são valiosas contribuições ao 

processo de investigação e aos diagnósticos. Porém, sabe-se que a voz dos pacientes é 

silenciada pelo poder dominante da medicina, que ignora a fala dos sujeitos, principalmente 

aquelas que sofrem de enfermidades mentais, uma vez que o discurso do paciente, 

historicamente, fora conotado como louco, e o discurso do louco não tem validez para os 

saberes científicos.   

Conforme relata Milton Freire3, a partir de suas experiências em tratamento 

psiquiátrico, 

Eles transformavam os pacientes em objetos, aos quais se aplicavam uma 
terapia medicamentosa organicista [...]. Eles só queriam impor a nós, se 
diziam os donos da verdade, que sabiam de tudo e nós não sabíamos de 
nada. O médico não sabe nada, quem sabe é o usuário, o paciente, porque 
ele está sentindo então vai dizer para o médico. Como é que o médico vai 
saber o que passa com o paciente se esse paciente não falar, se esse paciente 
não se manifestar? Mesmo que seja a linguagem dos sintomas. 

 

Este depoimento nos faz entender que o “paciente” passa a recusar o papel que lhe fora 

destinado e começa a exigir uma participação ativa no processo da cura. É é chegado o 

momento de ouvir essas vozes e entender que o objeto da ciência tem que mudar; ao invés de 

objeto passivo, deve se converter em sujeito ativo, que participa na construção do 

conhecimento, questionando e intervindo.  

Um exemplo bem claro sobre esta forma de questionar está em um dos programas da 

TV Pinel, chamado A TV Pinel Faz Arte. O quadro, idealizado pelo técnico de enfermagem 

José Lincoln de Souza, narra a história de um paciente em crise que chega à emergência do 

hospital psiquiátrico. Na sala, há uma equipe de técnicos que o atende; esses técnicos 

                                                                 
3 Entrevista concedida à pesquisadora em 18 de maio de 2006. 



 

começam a falar em uma linguagem que o paciente não compreende. Em poucos segundos, os 

profissionais cortam a cabeça do paciente; usam um serrote e separam literalmente o corpo da 

cabeça, transferem o corpo para um clínico, em outra sala. Em um ambiente, estão os 

profissionais da psiquiatria; em outro, está o clínico. O médico afirma que aquele corpo está 

cheio de problemas. Na outra sala, os profissionais começam a dizer, em voz alta, quais os 

problemas psicológicos daquela cabeça, até que o paciente se cansa e protesta: Chega! Eu 

quero o meu corpo de volta! Imediatamente, aparece um funcionário com um corpo e adapta-

o à cabeça; o paciente reclama: mas este não é o meu corpo, eu quero o meu corpo de volta! 

Alguém da equipe diz: é verdade, este não é o corpo dele! O dele é o número dez e este é o 

número oito! Até que resgatam o verdadeiro corpo daquele paciente.  

Esta inteligente metáfora surge de uma pessoa que reflete sobre sua experiência 

profissional e que aproveita a linguagem audiovisual para fazer sua crítica. 

A teoria da complexidade é um tanto desafiadora; ela propõe o rompimento de uma 

estrutura que sustentou as bases do conhecimento científico, cristalizadas há séculos. 

De acordo com o professor dr. Pedro Sotolongo, a construção do conhecimento 

científico passa por uma revolução, e uma dessas revoluções da contemporaneidade está no 

campo da construção dos saberes. 

 

É muito importante transformar nossa maneira de construir os saberes, não 
podemos seguir construindo os saberes de forma linear, analític a e 
disciplinária. Devemos ter a capacidade de criar um conhecimento não 
linear e holístico em uma rede de componentes que se interatuam que 
transcende a mentalidade disciplinária. 

 

3- A complexidade como ciência, método e cosmovisão 

 

 O filósofo cubano  Carlos Delgado, no artigo Cognição, problema ambiental e 

bioética (2002, p.137-138) refere-se a Maldonado, o qual argumenta que a complexidade tem 

três linhas principais: 

 

1)  A complexidade como ciência: O estudo da dinâmica não linear em 
diversos sistemas concretos; 
2) A complexidade como método de pensamento: A proposta de um 
método de pensamento que supere as dicotomias dos enfoques 
disciplinários do saber e que consiste basicamente na aprendizagem do 
pensamento relacional. 



 

3)  A complexidade como cosmovisão (a elaboração de uma nova mirada 
ao mundo e ao conhecimento que supere o reducionismo a partir das 
considerações holísticas emergentes do pensamento sistêmico). 
4) São três linhas de trabalho que se complementam e entrecruzam. De 
fato, a complexidade como investigação da dinâmica não linear está na base 
do resto, pois constitui o sustento científico das elaborações metodológicas 
e cosmovisivas e é a mudança de paradigma [tradução nossa]. 

                                                                                                      

Sobre a noção de complexidade, Paulo Amarante4 ressalta que “esta teoria traz a idéia 

de multi- fatoriedade, de inter-setorialidade; fazer um projeto na área da saúde mental significa 

envolver outras políticas públicas, outros setores, outros atores sociais, externos à saúde; é 

pensar como multi e interdisciplinaridade, e também como transdisciplinaridade; são 

dimensões que se relacionam a outra dimensão jurídico e político, todo um estatuto legal da 

questão da loucura no país, como é pensado e como é definido juridicamente o conceito de 

responsabilidade, de capacidade e deficiência; tudo isso tem a ver com o saber psiquiátrico”. 

Essa visão mais holística sobre a prática médica está sendo apreendida por 

profissionais da área da saúde. Na mesma concepção de Paulo Amarante, o médico Francisco 

Alberto Sales – em reportagem publicada no Fenae Notícias – afirma que o hospital por si só 

não cura e, como em clínica geral e cirúrgica, às vezes acrescenta ao doente uma infecção 

secundária. 

 

4- Em busca da compreensão do espaço 

 

Esta questão de pesquisa foi pensada a partir de uma simples concepção do espaço de 

comunicação, como o espaço geográfico e o espaço de tempo que os enfermos teriam para se expressar em suas 

várias dimensões. O espaço comp reenderia a instituição hospitalar e extra- hospitalar, além do espaço público 

para as manifestações comunicativas, através dos meios de comunicação ou das expressões artísticas, culturais e 

esportivas. Ou seja, considerávamos o espaço indissociável do tempo e não tínhamos clareza sobre a existência 

do espaço simbólico que, por hora, tornou-se imprescindível nessas reflexões. 

Na tentativa de compreender a dinâmica do espaço, buscamos o conceito formulado 

pelo geógrafo Milton Santos (2006, p.21), que o define como “um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e de sistemas de ações”. O geógrafo aponta uma possibilidade mais ampla 

de compreensão do espaço, na mesma perspectiva da teoria da complexidade. O entendimento 

do espaço social deve estar associado a vários elementos que se somam às construções de 

valores sociais. Neste sentido, o espaço deve ser entendido além das clássicas configurações 

geográficas, a partir das trocas simbólicas que se dão, mediante às construções sociais. 

                                                                 
4 Entrevista concedida à pesquisadora em agosto de 2006. 



 

Quando falamos em espaço de comunicação faz-se necessário buscar um 

entendimento do conceito de comunicação. H.Laborit (apud Milton Santos, 2006, p.316) 

lembra que comunicação, etimologicamente, significa “pôr em comum”. Esse processo, no 

qual entram em jogo diversas interpretações do existente, isto é, das situações objetivas, 

resulta de uma verdadeira negociação social, de que participam preocupações pragmáticas e 

valores simbólicos, “pontos de vista mais ou menos compartidos”, em proporções variáveis, 

diz S.Van ser Leecew (1994, p.34). Nessa construção, pois, além do próprio sujeito, entram as 

coisas e os outros homens. Segundo ainda G. Berger (1943, 1964, p.15), “a idéia dos outros 

implica a idéia de um mundo”. 

 

Um dos conceitos de comunicação, a que fazemos referência, é o formulado por 

Adísia Sá (1973, p.152). 

 

Comunicação significa “estar em relação com”, representa a ação de pôr em 

comum, de compartilhar as nossas idéias, os nossos sentimentos, as nossas 

atitudes. Nesse sentido, identifica-se com o processo social básico: a 

interação. É uma troca de experiências socialmente significativas; é um 

esforço para a convergência de perspectivas, a reciprocidade de pontos de 

vista e, implica, dessa forma, certo grau de ação conjugada ou cooperação. 

Para tanto, toda sociedade adota um conjunto de signos e de regras que, por 

força das convenções tácita e coletivamente aceitas, deixa de ser arbitrário. 

Daí que, se optássemos por símbolos inteiramente novos e estranhos, isso 

nos isolaria do resto da comunidade. 

 

A partir do conceito de espaço formulado por Milton Santos e da definição de 

comunicação apresentada por Adísia Sá confirmamos a compreensão do espaço de 

comunicação como o espaço das negociações sociais. O espaço de comunicação somente é 

possível quando existe a possibilidade de trocas de experiências socialmente significativas. 

A luta pelo espaço perpetua na história da humanidade. A expressão mais visível de 

que as origens desta apropriação são oriundas dos ideais burgueses é a prática do direito à 



 

propriedade privada; a terra foi arbitrariamente apropriada e comercializada por alguns 

poucos burgueses, detentores do poder. Aqui, trazemos à memória o clássico Rousseau, que 

elaborou uma análise profunda sobre A origem da desigualdade entre os homens. Essa 

apropriação espacial se estende a outras dimensões, como as concessões dos veículos de 

comunicação de massa, que estão sob o poder de um grupo minoritário.  

Em contrapartida a esse sistema, surgem as propostas alternativas, como os veículos 

de comunicação comunitárias, que tentam conquistar um espaço dos oprimidos. Essa herança 

opressora proporciona um aprendizado das complexas relações entre o homem e seu meio. 

Ao relatar sobre o espaço e o cotidiano, Milton Santos (2006, p.326) faz uma análise 

do espaço ocupado pelos pobres. Estendemos esta leitura para a compreensão do espaço dos 

enfermos mentais, considerando que pobres e enfermos mentais fazem parte da mesma 

categoria nas divisões dos espaços sociais em nossa sociedade. 

 

Por serem ‘diferentes’, os pobres abrem um debate novo, inédito, às 

vezes silencioso, às vezes ruidoso, com as populações e as coisas já 

presentes. É assim que eles reavaliam a tecnoesfera e a psicoesfera, 

encontrando novos usos e finalidades para objetos e técnicas também novas 

articulações práticas e novas normas, na vida social e afetiva. Diante das 

redes técnicas e informacionais, pobres e migrantes são passivos, como 

todas as demais pessoas. É na esfera comunicacional que eles, 

diferentemente das classes ditas superiores, são fortemente ativos. 

 

No léxico de Milton Santos, “o espaço se dá ao conjunto de virtualidades de valor 

desigual, cujo uso tem de ser disputado a cada instante, em função da força de cada qual” 

(2006, p.317). 

É sabido que a história humana é marcada pela constante luta, em busca do poder; 

uma eterna batalha entre opressores e oprimidos. Nosso exercício reflexivo caminha na 

tentativa de compreensão desse processo dialético de construção e desconstrução dos espaços. 

 Milton Santos (2006, p.22) afirma ser importante o reconhecimento das categorias 

analíticas internas do espaço. 

 



 

Entre elas, estão a paisagem, a configuração territorial, a divisão 

territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as 

formas-conteúdo. Da mesma maneira e com o mesmo ponto de partida, 

levanta-se a questão dos recortes espaciais, propondo debates de problemas 

como o da região e o do lugar, o das redes e o das escalas. Paralelamente, 

impõem-se a realidade do meio com seus diversos conteúdos em artifício e 

a complementaridade entre uma tecnoesfera e uma psicoesfera. E do mesmo 

passo podemos propor a questão da racionlidade do espaço como conceito 

histórico atual e futuro, ao mesmo tempo, da emergência das redes e do 

processo de globalização. O conteúdo geográfico do cotidiano também se 

inclui entre esses conceitos constitutivos e operacionais, próprios à 

realidade do espaço geográfico, junto à questão de uma ordem mundial e de 

uma ordem local. 

 

Nesta proposta de pensar o espaço de comunicação, vinculado ao espaço da loucura, 

encontramos nas descrições históricas – através de uma apreciação antropológica, sociológica 

e filosófica – relatos importantes para esta análise. Michel Foucault, em sua clássica obra 

História da loucura (1972), descreveu o espaço que fora atribuído à loucura, no “século das 

luzes”, quando foi promovido um movimento de racionalização da sociedade, por meio da 

racionalização do espaço geográfico; este movimento se manifestou com as grandes 

internações nos hospitais psiquiátricos. 

Preocupado com o processo de reclusão nas grandes instituições sociais, o sociólogo 

Erving Goffman (1961, p.16) traduziu a concepção do espaço manicomial a partir de um 

estudo detalhado sobre as características físicas e toda a simbologia que envolve a arquitetura 

manicomial. 

Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade 

ocidental, verificamos que algumas são muito mais ‘fechadas’ do que 

outras. Seu ‘fechamento’ ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à 

relação social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas 



 

vezes estão incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, 

paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. 

 

Apontamos uma análise acerca das construções simbólicas espaciais a partir da ótica 

de alguns usuários do sistema de saúde mental.  

Milton Freire5 questiona o espaço que lhe fora negado na sociedade: “Queremos 

buscar um diálogo com a sociedade, não queremos ser pacientes, mas ser agentes. Queremos 

participar da sociedade como cidadãos”. Freire também discute o espaço da raciona lização da 

ciência; conforme foi relatado anteriormente, julgamos ser importante repetir um pequeno 

fragmento de sua fala, que reflete este pensamento: “Eles (os médicos) só queriam impor a 

nós, se diziam os donos da verdade, que sabiam de tudo e nós não sabíamos de nada”. 

No relatório de produção da TV Pinel (1997, p.18), o câmera Clóvis Braga externa seu 

desejo de ocupar outros espaços, que não o instituc ional: “Clóvis, uma vez em uma conversa, 

falou que pensa em trabalhar fora do hospital; não precisa ser em vídeo, mas que não quer 

ficar a vida toda no hospital”. 

Vemos, neste processo da busca pela construção de novos espaços, uma ação que 

passa por um ciclo vicioso; são espaços que se sobrepõem, ou seja, pacientes psiquiátricos 

que produzem mensagens comunicacionais e cuja circulação, na maioria das vezes, se limita 

aos ambientes das próprias instituições psiquiátricas.  

Clóvis questiona exatamente este marco de restrições. Além de ser um usuário, não 

quer ser um funcionário da mesma instituição. A construção de novos espaços verdadeiros 

consistiria na ampliação das atividades extra-hospitalares. 

Em conversa informal com Valter Filé, refletíamos sobre esta questão do espaço, 

construído para os usuários. Ele conta que um usuário questionou sua função de vendedor de 

pipocas, no Hospital Philippe Pinel. Protestou o usuário: “Estou cansado de carregar este 

tabuleiro de pipocas no pescoço, quero fazer algum trabalho que me faça pensar”. Esta reação 

do sujeito demonstra sua insatisfação, frente a um papel que lhe fora atribuído, totalmente 

incompatível com seus interesses individuais. Como relata Erving Goffman (1961, p.312) o 

indivíduo, quando passa por um processo de institucionalização, perde a sua identidade: 

 

Os doentes mentais podem descobrir-se numa ‘atadura’ muito 

especial. Para sair do hospital, ou melhorar sua vida dentro dele, precisam 

                                                                 
5 Entrevista concedida em 18 de maio de 2006. 



 

demonstrar que aceitam o lugar que lhes foi atribuído, e o lugar que lhes foi 

atribuído consiste em apoiar o papel profissional dos que parecem impor 

uma condição. Essa servidão moral auto-alienadora, que talvez ajude a 

explicar por que alguns internados se tornam mentalmente confusos, é 

obtida em nome da grande tradição da relação de serviço especializado, 

principalmente  em sua versão médica. Os doentes mentais podem ser 

esmagados pelo peso de um ideal de serviço que torna a vida mais fácil para 

todos nós. 

 

Ao refletir sobre o conceito de terapia e dos espaços terapêuticos, o psiquiatra Paulo 

Amarante aponta uma análise crítica sobre certas práticas em alguns Caps que adotam como 

terapia a construção de trabalhos artesanais: “Colocam nessas oficinas homens adultos de 

tradição rural para fazer crochê e bordados. Como é terapêutico fazer uma função, ele fica 

fazendo bordado, absolutamente constrangido, caso contrário, ele não pode estar no Caps, ele 

não ganha alimentação, remédios, e a família vai querer internar no hospital, porque acham 

que ele está doente, então, tem que fazer o jogo da terapêutica, então, ele faz o bordado, etc”.  

Neste sentido, percebe-se como as perspectivas de novos espaços continuam sendo 

construídas de forma arbitrária. Uma reflexão crítica, até ácida sobre esta questão é a de  

Benedetto Saraceno (apud Noale Toja, 1997, p.18): 

 

“[...] por que um esquizofrênico teria que, além da desgraça de ser 
esquizofrênico, ter a desgraça de ser ator, tocador de piano, artista plástico... 
Não necessitamos de esquizofrênicos pintores, necessitamos de 
esquizofrênicos cidadãos, não necessitamos que façam cinzeiros, e sim que 
exerçam a cidadania. O que não quer dizer que uma etapa para a 
reconstrução da contratualidade não passe pelas artes plásticas, teatro ou 
fazer cinzeiros, passe por, não termine em”. 
 
 

É com este olhar que Valter Filé e Paulo Amarante criticam determinadas práticas nas 

oficinas de terapia ocupacional que, ao invés de ser um processo, torna-se um fazer 

institucionalizado “terminando, em ao invés de passar por”, conforme destaca Saraceno. 

O documentário Habitantes de lugar nenhum, produzido pela TV Pinel, traduz uma 

metáfora que nos remete à Europa Medieval, quando entregavam ao acaso os loucos que 

perturbavam a ordem pública, tornando-os passageiros de uma nau sem destino, Nau dos 



 

Loucos, condenados a serem habitantes de “lugar nenhum”. Na sociedade da razão, não há 

espaço para a desrazão. 

Nos escritos de Lima Barreto,  encontramos uma descrição detalhada dos espaços 

manicomiais, onde havia uma nítida divisão de classes: pacientes loucos e pobres e os loucos 

e ricos; os mais abastados alojavam-se na primeira classe, e os pobres eram amontoados em 

espaços apertados. 

Nesta construção simbólica do espaço encontramos, nas leituras dos jornais, o espaço 

atribuído à loucura. Geralmente, nas páginas policiais, a figura do louco é associada à 

periculosidade, significando uma ameaça social; essa prática reforça o espaço que fora 

atribuído à loucura: os manicômios.  

Neste horizonte de reflexões, julgamos ser importante lembrar que a nossa experiência 

com o outro se dá através da comunicação, e esta comunicação passa pelas relações 

construídas através dos espaços; por isso, a necessidade da desconstrução dos espaços, que 

são restringidos pelas barreiras do preconceito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAPÍTULO II 

 
COMUNICAÇÃO ARTE E LOUCURA: 

    ESPAÇOS SIMBÓLICOS 

 
 
 

A arte é a expressão genuína dos homens. Por meio dela tornam-se visíveis as imagens do 

consciente e inconsciente. Sua utilização como recurso terapêutico e a apropriação da 

gramática de imagens e símbolos resultantes desse processo permitem que se tenha acesso aos 

profundos e ancestrais conteúdos da alma humana.  

(Márcia Rollemberg) 

                                                                                                                        
                                          Carlos Pertuis 

 

 

 



 

 
 
 

  

1- Comunicação, arte e loucura 

 

Não dá para falar de loucura sem nos enveredarmos pelo mundo da arte, que é a mais 

sublime manifestação humana; permite ao ser, na sua complexidade, expressar-se como tal.  

O artista que ousa, que busca, que encanta e que desencanta, deixa marcado em suas 

obras o seu mais profundo mistério. 

Cremilda Medina (2003, p.62), ao descrever sobre o gesto inspirador da arte, 

argumenta que: 

 

Os artistas percebem, como poucos, os significados mais profundos do estar 
no mundo. Em sua sintonia fina, despoluída conceitualmente, tocam a 
aventura humana, agarrando o desejo coletivo de uma outra história. A 
linguagem mítica, que atualiza as circunstâncias do presente, se move no 
tempo das recorrências da identidade. A estética que os autores assinam 
funde as ressonâncias universais, arquetípicas, com os embates da 
contemporaneidade localizada.  
 
 

Falar da arte no mundo da loucura é necessário na sociedade onde o espaço para 

algumas classes oprimidas quase inexiste. É neste sentido que entendemos o quão 

monumental é o trabalho da TV Pinel, a qual propõe uma experimentação artístico-cultural 

integrada à dimensão social que dá sentido à experimentação, articulando Liberdade, 

Democracia, Saúde e Arte na tela da TV. As convergências entre arte e loucura têm apontado 

caminhos interessantes às reflexões sobre o fazer artístico contemporâneo. 

É oportuno ressaltar que um dos interesses da TV Pinel baseia-se na potencialidade da 

arte. Essa potencialidade da criação artística ganha uma dimensão social ampliada nos 

contextos em que existe a perspectiva de visibilidade pública. Vemos, na TV Pinel, um campo 

de ação potencialmente significativa para uma prática democratizadora da comunicação. 

Conforme advertiu o educador Paulo Freire (1997, p. 78), “Não é no silêncio que os 

homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. Sendo assim, a TV Pinel 

apresenta-se como um potencial espaço de ação e reflexão, onde os artistas se desprendem da 

“camisa de força” e manifestam-se como indivíduos, em suas potencialidades criativas, 

tornando-os verdadeiros atores sociais. 



 

Há, em nossa sociedade, uma expressiva produção artística que merece destaque; além 

da TV Pinel, existem no Brasil o Museu de Imagens do Inconsciente, o Espaço Aberto ao 

Tempo (EAT), o Museu Arthur Bispo do Rosário e diversas manifestações artísticas e 

culturais, provenientes de instituições psiquiátricas espalhadas pelo país.  

Em Cuba, existem inúmeras atividades desenvolvidas no Hospital Psiquiátrico de 

Havana. Esse cenário nos faz acreditar que, apesar da violência exercida contra a pessoa que 

padece de distúrbio mental, ressurgem algumas propostas alternativas de humanização; trata-

se de uma terapia que vai além da mera ocupação e que se converte em uma dimensão 

profissional humanizada.  

Nise da Silveira (1981, p.16) relata o quão difícil é para as pessoas estigmatizadas 

como loucas terem o seu espaço na sociedade: “[...] os loucos são considerados comumente 

seres embrutecidos e absurdos. Custará admitir que indivíduos assim rotulados em hospícios 

sejam capazes de realizar alguma coisa comparável às criações de legítimos artistas – que se 

afirmem justo no domínio da arte, a mais alta atividade humana”. 

Em meio aos questionamentos conceituais e a tentativa de relacionar a arte com a 

loucura encontramos, nas palavras de Lula Wanderley (2002, p.15), uma resposta que conduz 

a caminhos reflexivos: 

Em nossa época, arte e loucura aparentam ter uma relação muito estreita, a 
ponto de se imaginar que toda arte tem um pouco de loucura e toda loucura 
tem os seus momentos de arte. Mas arte e loucura nada têm em comum, 
exceto o fato de que ambas dizem respeito à vida na qualidade de forças e 
limites da experiência de viver. 
 

Nas palavras do artista, percebemos substâncias concisas que mostram a proximidade 

e, ao mesmo tempo, a distância em que se encontram a arte e a loucura. O que mais nos 

interessa é o fato de entender que ambas dizem respeito à experiência humana.  

A professora Cremilda Medina afirma que os artistas fazem parte de um grupo raro de 

seres que conseguem entender o intenso significado de estar no mundo. Esta experiência, para 

muitos, passa por um rígido processo de adestramento, capaz de alienar a mais nobre mente 

humana. 

Quando nascemos, encontramos um mundo já estruturado, moldado e com inúmeros 

conceitos formulados que nós absorvemos e reproduzimos, muitas vezes, sem questionar. 

Cabe aqui uma breve reflexão a partir da leitura filosófica nietzschiana, que elabora uma 

análise profunda sobre a origem dos conceitos de bom e mau, na obra Genealogia da Moral. 

Nietzsche insere a discussão partindo das noções e dos conceitos morais que não são 

absolutos e pré-existentes. Esses conceitos nascem na história, dentro de condicionamentos 



 

históricos e culturais que o determinam. Para o filósofo, os conceitos são categorias morais 

que são determinados a partir de quem está no poder. 

 A partir de seus estudos filosóficos, Nietzsche diz que a genealogia de certos 

conceitos, que se tornam princípios norteadores ou legitimadores dos costumes, é a “moral”. 

A pertinência da análise de Nietzsche revela sua eficácia, pois descortina a realidade 

mostrando as ferramentas de sua construção, que se dá a partir dos interesses conscientes ou 

inconscientes de quem domina. A edificação de conceitos, dentro da linguagem, é construída 

artificialmente, porém, é legitimada com uma moldura que o apresenta como natural. 

Neste contexto, acreditamos que o filósofo faz parte deste pequeno grupo que soube 

experimentar a arte de viver; nega a condição que lhe fora imposta: “Não fui um doente nem 

mesmo por ocasião da enfermidade”. Nietzsche (1996, p.6) questiona o conceito de loucura: 

 

A loucura não passa de uma máscara que esconde alguma coisa, esconde 
um saber fatal e demasiado certo. A técnica utilizada pelas classes 
sacerdotais para a cura da loucura é a ‘medicação ascética’, que consiste em 
enfraquecer os instintos e expulsar as paixões; com isso, a vontade de 
potência, a sensualidade e o livre florescimento do eu são considerados 
‘manifestações diabólicas’ [...]. Aniquilar as paixões é uma ‘triste loucura’ 
cuja decifração cabe à filosofia, pois é a loucura que torna mais plano o 
caminho para as idéias novas, rompendo os costumes e as superstições 
veneradas e constituindo uma verdadeira subversão dos valores. 
 

Esses padrões roubam o espaço para o ser experimentar a sua existência, talvez a sua 

arte, a sua estética e quem sabe a sua loucura. 

Sobre a arte no processo comunicacional, o psiquiatra dr. Humberto Gonzalez declara 

que: 

As manifestações da arte constituem meios de comunicação humana, se 
expressam idéias e sentimentos que transcendem a comunicação verbal, 
todas as manifestações artríticas metodologicamente orientadas se 
convertem em efetivos métodos de reabilitação mental [...]. 
Realmente, todas as manifestações artísticas constituem meios de 
comunicação que são sublimes, que vão mais além das comunicações 
verbais; muitas vezes nós dizemos: Eu tenho um pensamento, um 
sentimento, uma paixão e não tenho palavras para expressar porque parece 
que a comunicação verbal não basta, todavia , para o ser humano expressar 
tudo o que sente, quando uma pessoa está apaixonada não pode explicar 
através das palavras tudo o que sente, então, as manifestações artísticas são 
modos para que as pessoas possam canalizar e expressar todas as suas 
vivências internas; quantos artistas plásticos, quantos pintores puderam 
expressar seus sentimentos através dos quadros o que não conseguiram 
expressar através das palavras. 
A terapia constitui um método muito efetivo de tratamento em nossos 
pacientes, isso se deve fazer em qualquer instituição de saúde mental 
porque não estão aproveitando os métodos mais eficazes para o tratamento 
de nossos pacientes. 



 

 

 

2- A necessidade existencial da arte 

 

Quando buscamos compreender a cultura dos nossos ancestrais, encontramos nas 

manifestações artísticas um fator preponderante, o qual responde a muitos dos nossos 

questionamentos. Para Ernst Fischer (1987, p. 17- 20), 

 
Toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em 
consonância com as idéias e aspirações, as necessidades e as esperanças de 
uma situação histór ica particular. Mas, ao mesmo tempo, a arte supera esta 
limitação e, de dentro do momento histórico, cria também um momento de 
humanidade que promete constância no desenvolvimento [...]. A arte é 
necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. 
Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente.  
 

Tarkovski (1996, p.38) apresenta seu modo de entender o objetivo fundamental da arte 

como tal. “A menos, por certo, que ela seja dirigida ao ‘consumidor’, como se fosse uma 

mercadoria – é explicar ao próprio artista, e aos que o cercam, para que vive o homem, e qual 

é o significado da sua existência. Explicar às pessoas a que se deve sua aparição neste planeta, 

ou se não for possível explicar, ao menos propor a questão”. 

Acerca desta necessidade da arte há uma mensagem no filme Sociedade dos poetas 

mortos, proferida aos alunos, pelo professor John Keatin (Robin Williams): 

 

Não lemos nem escrevemos poesia porque é bonitinho. Lemos e 
escrevemos poesia porque somos humanos. A raça humana está repleta de 
paixão. A medicina, advocacia, administração e engenharia... são objetivos 
nobres e necessários para manter-se vivo. Mas a poesia, beleza, romance, 
amor... é para isso que vivemos. 

 
 

Este fragmento poético reforça as palavras de Fischer, que afirma ser a arte uma 

necessidade humana. 

A história da arte marca diversos momentos vividos pela humanidade, sejam eles de 

caráter político, religioso, social, etc. As obras artísticas, nas suas diversas modalidades, 

podem mapear uma descrição antropológica humana. Benjamin (apud. CHAUÍ, 2002 p.329) 

fala do uso da arte em função do nazismo: “A estetização da política e da guerra, 

transformadas em obras de arte pela propaganda e pelos grandes espetáculos de massa, nos 

quais jogos, paradas militares, danças, ginásticas, discursos políticos e música formavam um 



 

conjunto ou uma totalidade visando a tocar fundo nas emoções e paixões mais primitivas da 

sociedade”. 

Fazemos referência ao Sueco Peter Cohen, que registra no documentário, 

Arquitetura da destrição6, a postura de Hitler frente à arte. Destacamos a forma como o 

nazismo tratou os loucos e os artistas modernistas, que eram comparados a loucos e, por isso, 

foram dizimados em nome da pureza ‘estética’. “A ofensiva contra a arte moderna tem caráter 

higiênico, segundo eles, os trabalhos dos artistas modernos mostram sinais de doença mental 

de seus criadores”.  

Um dos membros mais influentes da ‘defesa’ era o teórico Paul Schultze – Naumburg; 

ele fez palestras pela Alemanha, a partir de janeiro de 1931. “No mundo da arte alemã, uma 

luta de morte não como a luz na política é travada e deve ser encarada com a mesma 

seriedade”, diz ele. Utilizando slides para ilustrar suas palestras, Naumburg projeta sua visão 

de arte mostrando fotos de casos de deformação, tiradas de revistas médicas, e comparando-as 

com a arte moderna, associando degeneração com perversão artística. As fotos e diagnósticos 

eram fornecidos pelo professor Weygandt, da psiquiatria da Universidade de Hamburgo. Para 

Naburg, a arte é o espelho de saúde racial. “Vendo estes quadros, ninguém pode identificá- los 

com nada além da desgraça, observada em manicômios onde se reúne a degeneração de nossa 

espécie” (SCHULTZE-NABURG). 

  O “arquiteto da destruição” exigia a exibição dos trabalhos artísticos, por ele 

expurgados, para que servisse de exemplo. Seu objetivo era construir um mundo “belo”, de 

acordo com suas concepções de beleza, e, para isso, precisava destruir o que existia. 

Assassinato em massa foi a conseqüência final da combinação de Hitler em criar o 

novo homem, o novo mundo. A maquiagem do culto nazista à beleza encontrou seu caminho 

na câmara de gás. A matança era uma missão biológica, um tributo sagrado ao sangue puro. 

As fábricas de morte faziam saneamento antropológico. Eram os instrumentos de 

embelezamento.  

Médicos tinham papel importante no processo da morte. Eram eles quem 

selecionavam as vítimas e supervisionavam o uso de ZYKLONB como prescrito. Depois, 

checavam se elas estavam realmente mortas. Um sistema onde as vítimas operavam o 

equipamento pouparia aos matadores do horror de seu trabalho. 

Com o ideal de preservar o “corpo do povo” a psiquiatria alemã adotou o assassinato 

como a melhor forma de terapia. No outono de 1941, cerca de 70 mil doentes mentais foram 

mortos. 
                                                                 
6 Cohen, Peter – Documentário: Arquitetura da Destruição. 



 

Quando recorremos à história, encontramos a arte como um fator relevante. Percebe-se 

como a humanidade, ao longo dos séculos, fez uso da arte posicionando-se diante das obras e 

dos próprios artistas. 

A mesma arte, que pode servir como meio de libertação de uma pessoa ou de um 

povo, também é utilizada arbitrariamente para o exercício da opressão de determinadas 

classes sociais, conforme mostra Peter Cohen, nesse documentário, onde relata o uso da arte e 

da comunicação na manipulação das mentes no nazismo.  

Destacamos o seguinte fragmento do documentário: 

 

Tudo que é inviável na natureza perece. Nós humanos pecamos contra a lei 
da seleção natural. Não só aprovamos formas de vidas inferiores... como 
encorajamos sua propagação [...]. É assim, pessoas saudáveis vivem em 
guetos e casebres. Porém, construíram palacetes para os loucos. E eles nem 
se dão conta da beleza que os cerca [...]. O povo alemão mal sabe a 
extensão dessa peste (exibem imagens de doentes mentais). Ele não conhece 
a atmosfera opressiva onde milhares de imbecis precisam ser alimentados e 
tratados. Indivíduos inferiores a qualquer animal. Nos últimos 70 anos, 
nossa população aumentou 50% enquanto a doença hereditária cresceu 
cerca de 450%. Se essa situação continuar, em 50 anos será um doente para 
cada quatro pessoas saudáveis. Uma seqüência de horrores invadirá nossa 
nação, um infortúnio sem par afetará nossa raça que marchará cabisbaixa, 
para o seu destino. Embelezamento do mundo é um dos princípios nazista. 
 

 No fragmento exposto, percebe-se o uso da comunicação e da arte como 

instrumental do aparelho ideológico nazista na manipulação humana. Hitler apropriou-se dos 

meios de comunicacão para sustentar seus ideais. E o cinema foi um instrumento fundamental 

para a disseminação de seus objetivos de pureza da raça ariana. Os filmes exibidos na 

Alemanha legitimavam os desejos obsessivos de um estadista, o qual comparava seres 

humanos com insetos ameaçadores que necessitavam ser exterminados.  

Apesar dos anos que se passaram, essas reflexões continuam atuais e elas são 

necessárias para a nossa sociedade que, não só esquece os horrores, mas continua praticando 

injustiças contra seres inocentes. É importante lembrarmos que, também no Brasil, no período 

da ditadura militar, os artistas foram perseguidos, e muitos eram considerados loucos; suas 

obras artísticas eram associadas a sinais de doença mental e doença mental era sinônimo de 

desgraça.  

Lamentavelmente, ainda existem muitos hospícios (no sentido clássico do termo) que 

continuam matando os pacientes, não como na Alemanha nazista, mas de forma legitimada; 

são pessoas mortas em vida. Como dizia Paulo Freire: “Não há vida sem morte, como não há 



 

morte sem vida, mas há também uma ‘morte em vida’. E a ‘morte em vida’ é exatamente a 

vida proibida de ser vivida”. 

Sobre esta morte em vida, Lima Barreto denuncia, em sua obra O Cemitério dos vivos 

(2004, p.69): 

 

O nosso sistema de tratamento da loucura ainda é o da Idade Média: o 
seqüestro. Não há dinheiro nem poder que arrebate um homem da loucura. 
Aqui no hospício, com as suas divisões de classes, de vestuário etc, eu só 
vejo um cemitério: uns estão de carneiro e outros de cova rasa. Mas, assim e 
assados, a loucura zomba de todas as vaidades e mergulha todos no 
insondável mar de seus caprichos incompreensíveis.                            
 
 

 
3- O despertar da arte bruta 

 

Com o advento do romantismo, no final do século XVIII, pode-se apreciar um novo 

cenário internacional no tratamento da loucura. As luzes chegam quase que na penumbra, mas 

conseguem penetrar nos sombrios muros asilares. Nesta época, o descobrimento da 

capacidade criativa dos indivíduos, que se encontravam em tratamento psiquiátrico, começa a 

ser descoberta. 

Postura audaciosa como a do psiquiatra francês Philippe Pinel, que libertou os 

pacientes das correntes, reve lam novas maneiras de se tratar o enfermo mental, com isso, a 

liberdade de expressão artística começa a fluir dentro dessas instituições asilares, conforme 

ressalta Luiz Carlos Mello (s.d.,p.1): “Inicialmente, o estudo dessa produção, colecionada por 

médicos psiquiatras tinha interesse científico para fins diagnósticos”. 

De acordo com as pesquisas de Lombroso (1882, p.23), 

 

O estudo Gênio e Follia de Lombroso de 1882 foi um dos primeiros 
trabalhos significativos sobre a relação entre as desordens psíquicas e a 
criatividade artística. Contudo ele não achava que os doentes pudessem 
produzir trabalhos extraordinários. 
 

 

Sobre o reconhecimento da qualidade artística dessas obras, Morgenthaler (apud 

MELLO, s.d, p.1-2) relata que: 

 

Em 1907, Marcel Rejá, ensaísta diletante pelas questões marginais escreve 
artigos para o Mercure da França e o livro A Arte nos Loucos: Desenho, a 



 

poesia e a prosa. Também artistas e psiquiatras como Max Ernst e Walter 
Morgenthaler começaram a aprofundar as questões da arte nas inquietantes 
produções realizadas nas instituições psiquiátricas. 
 
 

É importante ressaltar que este florescer artístico se deu em um momento de 

turbulência, na Segunda Guerra Mundial; a Europa, que era o cenário das artes, se 

transformou em palco da guerra. Nesta época as obras de artes, produzidas nas clínicas 

psiquiátricas e pelos artistas modernos, foram parar na galeria nazista; as exposições 

realizadas tinham o título de Arte Degenerada e continham um enfoque depreciativo e 

preconceituoso. As obras artísticas foram convertidas em propaganda nazista.  

Em “Contos Proibidos”, Marquês de Sad, revela que “o artista floresce nas condições 

de adversidade”. Sobre os seus companheiros, também internos na mesma clínica psiquiátrica, 

Sad declara: “dentro de suas mentes delicadas e seus corpos distintos, a arte espera para 

nascer”. 

De acordo com Thévoz (apud MELLO, p.3), “em 1945, o pintor Jean Dubuffet inicia 

uma das mais importantes pesquisas desenvolvidas na Europa, criação do conceito de ‘Arte 

Bruta’ que ele define como ‘produções de toda espécie ’ – desenhos, pinturas, bordados, 

modelagens, esculturas, etc. –, que apresentam um caráter espontâneo e fortemente inventivo, 

que nada devem aos padrões culturais da arte, tendo por autores pessoas obscuras, estranhas 

aos meios artísticos profissionais”. 

No Brasil, o interesse por esta produção surgiu com o estudante de psiquiatria Osório 

César, em 1923, no Hospital de Juqueri, em São Paulo. Conforme relata Luiz Carlos Mello 

(s.d.p,4): 

 

Desde o início, já tinha em mente a idéia de estudar a arte dos alienados 
comparando-a com a arte dos primitivos e das crianças. Esta visão surgiu 
fundamentalmente com os livros Expressões da Loucura de Prinzhom e 
L’art et Folie de Vinchon. A partir daí, reúne, uma extensa bibliografia, 
trazida da Europa. Com sua experiência e o acúmulo da produção 
espontânea realizada pelos doentes são todas emocionais, pois elas são de 
caráter espontâneo e se dirigem para um fito único: a satisfação de uma 
necessidade instintiva. Elas representam descargas acumuladas de emoções, 
durante muito tempo no subconsciente adormecidas pela censura, em 
virtude de certos impulsos de ordem moral. 
 
 

A pesquisa que deu origem a este livro foi enviada por Osório a diversos estudiosos da 

área, inclusive para Freud, que se dispôs a publicá- lo na revista “Imago”; ele demonstrou 

satisfação pelo interesse que a psicanálise despertava no Brasil.  



 

Dando seqüências as suas investigações, em 1934 escreveu o artigo “A Arte nos 

Loucos e Vanguardistas”, em que  manifesta respeito e admiração aos criadores confinados no 

manicômio. “Grande parte dos alienados dos hospitais se entrega espontaneamente a 

cogitações artísticas de toda a espécie: pintura, escultura, poesia e música. E este fato é 

comum mesmo entre os indivíduos incultos que na vida normal nunca se interessam por 

coisas tais”. 

Com base nesta experiência, Osório declara: 

 

Essas manifestações artísticas, um tanto singulares nesses doentes mentais 
enclausurados, nos causam grande admiração e por isso mesmo instigam 
nosso espírito à explicação de semelhante proceder. Pois, toda gente pensa 
que um louco é um indivíduo que somente sabe dizer coisas engraçadas e 
atrapalhadas como um palhaço de circo; que só faz más ações; que se 
enfurece por coisas insignificantes [...]. No entanto, o alienado nem sempre 
é isso (OSÓRIO CÉSAR, 1934, p.36). 

 

Paralelamente ao trabalho científico de Osório, outros profissionais da área da saúde 

começaram a desenvolver experiências no tratamento psiquiátrico, tendo a arte como motor 

impulsor. Destacamos os trabalhos de terapia ocupacional (TO), desenvolvidos pela psiquiatra 

Nise da Silveira; inconformada com os métodos violentos em uso na época, encontra na 

terapia ocupacional outra forma de tratamento para a pessoa que sofria de esquizofrenia. 

De acordo com os escritos históricos de Luiz Carlos Mello (s.d, p.4-5), 

 

Funda então, em maio de 1946, o Serviço de Terapêutica Ocupacional no 
Centro Psiquiátrico Pedro II do Rio de Janeiro, que progressivamente 
atingiu dezessete atividades: sapataria, cestaria, teatro, jardinagem, música, 
carpintaria, encadernação, recreação, etc. 
Foi através das atividades expressivas como pintura, modelagem e 
xilogravura que surgiria em 1952 o Museu de Imagens do Inconsciente. 
O ateliê de pintura foi aberto em 9 de setembro de 1946, e tinha como 
monitor o artista Almir Mavignier, hoje pintor de renome internacional e 
professor de arte. 
Sua participação foi fundamental na história deste trabalho, oferecendo, 
como também descobrindo, as melhores condições para que esses seres 
pudessem criar livremente sem que houvesse qualquer interferência. 
O Centro Psiquiátrico nesta época tinha um mil e quinhentos internos, em 
sua maioria esquizofrênicos crônicos, que normalmente ficavam 
abandonados nos pátios do hospital. Foi nesses pátios e nas enfermarias que 
foi-se descobrindo e reunindo no ateliê um grupo de  Esquizofrênicos cuja 
produção logo começou a se destacar. 
As oficinas da TO foram atraindo para seus diversos setores pessoas 
abandonadas nos pátios do hospital psiquiátrico ao azar da não-ação, numa 
vida completamente incógnita por trás de seus uniformes. Na luta pela 
mudança do ambiente hospitalar, foram surgindo quase ao mesmo tempo 



 

seres excepcionais como Emygdio, Rphael, Isaac, Fernando, Abelardo, 
Octávio, Lúcio, possuidores de uma capacidade de expressão extraordinária  
[...]. 
Três meses após a inauguração do ateliê já havia material suficiente para 
organizar uma pequena exposição. Assim, em 22 de dezembro de 1946 foi 
inaugurada, no CPPII, a primeira mostra de imagens pintadas pelos doentes. 
A exposição despertou grande interesse, sendo logo transferida, em 
fevereiro de 1947, para o edifício-sede do Ministério da Educação, 
localizado no centro da cidade, possibilitando acesso ao grande público. 
     

 

Frente a este universo artístico, alguns especialistas tentaram formalizar conceitos para 

este tipo de criação. O pintor Jean Dubuffet criou o conceito de Arte Bruta e os brasileiros se 

apropriam deste conceito, porém, atribuíram um novo significado para esta produção; Mário 

Pedrosa cunha a expressão Arte Virgem e a define como uma arte despojada de convenções 

acadêmicas estabelecidas ou de quaisquer rotinas da visão naturalista ou fotográfica.  

Sem nos apegarmos aos conceitos, entendemos a preciosidade deste tipo de arte por 

ser uma criação espontânea livre das molduras escolares, por isso, são cheias de pureza. Neste 

sentido, concordamos com a fala de Luiz Carlos Mello (s.d.p,12): “toda arte autêntica não tem 

parâmetros rígidos, existe por si própria”.  

 
 
4- Arte como terapia  

 
 

O diálogo com diferentes profissionais que participam do universo do tratamento 

psiquiátrico gerou dúvidas e algumas tentativas de esclarecimento. Uma das interrogantes que 

merece a nossa atenção diz respeito ao entendimento sobre o conceito do uso da arte como 

terapia. Sobre esta questão, nos deparamos com opiniões e experiências distintas. 

A opinião dos membros da TV Pinel é que a TV não funciona como uma prática 

terapêutica, embora tenham alcançado bons resultados com este trabalho, inclusive de 

melhora no tratamento. 

Lula Wanderley é artista e médico psiquiatra; ele faz uso da arte como terapia. No 

Espaço Aberto ao Tempo (EAT) – no Centro Psiquiátrico Pedro II do Engenho de Dentro, no 

Rio de Janeiro –, o artista desenvolve tratamentos terapêuticos utilizando objetos artísticos. A 

pergunta que surgiu foi sobre a legitimidade do uso da arte como terapia. 



 

O psiquiatra Paulo Amarante7 esclarece que “o terapêutico implica em uma técnica 

médica, extraída de um saber competente, específico, que é reservado para quem detém o 

domínio deste saber”.  Explica o psiquiatra: “Uma coisa é falar do terapêutico no sentido 

como medicamento, ou como uma arte que é dominada pela arte-terapeuta como um trabalho 

que é dominado pelo terapeuta ocupacional, outra coisa é dizer a partir do conhecimento 

empírico, por exemplo, que tomar banho de mar é terapêutico, outra coisa é ter o banho de 

mar como um tratamento, tomar o banho de mar durante um determinado tempo e em uma 

temperatura específica. Assim, o sentido de terapêutico foi resignificado como um valor que 

tem um saber oculto que não é um saber universal, que não é o saber do senso comum”.  

Paulo Amarante lembra que os italianos não consideram a arte uma terapia, 

consideram arte, arte. “Fazer arte é uma possibilidade que todos os sujeitos deveriam ter e que 

quando se reduz a uma terapia, pode-se perder exatamente a especificidade ou a amplitude, a 

transcendência que a arte tem. Eu, por exemplo, passo para o paciente a musicoterapia, acho 

fundamental fazer trabalho com música, com pessoas com ou sem transtorno mental, porque a 

música é uma experiência”.  

Sendo assim, entendemos que o fato de o artista ter uma formação médica, dá a ele a 

possibilidade de se trabalhar com a arte em forma de terapia.  

Lula Wanderley diz que teve sua inspiração na invenção da artista Lygia Clark. Esses 

profissionais destacam a importância da arte no processo terapêutico. Lygia é uma artista que 

desenvolveu uma técnica terapêutica, tendo a arte como elemento principal. 

 Lula Wanderley recebeu como herança a experiência da artista e continua realizando 

o trabalho no Espaço Aberto ao Tempo. 

Diante das demandas sociais, Lula Wanderley desenvolveu formas peculiares de 

comunicação (2002, p.15). “No mundo contemporâneo seus limites perderam precisão, 

aproximando-se do gesto criativo em si, buscando tocar em forças sociais, psicológicas e 

corporais, interessei-me por criar formas interpessoais de comunicação tendo a arte como 

instrumento”.  

Na busca de novos elementos para amenizar a dor alheia, Lula Wanderley lançou mão 

de sua experiênc ia como médico e artista.  

A partir desta prática, percebemos elementos que reafirmam a complexidade humana, 

complexidade da qual fala Fritjof Capra e Edgar Morin; as ciências isoladas são insuficientes 

para dar conta das várias dimensões humanas. 

Neste sentido, Lula Wanderley (2002, p.16) declara:  
                                                                 
7 Assunto abordado em entrevista que está anexa. 



 

 
 

Embora o sofrimento não determine a arte, a preocupação acerca do real e 
do imaginário, da fragmentação e da unidade, a experimentação de novo 
código de comunicação com o mundo aproximam as duas experiências. Isso 
faz com que toda vez que a psiquiatria abandona a objetivação 
racionalizante da medicina, que a torna incapaz de ver a originalidade da 
vivência psicótica e sua relação com a vida, encontre nas diversas 
linguagens de expressão utilizadas pela arte forte aliado na tentativa de 
reconstrução do mundo, antes bloqueada pelo sofrimento. Nas instituições 
psiquiátricas, os ateliês de pintura e escultura, as oficinas de dança, 
literatura, música etc. mostram que a expressão criativa, além de terpêutica 
em si (podendo ser utilizada pelos doentes na tentativa de comunicação com 
o mundo e de reestruturação  da ordem interna), constitui importante acesso 
à realidade da fragmentação psicótica. 
 

 

 Nesta conexão que se estabelece entre a arte e o tratamento da loucura, o artista não 

pretende uma cura, mas um “melhor contato afetivo com a realidade” ou um “desbloqueio” da 

relação com o mundo.  

 Lula Wanderley (2002, p.18-21) argumenta que na busca de uma relação mais direta 

e intensa entre o homem e a arte, “Lygia Clark abandonou a obra como objeto determinante 

da arte e dirigiu-se ao corpo do espectador, que sai da condição passiva e puramente 

contemplativa e passa a ter participação na criação da linguagem artística. Percurso em busca 

do corpo: arte dentro de uma linguagem orgânica que acabava por nos revelar a nós mesmos 

[...]”. 

Nesta perspectiva, a artista muda a sua postura. “Lygia afasta-se do espaço 

diferenciado (museus e galerias de arte) para ocupar o espaço cotidiano. Lula Wanderley 

(2002, p.21). 

 As novas técnicas criadas por Lygia Clark exigiram outra dinâmica, tanto por parte 

do artista quanto do espectador, com relação à obra de arte. No museu, o visitante é 

autorizado a aproximar-se do objeto e tocá- lo. Conforme relata Lula Wanderley (2002, p.17), 

“Lygia foi a primeira artista que soube compreender a participação direta do público na 

criação da linguagem artística, criando essa original interação entre arte e espectador, entre 

arte e ciência, entre arte e vida”. 

O trabalho dos artistas Lygia Clark e Lula Wanderley apontam diretrizes para uma 

ampla reflexão sobre o conceito de espaço, sobre o qual estamos refletindo nesta tese. Os 

artistas trazem este tema no âmago dos seus trabalhos. Lygia Clark nega o espaço que fora 

consagrado como o espaço artístico, irreverencia o espaço atribuído ao espectador, abre e 



 

propõe novos espaços para a arte; com a arte, estimula as pessoas a se descobrirem, e, a partir 

desta descoberta,  a esvaziarem  ou  preencherem seus espaços interiores.  

Lula Wanderley caminha na mesma direção, tendo inaugurado o “Espaço Aberto ao 

Tempo” em um Hospital Psiquiátrico.  

Esta construção social dos espaços é de grande profundidade. Somente a partir desses 

questionamentos, nos damos conta do quanto as nossas vidas são demarcadas. Além das 

barreiras visíveis existentes, nos deparamos com fortes barreiras imaginárias e simbólicas; por 

isso, é um grande desafio negar o espaço que foi construído para a loucura, visto que esses 

espaços se manifestam através das fronteiras físicas e simbólicas, e seus significados foram 

cristalizados no inconsciente coletivo. 

 
  
5- Acordes terapêuticos 
 
 
 Sobre a utilização da música no processo terapêutico, W.Albrecht (apud, Foucault, 

1972, p.322) relata que: 

 

Desde a Renascença, a música havia encontrado todas as virtudes 
terapêuticas que a antiguidade lhe atribuíra. Seus efeitos eram notáveis, 
sobretudo, sobre a loucura. Schenck curou um homem ‘mergulhado em 
profunda melancolia’ fazendo-o ouvir ‘concertos de instrumentos musicais 
que lhe agradavam de modo particular’. Albrecht também curou um 
delirante, após ter inutilmente tentado todos os outros remédios, fazendo 
com que se cantasse, durante um de seus acessos. 
‘Uma pequena canção que despertou o doente, causou-lhe prazer, levou-o a 
rir e dissipou para sempre o paroxismo’. 
 

 

A musicoterapia tornou-se uma especialidade dentro do tratamento psiquiátrico; o uso 

da música como terapia já é bem antigo, embora tenha sido reconhecida como uma ciência, a 

partir de 1945.  

A história do grupo musical Cancioneiros do IPUB 8 soma-se a essas experiências 

alentadoras, no que se refere à humanização no tratamento psiquiátrico.  

Vandré Vidal, no Songbook Cancioneiros do IPUB (1998), conta que coordenava um 

grupo de musicoterapia e recebia, com freqüência, solicitação de pacientes que tinham 

composições próprias e que gostavam de mostrá- las durante as reuniões. “Desde o início, o 

                                                                 
8 O Cancioneiros do IPUB é um grupo musical formado por usuários, médicos e técnicos do Instituto de 
Psiquiatria da UFRJ. 



 

que percebia nestas composições era um apelo a um ouvir mais atento, que talvez eu, 

enquanto musicoterapeuta pudesse oferecer” (VIDAL, 1998, p.10).  

Frente a essa demanda, Vandré propôs a criação de um espaço terapêutico com o 

objetivo de analisar as composições musicais apresentadas pelos usuários, com as quais fez 

uso de uma abordagem psicoterápica. 

Vandré Vidal (1998, p.10) revela que, antes da formação da banda, algumas das 

canções que hoje foram gravadas pelo grupo eram cantaroladas “como um canto mudo, sem 

resposta ou então como uma manifestação incômoda e impertinente, passível de 

medicalização”. 

Porém, este canto, antes solitário e perdido, encontrou ressonância sob os cuidados de 

profissionais atentos e sensíveis, os quais souberam transformar a “dor em arte”, conforme 

relata: 

 

Nosso projeto parte de “cantarolares sem sentido” – cantos perdidos ao 
vento, no pátio de uma instituição psiquiátrica – para a sua resignificação e 
realocação em outros espaços – sejam eles subjetivos ou não – com um 
novo nível de compreensão. Mais do que tudo, este projeto é um dos novos 
sentidos que vão complementar aquele cantar antes solitário e carregado de 
emoção, mas que agora torna-se cada vez mais forte, nunca sozinho. 
Sendo assim, o canto desse povo que, pelo fato de ser “louco” e estar em 
uma instituição psiquiátrica, está à margem da sociedade, estigmatizado por 
uma visão de exclusão social herdados dos grandes “Hospitais Gerais” 
franceses, é um canto sofrido, como um pedido de socorro, protesto de uma 
gente que quer ser ouvida. 
 
 

O professor Márcio Amaral fala sobre as razões pelas quais a música exerce tanto 

poder sobre os pacientes psiquiátricos. “Eles tendem a sofrer de uma dificuldade enorme de 

comunicação verbal; não são também, outras as razões pelas quais temos observado tantos 

pacientes, por vezes muito regredidos e isolados socialmente, encontrando novas vias de 

comunicação e interação com seus semelhantes através da música” (AMARAL, 1998, p.16). 

A música tem um poder que palavra nenhuma consegue alcançar tal dimensão; o 

importante é sabermos ouvi- la, independentemente da voz, instrumento ou lugar. Conforme 

declara Denise Corrêa (1998, p.20), “a música é um canal privilegiado para a expressão da 

subjetividade humana”.  

Bernardo, o baterista da banda, revela sua paixão pela música: “Eu sem o som, não 

tenho mais opção nenhuma do que fazer. É como se estivesse esgotado todos os meus meios 

de sobrevivência e só restasse a música para eu continuar o tratamento e não enlouquecer”. 

 



 

 
6- Nas entrelinhas do inconsciente 
 

A loucura faz parte de um universo de temas que instiga alguns seres pensantes. 

Encontramos em diversas obras clássicas literárias a loucura como objeto de reflexão. Na obra 

Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdam, o termo loucura adquire uma dimensão, plena de 

ambigüidades, e uma rara elasticidade. Trata-se da loucura como energia criativa das ações 

humanas. 

Em O alienista, Machado de Assis questiona quem são os loucos e o que se deve fazer 

com eles. Em resposta a esta questão, a fina ironia machadiana revela que o espaço 

manicomial, que fora reservado para os loucos, é insuficiente para atender todo tipo de 

“loucura” dos humanos. 

Nesta obra, onde a sátira e a ironia perpassam entre as linhas e nas entrelinhas do 

conto, nos deparamos com uma discussão inquietante, que é a questão da ciência na segunda 

metade do século XIX, caracterizado pela grande confiança no potencial científico em 

resposta aos problemas humanos e da natureza.  

Machado de Assis aponta duas vertentes sobre este fenômeno: a visão do cientista e o 

olhar popular, conforme destaca José Carlos Garbuglio (1995, p.3): “A visão popular e seus 

preconceitos em face da Ciência, misto de respeito e medo do homem recolhido aos estudos e 

fechado em si. A deformação desse homem que toma como verdade os pressupostos da 

Ciência e comete em seu nome equívocos sucessivos, sem dar pelo absurdo de suas 

pretensões”. O protagonista do conto – representado pelo personagem Simão Bacamarte – 

vivencia o dilema da razão científica e a desrazão humana. 

Essas obras trazem à superfície uma série de questões que repousavam à sombra das 

luzes da razão, ficando a discussão para os poucos especialistas; porém, o olhar artístico com 

sua forma irreverente, agressiva, humorística e humanizada é capaz de tratar a loucura como 

uma condição humana. 

 

 
7- Verdades e vertentes mitológicas 

 
 

A linguagem mitológica constitui uma realidade antropológica fundamental para a 

história da humanidade. Por meio do discurso mitológico, o homem busca explicar o mundo 



 

que o circunda. São respostas às perguntas de como e por que  da nossa existência e da 

existência das coisas. 

 Sobre as origens do pensamento mítico na Grécia, Mário Neunier (1976, p.26) atesta 

que: 

O pensamento mítico teve início na Grécia, do séc. XXI ao VI a.C. Nasceu 
do desejo de dominação do mundo, para afugentar o medo e a insegurança. 
A verdade do mito não obedece à lógica nem da verdade empírica, nem da 
verdade científica. É verdade intuída, que não necessita de provas para ser 
aceita. É, portanto, uma intuição compreensiva da realidade, é uma forma 
espontânea do homem situar-se no mundo. 
 
 

A respeito dos questionamentos sobre as verdades míticas, entendemos que o mito, 

como elemento artístico, transcende o senso comum e a racionalidade humana. Embora a arte 

tenha sido negada pela ciência, ela continua servindo de suporte para sustentar algumas 

questões científicas.  

Na psicologia, Freud, o pai da psicanálise, deu nova orientação à interpretação dos 

mitos e às explicações sobre origem e função, conforme consta no texto Mito e Mitologia9: 

 

Mais que uma recordação ancestral de situações históricas e culturais, ou 
uma elaboração fantasiosa sobre fatos reais, os mitos seriam, segundo a 
nova perspectiva proposta, uma expressão simbólica dos sentimentos e 
atitudes inconscientes de um povo, de forma perfeitamente análoga ao que 
são os sonhos na vida do indivíduo. Não foi por outra razão que Freud 
recorreu ao mito grego para dar nome ao complexo de Édipo: para ele, o 
mito do rei que mata o pai e casa com a própria mãe simboliza e manifesta a 
atração de caráter sexual que o filho, na primeira infância, sente pela mãe e 
o desejo de suplantar o pai. 
Para Carl Gustav Jung, discípulo de Freud e seu colaborador por muitos 
anos, os mitos seriam uma das manifestações dos arquétipos ou modelos 
que surgem do inconsciente coletivo da humanidade e que constituem a 
base da psique humana. A existência do inconsciente coletivo permite 
compreender a universalidade dos símbolos e dos mitos, pois que estes se 
revelam em todas as culturas e em todas as épocas de modo idêntico. 
 
 

 Nise da Silveira10 relata seu encontro com o psiquiatra Suíço Carl Gustav Jung. 

Neste encontro, Nise externou para Jung o desejo de aprofundar seu trabalho artístico no 

hospital psiquiátrico e falou de suas dificuldades de autodidata. Jung ouviu-a com atenção e 

interrogou-lhe: “Você estuda mitologia?”. Ela respondeu: “Não”. Então o psiquiatra advertiu: 
                                                                 
9 Texto: Mito e Mitologia – Principais Deuses da Mitologia Grega e Romana 
Mitologia Grega, Mitologia Romana, Mitologia Egípcia. Site: 
www.mitollogia.hpg.ig.com.br/cultura . 
10 <site:www.museuimagensdoinconsciente.org.br>. 

 



 

“Pois se você não conhece mitologia, nunca entenderá os delírios de seus doentes, nem 

penetrará na significação das imagens que eles desenham ou pintam. Os mitos são 

manifestações originais da estrutura básica da psique. Por isso, seu estudo deveria ser matéria 

fundamental para a prática psiquiátrica”. 

Essas palavras impulsionaram Nise para ir à busca de conhecimento e aprofundamento 

dos processos, que se desdobravam no interior daqueles artistas. Revelados através de 

imagens e símbolos, ilustramos este estudo com alguns trabalhos de análises mitológicas de 

obras artísticas dos pacientes do Hospital Pedro II, com base nos estudos da doutora Nise da 

Silveira. A seguir, apresentamos três exemplos.  

 
 
 
7.1- Exemplos de trabalhos artísticos produzidos no Museu de Imagens do 

Inconsciente do Hospital Psiquiátrico Pedro II 

Coleção: Arqueologia da Psique 

 

7.2- O tema mítico do Sol 

 

 

Mitos Egípcios  

“Há milênios, os homens jamais 
 



 

deixaram de tentar captar a imagem do 
Sol, esculpindo-a ou gravando-a em 
pedra, madeira, ou evocando sua 
imagem no desenho ou na pintura. O 
astro foi um deus para nossos ancestrais 
e permanece o símbolo de todas as 
forças celestes e terrestres, o regulador 
de todos os aspectos da vida. Sua 
veneração é encontrada através dos 
tempos, alcançando grande 
desenvolvimento, sobretudo no Egito, 
Peru e México, países onde a 
organização política e o culto ao Sol 
atingiram o apogeu. E, ainda em nossos 
dias, o Sol desperta inumeráveis 
imagens e símbolos”.  

Carlos Pertuis  
33 x 48 cm - lápis de cera sobre papel 
-1976  

 

 

 

Nos últimos anos que precederam a morte de Carlos Pertuis, suas pinturas 
giraram cada vez mais em torno do tema mítico do Sol.  
Foram ressaltadas, entre estas imagens, figuras masculinas de grandes 
proporções, providas de coroa e outros atributos divinos, bastante próximos 
de descrições de Mitra, deus indo-persa, dadas por seus adeptos.  
Mitra é um deus solar e herói, cujo mito narra a dolorosa procura da 
consciência que o homem de todos os tempos vem representando sob mil 
faces (SILVEIRA, Nise, s.d.). 

 

7.3- O tema mítico de Dionísios  

 



 

Carlos Pertuis 
33 x 23,5 cm 

óleo sobre papel - 1955 

O Tema Mítico de Dionísos 

 

 

Nos profundos e intrincados labirintos da psique, vivem ainda os deuses 
pagãos. Dois mil anos de cristianismo representam apenas a superfície. 
Pesquisas arqueológicas e pesquisas psicológicas são trabalhos paralelos, 
feitos em áreas diferentes. Dionisos manifesta-se em nítidas imagens sob 
múltiplos aspectos de sua natureza dual – jovem e velho, bissexuado, 
animalesco, orgiástico, frenético, o inventor do vinho, dom deste deus aos 
homens para ajudá-los a provar, embora fugazmente, a euforia da 
embriaguez e até mesmo o êxtase religioso (SILVEIRA, Nise, s.d.).  

 

 

7.4- O tema mítico de Dafne  

  

 



 

 
Adelina Gomes  
48 x 33 cm  
óleo sobre papel - 1961 

 

 
 

Apolo11 apaixona-se pela ninfa Dafne, filha do Rio Ladão e da Mãe Terra. 
Ela se esquiva, mas o deus não aceita ser recusado. Apolo persegue Dafne. 
Fugindo sempre, a ninfa busca refúgio junto de sua mãe, a Terra, que a 
acolhe e a metamorfoseia em vegetal.  
Por estranho que pareça, Adelina, modesta mestiça do interior do Rio, 
reviveu o mito da ninfa grega Dafne. Numa situação conflitiva, ela se 
rendeu e disse: “Eu queria ser flor”.  
O mito de Dafne exemplifica a condição da filha, que se identifica tão 
estreitamente com sua mãe, a ponto dos próprios instintos não lograrem 
desenvolver-se.  
É nos mitos que se acham condensadas e polidas em narrativas exemplares 
as imaginações criadas pela psique, quando vivencia situações típicas muito 
carregadas de afeto (SILVEIRA, Nise, s.d.). 
 

Com base nos exemplos expostos, vemos que Nise da Silveira busca uma 

interpretação através da leitura e análise das imagens produzidas pelos artistas no ateliê do 

Hospital Psiquiátrico.  

Nise apresenta um estudo comparativo entre os desenhos de seus clientes, em analogia 

com algumas pinturas mitológicas das culturas grega e egípcia. A partir de suas experiências 

profissionais, Nise compreende e declara que a “mitologia não era estudo para diletantismo de 

eruditos. Mas era um instrumento de trabalho de uso cotidiano indispensável na prática 

psiquiátrica”. 

Também na área da psiquiatria, o médico psiquiatra Franco Basaglia (apud Paulo 

Amarante, 1996, p.66) utiliza o mito para explicar a condição dos doentes mentais no 

manicômio; é uma fábula oriental sobre O homem e a serpente: “Uma serpente entrou na boca 

de um homem, enquanto ele dormia. A serpente chegou ao seu estômago, onde se alojou e 

onde passou a impor a ele a sua vontade, privando-o assim da liberdade. O homem estava à 

mercê da serpente: já não se pertencia. Até que uma manhã, ele sente que a serpente havia 

partido e que era livre de novo. Então, dá-se conta de que não sabe o que fazer da sua 

liberdade”. 

                                                                 
11 <site:www.museuimagensdoinconsciente.org.br>. 

 



 

Esta fábula também serviu de inspiração para nomear o livro do psiquiatra Paulo 

Amarante, o qual narra a experiência de luta contra o manicômio no Brasil e em outros países 

do mundo.   

A relação entre o mito e o manicômio é analisada por Franco Baságlia (1985, p.132-

133). “Nosso encontro com o doente mental também nos mostrou que, nesta sociedade, somos 

todos escravos da serpente, e que se não tentarmos destruí- la ou vomitá-la, nunca veremos o 

tempo da reconquista do conteúdo humano de nossa vida”.  

De acordo com Paulo Amarante (1996, p.66), “Basaglia estabelece uma analogia entre 

essa fábula e a condição dos doentes mentais no manicômio, na qual o inimigo – a serpente – 

que os destrói e os submete, representa o saber psiquiátrico”.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 O recurso mitológico permite uma clareza nas explicações de questões abstratas e 

subjetivas. A fábula traz um teor de concretude; ilustra a explicação permitindo maior 

visibilidade sobre o fenômeno.  

 
 
8- A construção do discurso sobre a loucura 
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                

Traçamos, nestas breves linhas, uma apreciação antropológica e sociológica da 

loucura em relação com a comunicação e com a arte. A partir deste contexto, percebemos o 

quanto somos produtos e produtores do processo humano. A sociedade é capaz de produzir o 

indivíduo através da linguagem. Neste sentido, a história da loucura – que foi construída em 

distintas épocas, segundo as tradições culturais, dentro de um contexto político, religioso e 

científico – alcança diversas interpretações. 

De acordo com Mário Pedrosa (1996, p.203), “os povos primitivos não consideravam 

os devaneios, as inspirações e improvisações das pessoas acometidas por algum distúrbio 

mental, como algo desprezível e digno de piedade [...]. Era amado e venerado ou temido e 

respeitado, de acordo com a forma agressiva ou benigna das manifestações de sua anomalia 

mental”. 

Nos relatos históricos de Maria Jesús García Cantalapiedra (1992, p.14), no final da 

Idade Média, entre os séculos XIV e XV, “os enfermos mentais eram considerados possuídos 

pelo demônio ou pelos maus espíritos, ou bruxos e mestres de feitiçaria, que provocavam a 

enfermidade nos demais” [tradução nossa]. 

Já no século XVII, a loucura saiu do campo sobrenatural e passou a fazer parte da 

esfera da razão, segundo o texto da Coletânea Temas de Saúde Mental do Ministério da Saúde 



 

(1998, p.9): “A loucura passa a ser vista como um conjunto dos vícios dos homens da 

preguiça e avareza”. 

Uma nova concepção da loucura foi encontrada no final do século XVIII; conforme  

consta no texto do Ministério da Saúde (1998, p.10), o psiquiatra francês Philippe Pinel 

atribuiu à loucura o status de doença mental e propôs um tratamento científico àqueles que 

padeciam desta enfermidade. 

O século XIX foi marcado pelas grandes internações; o louco precisava ficar recluso 

para o tratamento. Já no século XX, iniciou-se um processo contrário ao internamento. Com o 

fim da Segunda Guerra Mundial, aqueles seres improdutivos, que se encontravam internados 

nos asilos, passavam a ser vistos como potencial mão-de-obra para trabalhar na construção 

dos países destruídos pela guerra.  

Os marcos históricos, aqui apontados, são limitados diante da riqueza histórica 

existente. Apresentamos alguns eixos centrais que servem de apoio para trazer as reflexões ao 

presente. Cabe lembrar, também, que a referência deste contexto é da sociedade ocidental 

européia, já que maioria das influências culturais brasileiras são oriundas deste continente. 

Estamos no limiar do século XXI; este é o nosso marco temporal. Apontamos alguns 

entendimentos sobre o espaço que é reservado, ocupado ou conquistado pelas pessoas que 

fazem tratamento psiquiátrico, através da análise sobre a relação do indivíduo com a 

sociedade, por meio do espaço de comunicação; a partir deste espaço, cabe observar o 

discurso que se constrói sobre a loucura nos tempos modernos.  

 Vale lembrar que a maioria dos discursos se constrói através das mídias. A loucura 

sempre ocupou espaço nas páginas dos jornais, com maior ou menor freqüência, dependendo 

da ocasião. Sobre esta temática, a professora Laura Beluzzo apresenta em seu estudo O 

tratamento da loucura na agenda midiática (2003) as distintas probabilidades de se analisar o 

tema; uma delas seria “a maneira como a mídia trata a loucura”; outra vertente seria ver 

“como a loucura – ou os loucos – aparecem nas novelas da TV: a que valores estão 

associados”; outra possibilidade é ver “como os programas de variedades de TV, que visam a 

ter um caráter informativo, tratam a loucura: como esta aparece, por exemplo, no Fantástico e 

no Globo Repórter”. E, por fim, apresentou com maior profundidade uma análise de “como o 

tratamento da loucura é veiculado pela mídia”.  

 Estes exemplos nos mostram o quão importante é compreendermos o papel da 

mídia, nesta temática. Ela tem o poder de favorecer com o esclarecimento da sociedade e, 

concomitantemente, pode contribuir para reforçar estigmas e preconceitos; é capaz de formar 

a opinião pública em prol de interesses particulares políticos e partidários.  



 

Na pesquisa feita por Magali Engel (2001), Os Delírios da Razão, vemos que a mídia 

era o suporte legitimador das decisões médicas ou judiciais, frente a um atestado de loucura; o 

exame de sanidade mental era publicado no jornal. A sociedade precisava ser informada sobre 

o status mental da pessoa classificada como louca.  

Alguns relatos podem ser encontrados no Jornal do Comércio de 1906. No estudo de 

Engel vemos que, dentro do jornal, a editoria policial era composta por episódios bizarros, 

que relatavam o comportamento dos loucos daquela época. 

Luiz Carlos Mello (s.d,p.6) relata que Mário Pedrosa, crítico de Arte do jornal Correio 

da Manhã – frente às manifestações artísticas produzidas no Museu de Imagens do 

Inconsciente –  fez uma crítica enaltecendo os trabalhos produzidos naquele ateliê. 

 

O artista não é aquele que sai diplomado da Escola Nacional de Belas Artes, 
do contrário não haveria artista entre os povos primitivos, inclusive entre os 
nossos índios. Uma das funções mais poderosas da arte descoberta da 
psicologia moderna é a revelação do inconsciente, e este é tão misterioso no 
normal como no chamado anormal. As imagens do inconsciente são apenas 
uma linguagem simbólica que o psiquiatra tem por dever decifrá-las. Mas 
ninguém impede que essas imagens e sinais sejam, além do mais, 
harmoniosas, sedutoras, dramáticas, vivas ou belas, enfim constituindo em 
si verdadeiras obras de arte. 
 

Na época, surgiu uma polêmica. Houve um verdadeiro debate na imprensa entre Mário 

Pedrosa e o artista e também crítico de arte, Quirino Campofiorito, sobre o reconhecimento ou 

não do valor artístico dessas obras, conforme consta no fragmento abaixo: 

 

[...] a nossa opinião sobre esses desenhos e essas pinturas é de que são 
medíocres demonstrações que trazem as fraquezas de obras casuais, 
improvisações inconsistentes, deficientes todas dessas condições de 
inteligência e razão que deve marcar a criação artística [...]. 
De excepcional aí só existe o resultado obtido com o definido tratamento 
terapêutico, que positivamente representa um humano benefício para estas 
infelizes criaturas.  
 

 

O que nos chama a atenção para essas questões é exatamente o fato de percebermos 

que este tipo de preconceito ainda continua presente em nossa sociedade – de forma mais 

amena, mas existe – por isso, é preciso colocá- lo em discussão. Julgamos importante 

exemplificar com um episódio por nós presenciado durante o período da pesquisa. 

 No Rio de Janeiro, existe um projeto que se chama Loucos por Música. Reúne 

música e artes plásticas em prol da reabilitação psicossocial. A arrecadação da bilheteria é 

destinada a projetos de artes, principalmente para as instituições psiquiátricas. Esta é uma das 



 

razões especiais em que a banda Harmonia Enlouquece é convidada para fazer a abertura dos 

shows. Criada há seis anos – dentro do projeto Convivendo com a Música, do CPRJ (Centro 

Psiquiátrico do Rio de Janeiro) –,  a banda já lançou dois CDs e tem um rico repertório, 

conforme descreve o jornalista Luiz Fernando Vianna, em artigo publicado no jornal Folha de 

S.Paulo (05/04/2005): “O elogio mais óbvio que se pode fazer à Harmonia Enlouquece é que 

ela não é uma ‘banda de loucos’ pela qual se deva ter uma complacente admiração. Ela é, 

simplesmente, uma boa banda, em alguns casos, ótima, como nas músicas Sufoco da Vida e 

Cristal”.  

Na busca de informações sobre a banda, percebemos que, nos anúncios do show 

Loucos por Música do dia 27 de junho de 2006, com apresentação dos músicos Los Hermanos 

e Belchior, em nenhum lugar se fazia referência à participação da banda Harmonia 

Enlouquece; analisamos o anúncio do jornal O Globo, observamos no outdoor, no site do 

projeto e mesmo no folder que foi distribuído no show. Dia após o evento, entramos em 

contato com a produção do show para saber a razão pela qual não constava o nome da banda 

nos anúncios; a pessoa que atendeu respondeu, de forma áspera, que ninguém conhecia a 

banda, portanto, se colocassem o nome dela nos anúncios não chamaria a atenção do público.  

Entendemos a argumentação e pensamos que poderia ser uma estratégia de marketing 

para vender o show, porém, uma tática equivocada, sob  o nosso ponto de vista, já que 

estávamos interessados em ver exatamente a banda Harmonia Enlouquece. Poderíamos não ir 

ao show por falta da informação. Esta questão nos fez refletir sobre o quanto a nossa 

sociedade trata os diferentes. Mesmo em uma proposta de inclusão, encontramos vestígios de 

preconceito.  

A mínima interpretação racional que se pode fazer, frente a esta situação, é que se as 

pessoas não conhecem a banda, vão continuar sem conhecer, caso não seja divulgada. O 

grupo participa não pelo fato de serem pobrezinhos e infelizes, como muitos ainda podem 

pensar, mas porque eles são artistas competentes e merecem o devido respeito e 

reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem; por este motivo questionamos a ausência do 

nome da banda nos anúncios, já que eles iriam se apresentar.  

Todavia, temos de destacar que o Loucos por Música é um brilhante projeto, de 

grande dimensão; conta com grandes shows de artistas famosos, os quais transmitem 

mensagens humanitárias e de solidariedade. A energia que circula no ambiente é contagiante; 

o processo de criação artística durante o show, na interação da música com a arte plástica, 

envolve artistas e público, em uma magia que somente a arte é capaz de provocar. 



 

Sobre a representatividade das manifestações artísticas nos meios de comunicação, 

encontramos nos arquivos da TV Pinel diversos artigos de jornais e revistas que deram certa 

atenção à TV, principalmente na ocasião em que a loucura foi tema de duas escolas de samba 

do Rio de Janeiro. Em 1997, a Porto da Pedra defendeu o enredo “No reino da folia cada 

louco com sua mania” e, a Salgueiro, o enredo “De poeta, carnavalesco e louco todo mundo 

tem um pouco”. 

 Em reportagem publicada no Jornal do Brasil (fev/97), o repórter Cláudio Henrique 

fez uma abordagem dinâmica sobre o assunto. Segue a transcrição do lead da matéria Doidos 

para sambar: 

 

Vestiu uma camisa-de-força e saiu por aí! Esta poderia ser a primeira 
associação que uma pessoa normal – se é que isso existe – faria ao saber 
que loucos internos em hospitais psiquiátricos do Rio desfilaram na Sapucaí 
este ano. Opa... Retificando: nenhum louco desfilou na avenida. Eram todos 
usuários. Este é o nome politicamente correto que os psicólogos presentes 
na passarela pediam que fosse usado para a turma sob seus cuidados. Pois 
bem: no Carnaval de 97, em que quatro escolas fizeram referências a D. 
Maria I a rainha louca, duas delas (porto da Pedra e Salgueiro) levaram 
usuários para a Sapucaí. E foi fácil conversar com eles na concentração. 
Eles estavam lá. Errou quem pensava que essa turma é mais chegada a 
dispersão... 
Nem todos que aqui estão loucos! Nem todos que são loucos aqui estão, 
dizia a letra da Porto da Pedra. 
 
 

 “Ambas as instituições apresentaram personagens célebres por suas loucuras como: o 

fantasma da Ópera, Dom Quixote, Raul Seixas, Menino Maluquinho, Nijinsky e Bispo do 

Rosário. Assim como levaram à Sapucaí pacientes de instituições psiquiátricas. Pela 

Salgueiro, desfilaram usuários da Juliano Moreira e da Casa das Palmeiras”[...]. E pela Porto 

da Pedra, “desfilaram usuários e funcionários do Instituto Philippe Pinel” (Folha de S.Paulo). 

Outra reportagem do Jornal do Brasil (16/02/97), com a manchete “O estigma da 

loucura”, trouxe  declarações reveladoras, como a do carnavalesco Mauro Quintaes, da Porto 

da Pedra: “Meus preconceitos foram totalmente quebrados no desenvolvimento deste enredo e 

eram produto da desinformação. As pessoas não recebem as informações corretas. Achei 

importantíssimo mostrar que estes cidadãos têm uma participação válida na sociedade”. 

 Nesta mesma reportagem, surgiu uma polêmica sobre a reação de alguns participantes 

do desfile e de certos jornalistas que externaram seus medos de estarem perto dessas pessoas 

que, até então, viviam trancafiadas nos hospitais psiquiátricos: “Os doentes que vão sair no 

carro alegórico de Dona Maria I não vão me atacar?”, perguntavam a Mauro Quintaes 

inúmeros foliões preocupados. Eles tomarão medicação especial para desfilar?, indagou Jean 



 

Jacques Sévilla, correspondente do Le Monde. Apesar do preconceito do jornalista, o jornal 

estrangeiro concedeu o maior espaço já dado ao Carnaval carioca. 

Outra polêmica surgiu em torno da transmissão televisiva do Carnaval, em que o 

apresentador Fernando Vanucci pontuava o desfile com gritos de “faaaala maluuuco!” e não 

mencionava, em nenhum momento, aspectos do desenvolvimento do enredo que denunciavam 

a violência psiquiátrica. A mesma reportagem mostrou que o carnavalesco Quintaes afirmou 

que Fernando Vanucci esteve no barracão e disse que não precisava de informações mais 

detalhadas sobre o enredo. Em meio à polêmica, o apresentador se defendeu: “Sou um mero 

narrador daquilo que aparece na televisão. Não tenho responsabilidade sobre coisas que não 

aparecem no vídeo. O ‘fala maluco’ é apenas uma tentativa de trazer o lado humorado da 

coisa”.  

Domingos Sávio Nascimento Alves, ex-coordenador de saúde mental do Ministério da 

Saúde, adverte para os riscos da folclorização da doença mental: “Expressões do tipo ‘fala 

maluco’ colocam os usuários próximos do ridículo”. Alves conclui sua fala enfatizando que 

“a fogueira do preconceito é alimentada pela desinformação”. 

Os debates que foram provocados revelam a importância da comunicação na 

construção dos discursos e dos sentidos. 

Na dialética da cotidianidade, os discursos são construídos, lapidados e interpretados 

de acordo com os interesses particulares de cada classe. Sobre o discurso da loucura, a história 

nos faz enxergar claramente o deslocamento da discussão da esfera dos especialistas para a 

sociedade em geral. 

 A religião erigiu o seu discurso sobre a loucura; a ciência, por sua vez, edificou sua 

retórica. Compete à sociedade contemporânea fazer parte deste debate, assim como já vêm 

fazendo alguns sujeitos, envolvidos na questão; estes estão construindo autonomias através da 

comunicação, abrindo canais para novas perspectivas. 

As experiências, aqui relacionadas, permitem que estes sujeitos construam seus 

discursos, conforme relata Edvaldo Nabuco, a partir de sua vivência  na TV Pinel. “A TV Pinel 

surgiu com a proposta de mostrar uma nova imagem da loucura. Antigamente, as emissoras 

de massa tratavam o louco como uma pessoa improdutiva, que ficava babando pelos cantos, 

deixada completamente de lado pela sociedade. A TV Pinel mostra o nosso outro lado, mostra 

uma nova imagem. Mostra que podemos ser produtivos e criativos. Nós fazemos isso com o 

intuito de promover um diálogo com a sociedade ‘extramuros’, para que todos possam ver que 

somos capazes de brincar e de ser felizes como qualquer pessoa” (Onda Sul, março/2002). 



 

Outra pessoa que descreve a forma como sente e vê esses espaços é Maria Luiza12: 
 

A TV Pinel é um espaço que não pode acabar [...]. A sociedade 
marginalizou muita gente; as pessoas tinham o problema psiquiátrico, 
antigamente, porque era um tratamento muito diferenciado do que é hoje. 
Era um tratamento pior do que cárcere, no cárcere ela fez alguma coisa para 
merecer, mas no hospital você não fez nada, você nem sabe por que está 
sendo castigado. A palavra certa é essa, cas-ti-ga-do. E a TV Pinel abriu este 
espaço para eu falar isso de que eles deixavam a gente nesta situação e 
agora não querem a gente; ficam nos guardando nos hospitais, como se 
fôssemos bichos deformados, monstros; às vezes me sentia como o 
Frankenstein, não podia ir à rua, era um monstro que tinha de ficar preso 
dentro do hospício. E achava que estava na hora de a sociedade começar a 
ver os pacientes psiquiátricos como pessoas “normais”, com um problema 
sim, mas tendo tratamento, podendo estar se cuidando, mas ter o respeito. 
 
 

A experiência de Maria Luiza revela inúmeras questões que podem ser observadas. 

Chamamos a atenção do leitor para esta entrevista que relata diversas vivências. São distintas 

formas de enxergar este mundo, visto durante muito tempo, a partir das frestas de um hospício 

(apesar desse contexto nos revelar uma visão ampla deste mundo que a rodeia). 

A comunicação inteligente ajuda a dissolver a hierarquia da retórica do poder 

permitindo novos encontros para as relações dialógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
12 Maria Luiza Rezende – ver entrevista anexa. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO III  
 
 

TV PINEL: 
NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS DE 

COMUNICAÇÃO 
 

 
 
 

O que é que tem debaixo do tapete de um hospício? 
É louco varrido... 

(Elizabeth Costa) 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

1- História 

 

 O humor traz à superfície o que a seriedade tenta ocultar. Foi exatamente com uma 

vassourada humorística que Elizabeth Costa desvendou o que estava escondido... O que é que 

tem debaixo do tapete de um hospício? É louco varrido, entendeu?! Esta piada, contada por 

uma usuária do Instituto Philippe Pinel, abriu o riso de muita gente e também o canal da TV 

Pinel.  

 Foi assim que surgiu esta TV: de uma anedota “inocente”, porém, capaz de provocar 

riso e reflexão. Não sabemos se a brincadeira teve continuidade ou se a piada foi levada a 

sério; somente podemos afirmar que, a partir daí, um canal de comunicação fo i aberto para 

fazer ecoar as vozes de um grupo de pessoas condenadas ao silêncio. 

A história da TV Pinel nos remete à história da loucura. Obrigatoriamente, temos de 

meditar sobre as práticas excludentes, ocorridas ao longo dos séculos, sendo a falta da 

liberdade de expressão um dos fatores mais perversos da exclusão. 



 

A TV Pinel vai de encontro a esta sociedade que insiste em ocultar a sua realidade; ela surge para 

escancarar o que fora escondido. As muralhas do hospício foram rompidas para mostrar uma face oculta da 

loucura. Vem para contestar a exclusão e o silêncio, e propor o diálogo e a integração social. 

É uma iniciativa do Instituto Philippe Pinel e do Ministério da Saúde. Nasceu em fevereiro de 1996, 

inaugurando um processo comunitário de produção, em busca de uma nova imagem da loucura. “Uma imagem 

onde um olhar sem preconceitos poderá perceber pessoas criativas e produtivas, que podem conviver com a 

família e com a sociedade, desde que haja solidariedade e respeito à diferença” (Doralice Araújo,13 1999, p.5 ). 

Segundo Lúcia Pinto14, nos relatos das experiências da TV Pinel (1996, p.8), a utilização dos recursos 

técnicos de comunicação no Instituto Philippe Pinel antecederam a criação oficial do que hoje conhecemos como 

a TV Pinel. 

Os trabalhos com produção de vídeos tiveram início em abril de 1995, quando começaram a ser 

gravadas  as atividades, desenvolvidas no CAIS15:  teatro, pintura, desenho, oficina do corpo, psicoterapia, 

atendimento médico, p ipocais, entre outros.  

Visando a um melhor aproveitamento daqueles equipamentos que a instituição possuía, em novembro 

daquele mesmo ano, foi criado o Núcleo de Vídeo do IPP; o objetivo era utilizar a tecnologia áudio-visual na 

elaboração e na difusão de vídeos institucionais e educativos, no campo da saúde mental. 

Nesta época, buscou-se a assessoria do Cecip (Centro de Criação de Imagem Popular), por intermédio 

da TV Maxambomba16, para viabilizar a implantação do projeto, em fevereiro de 1996.  

Conforme fora ilustrado no prólogo deste capítulo, o primeiro programa da TV Pinel 

foi inédito. Em uma reunião com os usuários do Instituto Philippe Pinel, a equipe da TV 

Maxambomba pôs um microfone aberto sobre uma mesa, deixando-o por algum tempo. 

Inesperadamente, uma usuária pegou o microfone, olhou para a câmera e apresentou esta 

provocação, em forma de anedota: Você sabe o que é que tem embaixo do tapete de um 

hospício? 

Esta foi a deixa principal para a TV Pinel acender suas luzes e dar a ordem: Câmera, 

ação! 
Ainda de acordo com Lúcia Pinto (1996), a primeira reunião da TV Pinel foi realizada no dia 08 de fevereiro de 

1996, quando o projeto foi apresentado para o grupo, através da pergunta: “O que é a TV Pinel para você?”. 

Depois de lançada a questão, foi feito um aquecimento corporal com todo o grupo; a atividade foi filmada e 

depois apresentada. Foi aí que se deu o início de um processo de construção coletiva, com a execução de 

diversas atividades: oficinas duas vezes por semana, trabalho corporal, técnicas de teatro e discussões em que os 

técnicos e os usuários participam das mais variadas formas. 

                                                                 
13 Doralice Araújo, coordenadora da TV Pinel – Núcleo de Vídeo do IPP – texto de apresentação do catálogo de 
programas da TV Pinel, 1999. 
14 Lúcia Pinto – TV Pinel uma Coisa de Doido! (relato da experiência da TV Pinel – documento do arquivo da TV 
Pinel). 
15 CAIS – Trata-se no Núcleo de Atenção Psicossocial do Instituto Philippe Pinel; o termo CAIS obedece ao 
sentido literal da palavra, de porto seguro. 
16 TV comunitária de rua, desenvolvida em Nova Iguaçu, na baixada Fluminense.                                                                                                                                     



 

O objetivo principal deste novo empreendimento era o de “mudar a imagem da loucura”. Para mudar 

esta imagem, o novo olhar precisava surgir de dentro da própria instituição, nas relações que ali eram 

estabelecidas. Conforme descreve Lúcia Pinto (1996, p.12), “É preciso persistência. Quebrar a rotina, asilar a 

rotina interna, a participação na gestão de um produto que ao mesmo tempo é imagem-vida, angústia-desejo. O 

preconceito tatuado na carne traz o medo de ver sua própria imagem associada à loucura”. 

Foi nesta dinâmica de encontros e diálogos que a TV Pinel deu os seus primeiros passos, rumo às novas 

idéias e novas experiências. Como relata Doralice Araújo (1999, p.5-7), “Os pacientes, num trabalho de criação 

coletivo, constroem um discurso televisivo bem humorado sobre sua própria condição”.  

Sobre este discurso, Valter Filé 17 declara que “o humor é o principal elemento de 

produção da TV Pinel, e nada melhor do que rir de sua própria loucura para vencê- la. O 

humor é uma coisa tão potente, que só faz humor com a sua tragédia aquele que ainda acha 

que é capaz de reverter a situação”. 

Nesta perspectiva humorística, os programas produzidos pela TV Pinel transmitem a 

mensagem de que a loucura não se limita ao sofrimento. 

Freud já dizia que a piada serve para mostrar que o mundo – que muitas vezes nos 

parece tão perigoso e assustador – não passa de um jogo de crianças, digno de ser objeto de 

pilhéria. Por meio do humor, segundo ele, podemos enxergar outros sentidos e adquirir uma 

nova e transformadora atitude, diante de uma realidade que se apresenta de uma forma, mas 

que poderia ser diferente, se quiséssemos. 

Leon Eliachar, importante humorista brasileiro, declara que o “humorismo é a arte de 

fazer cócegas no raciocínio dos outros”. Os participantes da TV Pinel se apropriaram muito 

bem deste recurso para se enunciarem.  

A TV Pinel caracteriza-se como uma revista eletrônica, cuja metodologia envolve 

usuários, médicos, enfermeiros, todos os funcionários do Instituto Philippe Pinel e integrantes 

da equipe de TV, composta por técnicos.  

É importante esclarecer que, nesta fase, a TV Pinel cria a ONG “Imagem na ação – 

Núcleo de Desenvolvimento de Projetos em Comunicação e Cidadania”. Com o objetivo de 

ampliar o trabalho do grupo, de forma que pudesse gerar subsídios para outros projetos da TV 

Pinel – livres dos entraves burocráticos do poder federal ou municipal – a Ong proporcionaria 

maior autonomia à equipe. 

Quanto à participação dos usuários, Araújo e Chaffin, no relatório de produção da TV 

(1997), evidenciam “a existência de dois tipos de participação: um fixo e outro flutuante. O 

primeiro refere-se aos usuários que, mesmo não fazendo parte da equipe, estavam sempre 
                                                                 
17 Valter Filé – coordenador da ONG Imagem na Ação. Entrevista concedida à pesquisadora, na TV Pinel, em 
02/07/ 2003. 
 



 

presentes na TV Pinel, participando da maioria de seus programas. O segundo dizia respeito 

àqueles com participação esporádica na TV”. 

Posteriormente, foi possível a contratação de cinco usuários, que passaram a obedecer 

a uma carga horária, a ter direitos e deveres profissionais como qualquer outro funcionário. 

Porém, esta realidade se colidia com a situação dos limites entre o espaço profissional e o 

espaço terapêutico (situação que é negociada nas experiências cotidianas). 

Um acordo estabelecido entre a direção do hospital e a equipe da TV foi que os 

usuários que se inserissem na equipe deveriam estar em condições de trabalho; se estivessem 

em crise, por exemplo, a realização da tarefa seria inviabilizada. Quando ocorresse uma crise, 

com um dos componentes da equipe, seria necessária uma interlocução com os profissionais 

responsáveis pelo tratamento desta pessoa, o que poderia ocasionar em um afastamento 

provisório. Porém, na dinâmica de trabalho, esta prática não se converteu em regra; seria 

possível que a própria equipe da TV criasse condições internas para administrar alguma 

instabilidade do quadro clínico, sem a necessidade do afastamento da pessoa. 

Os programas tinham a duração de 45 minutos, aproximadamente. Os quadros eram os 

mais variados: telejornais – TeleCais: um programa de notícias onde não havia  uma definição 

precisa entre o que realidade e ficção; seriados, como “A tragédia da Privada da Vida”; 

esquetes: “Freud não explica” e até mininovelas, como “A Endoidada”: uma sátira à novela 

“A Indomada”, da Rede Globo, exibida em 1997; Perfil: um quadro de entrevistas onde se 

elegia um personagem para ser entrevistado, geralmente alguém do próprio instituto 

(funcionário, técnico ou usuário); Clipinel: eram produzidos clipes de canções de autoria dos 

usuários, funcionários ou interpretações de músicas diversas. Produziam-se vinhetas e 

inclusive “comerciais”. 

A TV Pinel abriu novos espaços e promoveu uma socialização na comunidade do 

Instituto Philippe Pinel, por meio da gravação de quadros, como: Artista por um minuto; 

Repórter por um dia; Videocabine (um pequeno estúdio móvel onde toda pessoa podia deixar 

seu recado); Povo fala (entrevistas de rua com a proposta de debater questões públicas); 

Salada maluca (encontros e desencontros de sentimentos, com várias combinações) e 

Loucotidiano (depoimentos em que as pessoas se lembram com humor dos momentos de 

loucura). 



 

Sobre o processo de produção da TV Pinel, Rafaela Lima18 assinala que a metodologia 

de produção da TV é embasada nas características das TVs comunitárias brasileiras. 

Destacamos algumas destas características: 

 

Vídeo-processo: Propõe-se a determinado grupo que descubra a 
potencialidade expressiva do veículo vídeo ao longo do próprio processo de 
feitura de um vídeo. Momento de experimentação livre, de sensibilização, 
descoberta e criação, sem pré-definição de formato ou funcionalidade 
imediata do produto. 
Videocabine : À moda dos fotógrafos lambe-lambe, a TV comunitária 
instala um pequeno estúdio móvel e um camarim (com itens de figurino, 
adereços e maquiagem) em um local por onde a comunidade circula. Quem 
se interessa entra no estúdio e grava o que a inspiração mandar: recado, 
performance, música, declaração de amor... 
Povo-fala/TV de Rua: “Povo fala” é uma reportagem de rua que envolve a 
abordagem informal e bem-humorada das pessoas que passam pelo local 
onde ela acontece. A TV de Rua combina, num telão instalado em local de 
grande circulação de pessoas, exibição de vídeo e debate ao vivo. São 
metodologias de intervenção em espaços públicos que utilizam recursos de 
animação cultural (teatro, música, performances), articulados ao aparato 
videográfico. A proposta é provocar, através da TV comunitária, o debate 
de questões públicas nos espaços públicos (como praças e ruas) da cidade. 
As vinhetas da TV Pinel: Despertar o olhar e criar coletivamente uma TV 
colorida, divertida, animada. A produção de vinhetas é uma atividade que 
traz as principais marcas da proposta da TV Pinel. Na sua realização, como 
em todos os quadros desta TV enlouquecida, há atividades de sensibilização 
e intensa experimentação. Um experimentar que passa por provar o gosto e 
tomar gosto pelo vídeo, ao mesmo tempo em que se faz, em comunidade, 
um programa televisivo. 
As vinhetas da TV Pinel são criadas por um diversificado grupo de usuários 
do IPP. A criação acontece em oficinas, em equipes que realizam produções 
para quadros específicos, e em atividades livres a partir do desejo e 
inspiração de pessoas e grupos. O resultado é uma combinação de materiais 
como massa de modelar, papel e sucata, pequenos e grandes objetos; 
fantoches; trucagens; animação em brincadeiras como ‘ECT... Você vai 
levar um choque ao ver essa TV!”. Todos os programas da TV Pinel são 
pontuados pelas cores e movimentos dessas singulares criações. (LIMA, 
1999, p.8-10). 

 

A TV Pinel é um grande laboratório de experimentos, conforme declara Filé: 

“Fazemos muitas experimentações de linguagem; nossa matéria prima é a loucura, que é a 

fuga dos padrões”. Com uma linguagem própria, o humor, a irreverência e a criatividade são 

uma constante. 

Os programas da TV Pinel são transmitidos através dos canais Comunitário e 

Universitário da TV, por cabo da cidade do Rio de Janeiro, do canal Saúde da Fundação 

                                                                 
18 Rafaela Lima – redatora do catálogo de vídeos da TV Pinel em 1999 – Texto da nota introdutória do catálogo. 



 

Oswaldo Cruz, do canal Educativo do Rio de Janeiro (Ministério da Saúde/Fiocruz/Embratel), 

além das exibições em praças públicas e centros culturais.  

É possível assistir aos programas em cabines de vídeos, no Arquivo Nacional do Rio 

de Janeiro e no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, além de serem 

disponibilizadas as fitas para empréstimos, na sede da TV Pinel, no Museu da Vida e na 

Biblioteca de Manguinhos – Fiocruz. 

Doralice Araújo (1999, p.6) salienta que a TV Pinel alcançou uma importante 

repercussão nas mídias nacional e internacional, tendo uma ampla visibilidade. O 

reconhecimento do projeto pela mídia – através das várias premiações em festivais de vídeo 

nacionais e internacionais –, por profissionais do Instituto Philippe Pinel e de outras 

instituições, reflete nos usuários como um reconhecimento público de suas potencialidades 

para produzir e criar para si e para a sociedade. 

Nesse sentido, a TV Pinel consolida-se como um importante meio de intervenção 

cultural, no contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira, contribuindo para que os usuários 

dos serviços de saúde mental ocupem outro lugar na nossa sociedade. 

As convergências entre arte e loucura têm apontado caminhos interessantes às 

reflexões sobre o fazer artístico contemporâneo. Um dos interesses da TV Pinel baseia-se na 

potencialidade da arte. Essa potencialidade da criação artística ganha uma dimensão social, 

ampliada nos contextos em que existe a perspectiva de visibilidade pública. E a visibilidade 

pública, na atualidade, acontece no universo da mídia, no espaço público midiático.  

Apostando nas possibilidades criativas e transformadoras, a partir da mídia, podemos 

considerar que determinadas formas de produzir um discurso televisivo podem oferecer um 

estímulo a um reposicionamento, com relação às imagens cristalizadas e estereotipadas. As 

TVs comunitárias, promovendo práticas voltadas à democratização da comunicação, realizam 

trabalhos com grupos ou comunidades considerados excluídos dos mecanismos de produção 

de informações de seu interesse, por meio da mídia. A palavra-chave nas TVs comunitárias é 

a interatividade, o que possibilita que o grupo ou comunidade seja agente de seu próprio 

discurso, fazendo um uso criativo ou mesmo transgressor dos meios audiovisuais. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Valter Filé declara que a TV Pinel “é um campo de 

produção de conhecimentos e de outras possibilidades”. 

As atividades da TV Pinel são bem dinâmicas. São realizadas exibições tanto no 

hospital, quanto em espaços públicos, uma estratégia interessante já que eles pensam que falar 

entre si não vai resultar em muita coisa. A mensagem terá maior ressonância se forem para as 



 

ruas falar da saúde mental; é por isso que se fazem as exibições em praças públicas, que são 

apresentações temáticas. Normalmente, elas são uma festa: combinam vídeo com 

apresentações ao vivo, com oficinas e exposições, promovem o encontro de várias 

instituições, as quais se somam ao público transeunte.  

Bárbara Conceição Dias, produtora e apresentadora do programa O que é TV Pinel 

para você?, declara que “a TV Pinel mostra a realidade de um hospital psiquiátrico como ele 

é, e de forma bem humorada”. 

Neste sentido, afirmamos que a TV Pinel é um projeto ousado, que mostra uma 

maneira diferente de se fazer televisão, por meio de novos experimentos. 

Ao longo desses dez anos, a TV Pinel conseguiu construir um rico acervo 

iconográfico, com a produção de 23 revistas e 27 trabalhos especiais, como documentários, 

registros de eventos e outros, somando um total de 50 produções. 

 

2- Detrás das câmeras: O processo de uma construção coletiva 

 

As câmeras da TV Pinel não ocultam o que está por trás do processo de produção. Nos 

programas, podemos ver o enorme cabo do microfone direcional, o rosto cansado do 

assistente de áudio, a cabeça dos manipuladores de fantoches e as gargalhadas espontâneas 

diante de uma cena supostamente mal sucedida. Neste caso, os erros convertem-se em acertos. 

Conforme o relatório de produção da TV Pinel (1997, p.14) o objetivo maior da TV 

traduz-se nas práticas cotidianas. 

 
O colega de ontem é o repórter de hoje. O simples desenhar vira vinheta. As 
histórias contadas e perdidas viram roteiros, textos, chamadas. Palavras-
chaves há muito esquecidas, viram entradas para a criação: alegria, trabalho, 
festa, recado. Todos os procedimentos metodológicos se orientam pelo 
desenvolvimento de um discurso próprio dos usuários sobre a instituição, a 
família, o trabalho, o tratamento e principalmente sobre si mesmos. 
 
 

Esta dinâmica de trabalho, nas notas do relatório de produção (1997, p.15), destaca 

que “cada contribuição para a realização do programa é fundamental e possui uma finalidade: 

um pinta a vinheta, outro grava, alguém segura os cabos, faz o áudio, tudo é essencial no 

processo de produção e todas as tarefas são valorizadas”. 

 

Ao misturar médicos, psicólogos, seguranças, pacientes e enfermeiros numa 
equipe de produção de um vídeo, em que todos têm tarefas importantes a 



 

cumprir, a TV ajuda a relativizar os espaços cristalizados de poder, 
apontando a possibilidade de relações menos hierarquizadas entre esses 
sujeitos. Esse processo participativo, onde todos são considerados capazes 
de atuar, diferencia a TV comunitária de outras práticas comunicativas 
(Araújo e Chaffin, 1997, p.6). 

 

Ao contrário da TV comercial, o relógio da TV Pinel funciona ao seu tempo; o ritmo 

de trabalho é peculiar, cada produção leva em média três meses para ser realizada. 

Durante o período de observação, tivemos a oportunidade de assistir aos programas 

com a equipe. Enquanto víamos, os comentários fluíam espontaneamente; eram referências 

sobre a própria imagem: se estava mais gorda (o) ou mais magra (o), o estilo do penteado; 

comentavam sobre outros colegas que estavam menos calvos, nos primeiros programas, e 

também falavam com saudade de muitos companheiros que haviam falecido durante esta 

trajetória.  

Assistir aos programas antigos era uma oportunidade para as recordações e para uma 

análise sobre as transformações, sofridas pelas pessoas, ao longo do tempo. O que mais 

chamou a nossa atenção foram as análises que eram feitas em relação aos efeitos colaterais 

das medicações que tomavam. “Vejam como eu estava mais magra, neste programa; nesta 

época, eu não tomava determinado medicamento”, comenta Jaqueline. “Olha aquele nosso 

colega ali. Neste programa, ele tinha dentes, agora, já não tem mais nenhum dente na frente; 

são os remédios que fazem isso”, diz Bárbara Dias. A partir desses e muitos outros 

comentários, pudemos observar a riqueza contida nesses registros. 

Jaqueline Batista tinha presença assídua nos estúdios; assistiu praticamente a todos os 

programas conosco. Ela participa da TV, desde sua fundação; é produtora do quadro Perfil e 

fica sob sua responsabilidade a tarefa de roteirista, entrevistadora e repórter, além de ser 

criadora de vinhetas. Sua participação na TV Pinel é intensa; trabalha com muita criatividade 

e profissionalismo. Jaqueline mostra sua paixão pela TV Pinel, exerce de maneira espontânea 

a função de relações públicas da TV: apresenta o estúdio para todos os visitantes e para os 

novos usuários do instituto; faz questão de exibir seus trabalhos, dos quais fala com orgulho.  

Jaqueline revela as suas “obras-primas”: o perfil realizado com Afonsinho, ex-jogador 

de futebol, que hoje é médico psiquiatra, a entrevista realizada com Pedro Gabriel Delgado, 

coordenador nacional de saúde mental, e o programa de ficção, Porrada, que foi idealizado e 

produzido pelo cineasta Eduardo Coutinho, em comemoração aos 50 anos da televisão 

brasileira. 

Ela apresenta todos os programas e os assiste com entusiasmo. 



 

Outro personagem que faz parte da história da TV Pinel é a atriz Bárbara Dias. Ela 

declarou para o jornal Folha de S.Paulo que, antes de participar da TV Pinel, sonhava em ser 

atriz. Hoje, vê o seu sonho realizado: atua na maioria dos programas. ‘Participei de muitos 

testes para a Globo e posso dizer que, aqui, as pessoas são mais humanas’ (Folha de S. Paulo  

– TV Folha, 17/08/2002).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 A TV Pinel conta com uma significante trajetória; aporta importante contribuição para 

o campo da saúde e da comunicação no Brasil.  

 A partir da nossa inserção no grupo, durante seis meses, o ambiente nos proporcionou 

o conhecimento deste projeto. Pudemos presenciar o processo de produção do documentário 

Elementar Meu Caro Freud, que conta a história dos dez anos da TV Pinel, e acompanhar a 

apresentação deste documentário nos CAPS do Rio de Janeiro. Participamos de algumas 

atividades especiais, promovidas pela TV, além de presenciar o duro processo de negociação 

para a manutenção do projeto, junto ao poder municipal. A vigência do convênio chegava ao 

seu fim e, com ele, tinha início a angústia dos integrantes da equipe da TV, diante da dúvida 

da renovação do contrato, considerando os limites das políticas públicas brasileiras. 

 Conforme revela Valter filé, “a equipe venceu esses dez anos, mas a TV Pinel, como 

tal, está na eminência de acabar; a cada nova assinatura de contrato, a TV vai se 

descaracterizando para cumprir com as exigências burocráticas da instituição pública; fazem 

corte na verba, o que provoca a diminuição do quadro de pessoal, e isso compromete a 

qualidade da produção”. Filé adverte que “a TV Pinel corre o risco de se tornar uma produtora 

de vídeos institucionais como outra qualquer”.  

 Nesta atmosfera de incertezas, ouvíamos o lamento dos usuários que protestavam 

sobre o fim da TV Pinel. Ao contrário dos anos anteriores, quando a equipe aguardava a 

renovação do contrato – com atividades internas e escalas de revezamento de pessoal –, desta 

vez, as portas se fecharam, devido à falta de verba para transporte.  

 Em setembro de 2006, a TV aguardava a renovação do contrato, de portas fechadas; 

até fevereiro de 2007, a situação ainda não havia sido resolvida.                                                                                                     

 

3- Provocações da TV Pinel: Debate sobre Comunicação e Saúde Mental  

  

 Como parte das comemorações dos dez anos da TV Pinel, a equipe organizou diversos 

eventos incluindo debates, lançamento do documentário Elementar meu Caro Freud, que 

narra a trajetória histórica da TV Pinel, exposições fotográficas e exibições de programas – em 



 

parceria com distintas instituições – com a proposta de debater sobre comunicação e saúde 

mental. 

 Todas as atividades, aqui relacionadas, foram acompanhadas de perto e registradas por 

nossa pesquisa.  

 Em todos os eventos, um diálogo explicativo precedia as apresentações. A equipe da 

TV Pinel falava sobre a TV e esclarecia acerca do objetivo daquele encontro; as discussões 

tinham um cunho prático e conceitual. 

 Na condição de pesquisadores, tivemos a oportunidade de acompanhar todas as 

atividades.  

 

3.1- Dia Nacional da Luta Antimanicomial – 18 de maio de 2006, campus da Praia 

Vermelha da UFRJ. 

 

 O dia 18 de maio é dedicado a uma ampla discussão e reflexão sobre a loucura e suas 

formas de cuidado e atenção; é um momento para se comemorar os avanços no tratamento 

psiquiátrico e de denunciar as formas arcaicas, que ainda persistem com relação à pessoa que 

sofre de transtorno psíquico. O evento, promovido pela TV Pinel, em conjunto com o Núcleo 

Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial, teve como tema: Imagens e Sons da 

Loucura, cuja proposta foi se apropriar da criação artística como perspectiva de reinserção 

social. 

Neste encontro, diversos grupos artísticos se uniram para trabalhar a temática por meio de 

oficinas de vídeo, música e teatro. A TV Pinel ministrou a oficina de vídeo Outros olhares, 

enquanto o grupo musical Cancioneiros do IPUB, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, 

realizou a oficina O som da loucura. O grupo de Teatro do Oprimido Pirei na Cenna 

apresentou um teatro interativo.  

 A banda musical Harmonia Enlouquece, do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, fez 

um show em conjunto com o grupo de dança Ciranda Gentileza, do mesmo centro 

psiquiátrico. Foi um dia de muita interação entre usuários das instituições psiquiátricas, 

estudantes, funcionários e comunidade vizinha da UFRJ e do Instituto Philippe Pinel, na Praia 

Vermelha, Rio de Janeiro.  

 Neste dia, acompanhados de um cinegrafista, registramos todas as atividades; 

realizamos entrevistas, fotografamos e conversamos com as pessoas. Nosso objetivo era 



 

colher informações para a produção do documentário; concomitantemente, adquiríamos 

elementos para a pesquisa, o que foi possível. 

A proposta de interação da TV Pinel com a comunidade vizinha reforça a idéia de enxergar o 

que nos rodeia, compreender o espaço circundante e, ao mesmo tempo, apresentar ao outro o 

que está próximo dele. Este reconhecimento espacial é tão importante quanto as atividades 

desenvolvidas nas praças públicas; o diálogo deve ser transmitido ao público externo, mas 

também é necessário conversar com os que estão próximos.  

Nesta atividade, pôde-se perceber que as pessoas que participaram do evento tinham 

algum conhecimento ou interesse na temática. O público foi composto por estudantes, 

profissionais de psicologia e ciências sociais, e demais freqüentadores assíduos daquele 

espaço o “sujinho” da UFRJ. A equipe da TV Pinel participou de todas as etapas do evento: 

período preparatório, divulgação e envolvimento direto com as atividades, no dia da 

intervenção. 

 

 

 

 

 

3.2- Exposição fotográfica Tecendo Olhares – Centro de Teatro do Oprimido, 

31/05/06. 

 

A exposição é resultante de uma oficina de fotografia, promovida pela TV Pinel, aos usuários 

e funcionários do Instituto Philippe Pinel. A proposta da oficina transcendia as técnicas da 

fotografia, a partir de um despertar para a sens ibilização do olhar, onde o fotógrafo pudesse 

expressar seus sentimentos e sua maneira peculiar de enxergar o mundo. O resultado do 

trabalho foi uma galeria decorada com fotos coloridas e em preto e branco, contemplando 

temáticas diversas, a partir dos olhares curiosos e sensíveis dos aprendizes, frente ao 

turbulento cotidiano carioca. 

 A exposição permaneceu durante uma semana na galeria. O Centro de Teatro do 

Oprimido fica localizado no centro do Rio de Janeiro, ao lado dos Arcos da Lapa, um espaço 

público que permite certa visibilidade aos trabalhos. 

 Esta atividade contou com o envolvimento de toda a equipe da TV Pinel. Participamos 

ativamente do processo de montagem da exposição: costuramos as fotos no painel e 



 

penduramos os quadros na parede; enquanto trabalhávamos, o grupo contava histórias de 

outros trabalhos similares que eles já haviam desenvolvido. 

 A exposição fotográfica levou para a galeria a possibilidade da reflexão sobre o espaço 

geográfico da cidade do Rio de Janeiro, como ilustram as fotos de Fernanda, com a legenda “a 

cidade tem a sua beleza mesmo nos dias nublados”. Podemos pensar sobre o espaço do idoso, 

a partir da mirada de Gil Altamiro, que retrata a face de um idoso, além de pensarmos sobre o 

nosso espaço no mundo, através dos auto-retratos. A experimentação por meio da oficina de 

fotografia nos convida a uma reflexão sobre as possibilidades de comunicação que temos 

através da fotografia. 

 

3.3- Mesa de debate: Loucura e Comunicação  

  

 Com participação da jornalista Ivana Bentes e dois integrantes da TV Pinel, Valter Filé 

e Jaqueline Batista, o debate foi mediado por Gel Britto, do Centro de Teatro do Oprimido. 

 A questão central do encontro referiu-se às experiências da TV Pinel, mas o debate 

perpassou por temas amplos, como a televisão brasileira e a chegada das novas tecnologias: 

internet e TV digital.  

 Valter Filé iniciou a fala lembrando que a TV Pinel nasceu em um importante 

momento político. “Era o período em que a Luta Antimanicomial propunha novas formas de 

relacionamento com a loucura”. A TV Pinel tem um forte movimento de usuários, familiares e 

profissionais de saúde mental onde a tentativa é sempre encontrar outras formas que não as 

tradicionais de relacionamento com a loucura.  

 Filé relata o início do processo, quando a TV Maxambomba foi trabalhar no Instituto 

Philipe Pinel: “Para a equipe da TV Maxambomba, ir trabalhar na TV Pinel era pensar um 

pouco, não como se poderiam fazer programas de vídeos, mas sim, como é que se poderia 

utilizar a linguagem audiovisual para mediar encontros de pessoas.

  A partir das questões propostas pelos usuários, no primeiro encontro, a equipe 

percebeu que a loucura não era questão exclusivamente do saber médico; percebia-se que 

existiam muito mais questões sociais que médicas”. 

 Filé lembra que, naquele contexto, enquanto a sociedade rechaçava a loucura, um 

usuário do instituto sentenciava: “Não jogue fora a sua loucura porque ela é real”. 



 

 “O grande barato da TV Pinel é quando se começa a perceber que a loucura não é uma 

identidade, mas um sofrimento que faz parte da experiência humana, como várias outras 

coisas fazem parte da experiência humana”. 

 Filé insiste na idéia de que “a loucura é uma experiência, e não uma identidade como 

normalmente se diz. O louco é louco e nada mais... Ele não pode ser artista, ser pai de família, 

não pode ser nada. O louco, assim como o negro, o diferente que a sociedade começa a tratar 

como diferente passa a carregar uma identidade e além daquela identidade não se enxerga 

nada mais”. 

 Jaqueline Batista, componente da equipe da TV Pinel, relata sua experiência na 

construção de seus trabalhos; fala do quadro Perfil que ela dirige e entrevista, e também 

descreve como se dá o processo de criação para a feitura de uma vinheta: “Eu penso na pessoa 

que vou entrevistar; surge uma idéia para a vinheta, como a da entrevista do Pedro Gabriel 

Delgado, que é um aviãozinho saindo de Brasília”. 

 Do público, surgiu o questionamento: Como é que se combina esta liberdade de 

produção com a disciplina? Valter Filé responde que a TV Pinel é uma metáfora, em que a 

transmissão não é aquilo que se objetiva fazer nem a regularidade de transmissão; ele 

justifica: “Eu penso que o modelo da TV Pinel é uma questão para ser pensada com a 

possibilidade da TV na internet, onde se tem um lugar que disponibiliza todo o acervo e as 

pessoas passam as suas programações na hora que quiserem assistir, para treinamento com 

grupos de pessoas e individualmente, porque este modelo da transmissão em si já é um 

modelo que desmonta a possibilidade do fazer pela relação. Na TV Pinel, por exemplo, o que 

importa é saber como é que as pessoas, com as suas diferenças, podem negociar projetos 

coletivos; mais do que fazer o programa é saber como é que essas relações vão se dando e o 

que se pode aprender com essas relações da diferença. Neste sentido, a transmissão acaba 

sendo uma coisa que é interessante, porém, na medida em que ela passa a ser alguma coisa 

que cobra pela transmissão, a feitura deixa de ser aquilo que é a nossa preocupação, porque se 

é obrigado a fazer. Por exemplo, no caso da Jaqueline, que tem um quadro fixo, no dia em que 

ela tiver algum problema e precisar faltar, teríamos que arrumar outra pessoa para fazer o 

programa dela porque o horário cobra”.  

 Filé não nega a importância da difusão de qualquer canal que seja. Porém, na sua 

concepção, um canal inviabilizaria a maneira de fazer da TV Pinel “porque um canal de 

televisão põe o centro da questão na produção e na exibição, e a TV Pinel põe o foco nas 

relações humanas, e a linguagem visual é mediação dis so”.  



 

 Filé concorda com a jornalista Ivana Benttes quando diz que a internet tem de estar 

possibilitando ou pelo menos sinalizando uma série de possibilidades para que se comece a 

experimentar essa comunicação com mão dupla e com múltiplas mãos.  

 Ivana Benttes fala da necessidade de se reinventar a televisão, com as novas 

possibilidades tecnológicas. “A idéia da televisão, principalmente por parte do jornalismo, 

transformou-se em algo muito codificado, em uma fórmula completamente desgastada. 

Algumas TVs comunitárias acabaram caindo nesta grade de programação. Com a internet, 

pode-se fazer uma câmera aberta diante da realidade. A televisão, por ser uma concessão 

pública, deveria oferecer mais educação à sociedade”, defende Benttes. 

 Além das reflexões apresentadas na mesa, é importante relatar o processo de 

preparação do evento, o qual reuniu toda equipe da TV Pinel, em toda a produção: confecção 

das fotos na oficina, translado dos materiais e preparação do ambiente. Destacamos a 

participação de uma usuária, Jaqueline Batista, na mesa de debates.  

 

 

 

 

 

3.4- Mesa19 de debate: Loucura e Comunicação – Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP/Fiocruz), 07/06/06. 

 

 Neste encontro entre artistas, profissionais e estudantes da saúde mental, estavam 

presentes os cineastas Marcos Magalhães e Roberto Berliner, alguns membros da equipe da 

TV Pinel; a mediação foi do psiquiatra Paulo Amarante. 

 Os convidados discutiram a importância da linguagem do cinema e da mídia como 

forma de levar à sociedade um novo entendimento sobre a loucura (linguagem da animação).  

 Marcos Magalhães é cineasta e um dos fundadores e diretores do Anima Mundi – 

Festival Internacional de Animação do Brasil. Roberto Berliner é jornalista e começou a 

dirigir filmes e vídeos no início da década de 1980. Atualmente, dedica-se à produção de 

                                                                 
19 Este debate encontra-se dis ponível em áudio no site da Fiocruz. 

<http://www.ensp.fiocruz.br/eventos_processabusca.cfm> 

 



 

trabalhos para televisão e está preparando seu primeiro longa-metragem de ficção, "A 

Senhora das imagens", filme baseado na vida e na obra da dra. Nise da Silveira.  

 O psiquiatra Paulo Amarante, ao iniciar a fala, declarou seu reconhecimento às 

iniciativas da TV Pinel pelos dez anos de resistência e luta. Amarante ressaltou que a TV Pinel 

apresenta novas formas de possibilidades de trabalho, produção de experiências inovadoras no 

campo da própria cultura. “São ricas experiências no país, é uma produção de conhecimento 

na área da saúde; a TV Pinel mostra que é preciso sair da visão tradicional da saúde”.  

 Neste encontro, foram feitas duas exibições de vídeos: Clipe dos dez anos da TV Pinel 

e Estrela de Oito Pontas, com animação de Fernando Diniz, artista que trabalhou no Museu 

de Imagens do Inconsciente.  

 Marcos Magalhães, diretor de Estrela de oito Pontas, falou sobre a produção de 

Fernando Diniz; relatou suas surpresas com as técnicas de produção de Diniz, sua forma 

filosófica de ver o mundo. Magalhães ressaltou que nenhuma dessas pessoas, que passam por 

sofrimento psiquiátrico, perde a sua dignidade e condição humana, ao contrário, tem muito 

que colaborar com a nossa cultura. 

 A linguagem da animação abre novos caminhos para a pessoa se comunicar com o 

mundo. É uma forma de comunicação que não depende tanto da linguagem verbal. 

 Roberto Berliner relatou sua experiência como produtor e disse que este processo de 

produção significa “traduzir em imagens o que vem do nosso inconsciente, deste universo 

desconhecido”. 

 Paulo Amarante lembrou que Fernando Diniz era um estudioso de anatomia. 

Analisava, por horas, os desenhos anatômicos dos livros na biblioteca; traduzia esses estudos 

em suas obras artísticas. Seus conhecimentos eram expressados através das imagens; esta era 

sua forma de se comunicar com o mundo. 

 Durante o debate, Álvaro, artista plástico e fotógrafo da Fiocruz, questionou: “O 

cinema, talvez como nenhuma outra atividade, tem uma perspectiva de revelação da 

complexidade dos nossos labirintos. Talvez não tenha sido ocasional o fato de a psicanálise e 

o cinema terem sido contemporâneos, no seu surgimento na história mundial, no entanto, se 

observa que paralelo a este movimento cinematográfico que vem desde as cavernas rupestres, 

mais do que desenhos, são histórias animadas de histórias de vida. Nós fomos abalroados, nos 

últimos três séculos, por um movimento Cartesiano que se propôs a ser científico e que, 

supostamente, deveria colaborar para a melhoria das condições da história de vida dos 

homens ou para copiar as palavras de Galileu, que dizia que a única verdadeira função da 

ciência é minorar o sofrimento humano. Este sonho naufragou no século  XX e talvez esteja 



 

naufragando mais ainda no século XXI. Por que será que é tão difícil o saber científico 

cartesiano encontrar o mundo real do imaginário e da felicidade?”.  

 Frente a esta questão, não houve uma preocupação em dar respostas para a pergunta, 

mas surgiu a proposta de uma meditação coletiva sobre a questão que fora colocada. Nesta 

perspectiva, Marcos Magalhães lembrou que “estamos enquadrados em um sistema porque é 

lógico internamente e nos convence que ele é absoluto. Porém, o cinema, o imaginário está se 

abrindo para essas visões não cartesianas; as pessoas estão preparadas para um mundo mais 

flexível para que as visões diferentes das pessoas sejam cada vez mais aceitas”. 

 Berliner destaca que “o importante nesta história talvez seja o próprio caminhar, o 

processo da construção e desconstrução, enquanto houver condições para questionar. O nosso 

sistema está completamente abalado. O mundo está em colapso, por isso somos obrigados a 

criar novas soluções, criar novas alternativas para salvar a dignidade, a ética e a vida”. 

 Paulo Amarante se apóia nas palavras de Foucalt, que dizia ser “tempo de guerra, é 

campo de batalha compartilhamos com um mundo que tem visões e interesses diferentes. A 

questão é de enfrentamento”. Estratégias de resistência e contra-hegemonia, como a da TV 

Pinel, são necessárias. 

 Hoje, no Brasil, esta experiência antimanicomial é uma das mais importantes do 

mundo, não só no que diz respeito às pessoas viverem dignamente, como a andar pelas ruas.  

 Nem todo louco é artista, mas é cidadão, é sujeito e, enquanto tal, merece esta 

possibilidade de inclusão e participação. Este é o contexto que a TV Pinel traz e constrói, 

criando possibilidades, usando a própria linguagem da arte, pouco cartesiana, pouco padrão 

clássico da TV tradicional, para mexer com o nosso imaginário, nossa mentalidade, nossa 

cultura.  

 A grande questão da reforma psiquiátrica não é humanizar o atendimento, conforme 

dizia Franco Baságlia, “não é dar um tratamento mais digno às pessoas doentinhas, é mudar a 

visão que nós temos dessa idéia de que este outro, por ter alguma diferença, é doente e porque 

é doente é incapaz como tal”. 

 Quando se apropriou da palavra, Noale Toja, representante da TV Pinel, esclareceu 

que a proposta do encontro foi falar menos sobre a TV Pinel e ouvir mais de outras pessoas 

que estão trabalhando na mesma perspectiva. “Precisamos ouvir o que as pessoas têm para 

nos ensinar”. 

 O fotógrafo Álvaro mostrou que surgia uma luz no fim do túnel. Anunciou que no 

relatório de atividades do MAT (Massachusetts Tecnologic), um importante centro de estudos 



 

tecnológicos deu uma forte guinada em direção à arte; sobre este relatório, disse que “não será 

mais possível fazer ciência no século XXI sem a arte”. 

 O fotógrafo reafirmou que “a ciência não será capaz de contribuir com mais nada, 

após os enganos cometidos, se não fizer isso”. 

 

3.5- Lançamento do documentário 10 anos de TV Pinel – Instituto Municipal 

Philippe Pinel, Praia Vermelha, 09/06/06. 

 

Neste dia, foi comemorado o aniversário da TV Pinel com o lançamento do documentário 

Elementar Meu Caro Freud. O evento foi realizado no grande auditório do instituto. Foi 

instalado um telão onde usuários e funcionários, juntos, assistiram ao documentário. Durante 

a apresentação, a protagonista Bárbara Dias não permitia nenhum comentário ao seu lado; 

com os olhos fixos na tela, expressava a emoção frente ao trabalho realizado. 

 Uma usuária interagia explicitamente com o vídeo; as gargalhadas escancaradas provocava o 

riso de todos os presentes. Foi durante a fala do ex-diretor do Hospital Philippe Pinel, Ricardo 

Peret, que advertia, enfaticamente que “a TV Pinel não era coisa de doido”. No mesmo 

momento, aquela expectadora contestou bem alto: “Mas isso é coisa de doido mesmo!”. O 

público, então, não conteve o riso diante de tanta espontaneidade. 

 Durante a apresentação, alguns usuários do Instituto Pinel reconheciam o espaço no 

qual eles vivem; faziam comentários, quando passava uma pessoa próxima a eles, como o 

protagonista que representou Freud e o enfermeiro Cláudio Mann. Neste dia, não houve 

debate; após a apresentação, foi realizada uma festa em homenagem aos dez anos da TV Pinel. 

 

3.6- Exibição do Documentário 10 anos de TV Pinel – CAPS Rubens Corrêa, 

Irajá, 14/06/06. 

 

 O lançamento do documentário da TV Pinel abriu a oportunidade para se discutir a 

comunicação e a saúde mental. Nesta apresentação, estavam os componentes da equipe: 

Noale Toja, Janjão Aranha e Gil Altamiro (todos técnicos). Noale apresentou ao público o 

objetivo daquele encontro. 

 Durante a exibição do vídeo, os olhares estavam atentos e os risos não sofriam 

nenhuma censura. Ao concluir a apresentação do vídeo, iniciou-se o debate. Diversos 



 

participantes quiseram falar de suas experiências; uma pessoa começou a falar e se 

emocionou: “As experiências confortam, mas emocionam”, disse enxugando as lágrimas. 

 O poeta revelou que foi através da oficina Libertária que pôde publicar o seu livro. 

Declarou que ter participado de uma oficina de jornal foi importante e gratificante. “Temos 

loucura, mas a inteligência não morre”. E acrescentou: “Através do jornalzinho, fiz o meu 

livro; quero continuar participando do jornalzinho para eu publicar um segundo livro”. 

 Outro usuário afirmou que participar do jornal foi lutar pela voz.  

 Ainda sobre a importância do jornal, o escritor declarou: “O jornal é um meio 

importante para se divulgar a saúde mental; favorece para que as pessoas tenham contato 

porque o mundo da saúde mental parece distante; ele ajuda a fazer com que as pessoas 

aprendam a conviver com a diferença”. 

Através desses depoimentos, percebemos a importância que os usuários atribuíram ao jornal, 

confeccionado dentro da instituição. O espaço de comunicação foi compreendido e 

valorizado, pelo menos através dos que falaram (a maioria dos presentes preferiu ouvir). 

 

3.7- Exibição do documentário 10 anos de TV Pinel – CAPS Clarice Lispector, 

Encantado, 03/07/06. 

 

Quando chegamos, o público já estava no anfiteatro esperando pela equipe da TV Pinel. 

Tivemos uma calorosa recepção. 

Este encontro foi coordenado por Noale Toja; Gil Altamiro fez as filmagens (ambos 

são técnicos da TV). Antes de começar a apresentação, Noale explicou a proposta da TV 

Pinel: “Um veículo de expressão da comunidade do Pinel que tem a proposta de compartilhar 

a experiência com outras instituições”. Explicou também que as imagens, ali registradas, não 

seriam exib idas externamente; aqueles que não gostariam de serem filmados que 

manifestassem para que pudessem garantir o direito de preservar a imagem. Alguns dos 

presentes pediram para não serem filmados.  

 Neste encontro, foi apresentado o documentário Elementar Meu Caro Freud. No 

começo, havia 45 pessoas no auditório; ao longo do filme, a sala passou por um 

esvaziamento, talvez pelo pouco interesse do público pelo filme. O ambiente sofreu 

interferências externas; o ruído, provocado por uma música, atrapalhou o áudio da TV que era 

insuficiente para o ambiente desprovido de acústica.  



 

 Após a apresentação do documentário, Noale iniciou o debate com uma pergunta: 

“Vocês já têm algum projeto de comunicação, aqui neste CAPS, ou pensam em 

desenvolver?”. Os usuários apresentaram as atividades que são desenvolvidas, como a Roda 

de Samba e a Miscelânea Suburbana. 

 Para Iracema, a roda é um impulso para o CAPS. Mas, o maior evento que acontece no 

Clarice Lispector é a Miscelânea Suburbana e já conta com a quarta edição. A primeira 

miscelânea foi um samba com feijoada; a segunda, foi um tributo a Aracy de Almeida; na 

terceira edição, foi o tributo ao sambista mineiro Geraldo Pereira. Na quarta, foi feito um 

sarau: Tributo a Clarice Lispector.  

 Além desta atividade, o CAPS desenvolve um projeto de pesquisa em que os usuários 

são estimulados a conhecer o bairro do Centro de Atendimento Psiquiátrico – Engenho de 

Dentro. Eles fazem um levantamento das ruas que têm nomes de pessoas e, a partir daí, inicia-

se uma investigação sobre quem é o personagem que foi homenageado com uma rua ou que 

nomeia uma grande avenida. Esta atividade faz com que os usuários passem a entender a 

dimensão do espaço geográfico e também do espaço simbólico do bairro onde vivem.  

 Conforme esclareceu a coordenadora do CAPS, “muitos pacientes não conheciam o 

bairro; tinham dificuldades de virem sozinhos e ir até o ponto pegar o ônibus, ficavam 

distantes dos vizinhos. A partir destas atividades, a comunidade começou a participar dos 

trabalhos desenvolvidos na instituição; isso rompeu um pouco o medo que os vizinhos 

tinham, diminuindo o preconceito”.  

 Sobre a Miscelânea Suburbana, a coordenadora dra. Marta explicou que a idéia deste 

evento foi levar os vizinhos para dentro do CAPS – prática típica  de subúrbio – por isso, a 

escolha do samba. Trabalham com o resgate de nomes de pessoas que são importantes para a 

história do samba do Rio de Janeiro. Aracy de Almeida, que morava por perto e Geraldo 

Pereira, que morou na rua do CAPS. É um resgate da história dessas pessoas que foram 

importantes para a construção cultural dos subúrbios. 

 A proposta foi fazer da Miscelânea uma festa do bairro Engenho de Dentro. Trata-se 

de um processo gradual de mudança da comunidade, visto que ainda existe muito preconceito, 

pois o Engenho de Dentro tem a marca da loucura, que é do lugar, e para desfazer esta idéia 

levaria muito tempo.  

 E o trabalho não acaba aí. A idéia mais ousada é a de se criar um Centro Cultural com 

esses registros. 

Esta experiência de trabalho nos faz pensar mais profundamente acerca da proposta da 

compreensão do espaço de comunicação. Vemos, por meio da realidade desta instituição, que 



 

além do resgate do reconhecimento da área geográfica, pelos usuários, é necessário o 

rompimento com uma barreira do estigma simbólico, que a instituição carrega ao longo dos 

anos; esta marca dificulta a aproximação da comunidade com a instituição, mas graças a este 

trabalho de conscientização, tanto por parte dos usuários, quanto por parte da comunidade, já 

acontece uma aproximação entre os vizinhos. 

 

3.8- Exibição da Revista Eletrônica TV Pinel: Uma nave muito louca e 

debate sobre os 10 anos da TV Pinel – CAPS AD Alameda, Niterói, 19/07/06. 

 

O vídeo foi apresentado por dois representantes da TV Pinel, Xanduca e Irlândia (ambos são 

técnicos da TV). O ambiente foi cuidadosamente preparado pelo CAPS para receber a equipe 

da TV Pinel: sala com boa acústica, ar condicionado, TV de 29 polegadas e caixa 

amplificadora de som. 

Xanduca fez a apresentação. Falou sobre os trabalhos da TV Pinel, sobre as comemorações 

dos 10 anos da TV e sobre os CAPS; era um momento para se discutir as atividades 

comunicacionais, desenvolvidas nestas instituições.  

 O apresentador falou sobre os programas da TV Pinel, sobre as revistas que são 

produzidas e sobre o documentário Elementar meu Caro Freud. A equipe levou um dos 

programas da TV – que é em formato de revista – e o documentário, e apresentou uma 

proposta para votação do programa que o público teria mais interesse em assistir; foi eleito a 

Revista Eletrônica TV Pinel: Uma nave muito Louca. 

 Após a exibição do programa, teve início uma conversa sobre o filme. O espaço foi 

aberto para aqueles que quisessem expor suas considerações. O programa foi muito elogiado 

(houve uma interação do público com o programa). 

 Um usuário reclamou que os vizinhos o chamam de maluco. Ele reclama: “Eu quero 

saber por que as pessoas me chamam assim?”. Os próprios usuários responderam que esta é 

uma forma de preconceito. 

 Outro, questionou se os usuários de outras instituições poderiam participar da 

produção da TV Pinel. A resposta de Xanduca foi positiva, “desde que participe das reuniões 

de pauta para expor as idéias”. 

 Posteriormente, perguntamos sobre as atividades que eram desenvolvidas naquele 

CAPS. Eles relataram, com entusiasmo, as atividades que ali são executadas, principalmente a 



 

realização de três curtas-metragens; já produziram três filmes e três estão em fase de 

produção.  

 Os trabalhos foram desenvolvidos em uma oficina de vídeo. Os vídeos estão sendo 

exibidos no Rio e ficaram entre os oito selecionados, em um festival de filmes de instituições. 

 Além do curso de cinema, há a oficina de fotografia. Foi feita uma exposição com o 

tema: Ilustração do Cotidiano. Também existe o grupo de pagode Sem Comentários, além de 

aulas de artes e de alfabetização. “As oficinas mudam a forma de tratamento, fazem aumentar 

o entusiasmo pela vida, e o espaço de tratamento fica mais interessante”, relatou um usuário. 

 Perguntamos como é que eles avaliam o próprio espaço de comunicação nas 

instituições e na sociedade, e a resposta foi: “Há muito que se conquistar ainda, mas também 

muito já foi conquistado com muito esforço; com empenho e criatividade, muitas coisas 

podem ser conquistadas. Precisamos levar informação para que as pessoas que estão de fora 

possam compreender melhor, entender os nossos problemas e verem as nossas capacidades de 

conviver na sociedade. Também podemos ajudar as pessoas a viverem melhor”. 

 Xanduca alerta para que esses espaços não fiquem restritos no gueto das instituições 

psiquiátricas: “Não podemos limitar as nossas apresentações falando somente para 

instituições psiquiátricas, é necessário que haja mais interação com o público em geral. 

Precisamos sair deste ambiente e ir falar com outras pessoas. Falar para nós mesmos é 

importante para o nosso despertar, mas também temos que ampliar os espaços de 

comunicação”.  

 O diálogo neste CAPS foi intenso porque teve a participação de outras instituições. A 

partir deste encontro, foi possível combinar partidas de futebol; houve grande interação entre 

os usuários. 

Vale destacar os quadros que compõem este programa: o nome Uma Nave Muito louca refere-

se à ficção que mostra “o que aconteceria se uma nave alienígena aterrissasse no pátio do 

Pinel. Maykon Santos e Bárbara Dias respondem a esta pergunta, nesta ficção, que traz o 

encontro de alienígenas muito doidos de lá, com os muito doidos daqui”. Outro quadro que 

merece ser destacado é: Homenagem ao Dr. Sérgio Arouca, “uma homenagem feita pelo dr. 

Gomes Temporão a dr. Sérgio Arouca, ex-secretário municipal de saúde, falecido em 2003”. 

O perfil do dr. Pedro Gabriel Delgado, coordenador nacional de saúde mental, foi 

apresentado de forma bem descontraída por Jaqueline Batista, produtora e entrevistadora do 

programa. “Ela convidou o entrevistado para tomar um refrigerante, à beira da Lagoa Rodrigo 

de Freitas, onde conversaram sobre suas origens, futebol e reforma psiquiátrica”. 



 

Na ficção Loucura pouca é bobagem, “um casal se encontra e descobre que tem algo 

em comum; eles se casam, se separam e não se cansam na busca de uma vida mais 

‘normalzinha’. Em uma conversa cheia de ‘teorias’, os dois vão se questionando se são 

normais ou não”.  

Fernando Gaudino idealizou a Rádio Atual. “Neste programa, ele se divide entre as 

funções de locutor e repórter em seu programa Ponto de Encontro”. 

Bárbara Dias entrevistou Erli Mascarenhas, no quadro: Erli Mascarenhas – bate papo, 

“que fala de sua vida e suas experiências como ator na TV Pinel e em outros lugares”. 

Samy Chagas idealizou o quadro Os embaixadores, “em que embaixadores de quatro 

nações (africana, árabe, americana e brasileira) se encontram no aeroporto e discutem a 

situação mundial, dos excluídos, das minorias, e falam sobre a paz mundial”.  

Loucura: uma questão de ponto de vista: “É uma animação em massinha, que mostra 

as loucuras cotidianas, produzidas por motoristas imprudentes no trânsito da cidade”. 

 E, por último, o quadro do Show do Gilsão. O programa leva o nome do seu 

idealizador Gilson. “É uma sátira ao Show do Milão. O ilustre participante Filipi Pnéu 

pretende ganhar uma bolada no Show do Gilsão e conta com a ajuda dos universitários Froidi, 

Iungue e Lacã para responder a uma enigmática pergunta sobre saúde mental”.  

 A brincadeira apresentada é rica em conteúdo, permeado pelo humor, desde a pergunta 

feita ao candidato, às respostas dos universitários. Frente à pergunta: “Como deve ser tratado 

um indivíduo portador de transtornos mentais?”, os universitários apresentaram “profundas” 

questões teóricas, mas não chegaram à resposta concreta: Froidi e seus conceitos; Iungue 

discordou de Fróidi e encaminhou a discussão para o campo das divergências teóricas, e Lacã, 

também ao tentar responder a questão que lhe fora proposta, se prendeu a reflexões 

psicológicas, distante da resposta esperada pelo candidato Filipe Pinéu, que depositou sua 

confiança nos “universitários”.  

 Na apresentação deste programa, ficou visível a frustração dos telespectadores quando 

viram que o candidato não levaria o “milhão” tão esperado.  

 A participação dos médicos Alexandre Wanderley, como Iungue, e Francisco Sayão, 

como Lacã, e a do enfermeiro Cláudio Mann, no papel de Froidi, fez com que a linguagem 

dos universitários tornasse técnica, dando credibilidade ao humilde candidato, representado 

por Ariel Fernandes, que teve sua estréia como Filipe Pinel. 

 



 

3.9- Exibição da Revista Eletrônica TV Pinel: Uma nave muito louca e 

debate sobre os 10 anos da TV Pinel – CAPS Pedro Pellegrino, Campo Grande, 

02/08/06. 

 

 Neste dia, houve um imprevisto na instituição, o que dispersou os usuários. A pessoa 

responsável para receber a equipe teve de resolver questões internas, e isso provocou o atraso 

da apresentação. Havia dez participantes no auditório, com a demora, o número reduziu para 

cinco. Para iniciar, Xanduca explicou sobre a dinâmica de trabalho da TV Pinel. Ao propor a 

votação para assistir ao documentário ou à revista, o público pediu para ver os dois 

programas. Xanduca explicou que o tempo seria insuficiente para exibir os dois. O público 

decidiu assistir ao programa: Uma Nave muito louca. Após a apresentação, fizemos um bate-

papo com os participantes. 

 Os usuários falaram sobre as atividades que desenvolvem no CAPS. Sobre os projetos 

de comunicação, contaram que desenvolvem: teatro, musicoterapia, dança mútua com gestos, 

artesanato e esportes, salão de beleza, oficina de artes plásticas, oficina de rádio e oficina de 

jornal. 

 A rádio é coordenada por um musicoterapeuta; contam que é uma brincadeira, ouvem 

músicas e fazem os informes internos das atividades da instituição (a rádio não tem alcance 

externo). 

 O jornal Novo Horizonte é confeccionado mensalmente em uma oficina. É um espaço 

onde os usuários publicam suas poesias e mandam seus recados para a comunidade vizinha. 

 Neste encontro, um usuário revelou que gostaria que tivesse mais oportunidade para 

dialogar com os médicos. 

 Apesar do reduzido número de pessoas, o debate foi bem intenso. As pessoas que 

permaneceram na sala se dispuseram a ficar até o final e demonstraram interesse pelo debate.  

Esta apresentação também contou apenas com a participação dos técnicos. 

 

3.10- Exibição da Revista Eletrônica TV Pinel: Uma nave muito louca e 

debate sobre os 10 anos da TV Pinel – CAPS Ernesto Nazareth, Ilha do Governador, 

16/08/06. 

 

 Nesta apresentação, participaram os seguintes representantes da TV Pinel: Gil, Irlândia 

e Xanduca (todos técnicos). O ambiente do CAPS estava preparado para recebê-los. Xanduca 



 

fez a apresentação sobre o objetivo da equipe da TV Pinel naquele CAPS: “Discutir a 

comunicação e a saúde mental”. Foi apresentado o vídeo e, posteriormente, foi aberto o 

espaço para o debate sobre a temática.  

 Com base nas experiências anteriores, foi notado o pouco interesse do público pelo 

documentário. A equipe passou a levar um programa de revista e falava sobre os dois 

trabalhos, porém, nesta apresentação foi sugerido aos participantes que assistissem ao 

programa Uma nave muito louca. O documentário ficou no CAPS para eles assistirem em 

outro momento.  

 Após assistirem ao programa, iniciou-se o debate. Uma usuária aproveitou a abertura 

do microfone para contar sua experiência. Disse que é vitima de preconceito e afirma que o 

preconceito com a pessoa que tem problemas mentais ainda é muito forte. 

 Sobre as experiências de comunicação no CAPS, a instituição possui aulas de música, 

teatro e a produção artesanal de um jornal, o Nova Imaginação. Sobre o jornal, um usuário 

afirma que “o Nova Imaginação é um canal de comunicação muito importante com a 

sociedade”. 

 Apesar da pouca participação dos pacientes, quando se abre o microfone, percebemos 

que eles sempre destacam a importância de se ter um veículo de comunicação, um espaço 

para se comunicar. 

 

3.11- Exibição da Revista Eletrônica TV Pinel: Uma nave muito louca e 

debate sobre os 10 anos de TV Pinel – CAPS Arthur Bispo do Rosário, Taquara, 

17/08/06. 

 

 Esta foi a última apresentação da rodada de debates. A partir das experiências das 

exibições anteriores, foi definida a exibição da revista Uma nave muito louca. Os 

representantes da TV Pinel, que participaram desta exibição, foram: Xanduca, Irlândia e Gil 

Altamiro (todos técnicos). Xanduca fez a apresentação, como de costume. Falou para os 

participantes do objetivo daquele encontro, que era propor uma reflexão sobre a comunicação 

e a loucura.  

 Após a exibição do vídeo, iniciou-se o debate. Os usuários falaram sobre as atividades 

desenvolvidas na instituição, e falaram com entusiasmo da rádio Vozeirão (um microfone 

aberto dentro, da instituição, sem alcance externo). Muitos, quando se aproximavam do 

microfone, queriam cantar. Notamos como ele s gostam de se expressar através da música. 



 

 Esta experiência nos revela duas vertentes: por um lado, percebe-se a inibição e o 

medo de alguns, diante da possibilidade de externar suas opiniões. Os poucos que se 

manifestam reclamam da falta de espaço de comunicação com a sociedade e denunciam o 

preconceito ainda existente, com relação à pessoa que sofre de transtornos mentais; por outro 

lado, percebemos que propostas alternativas de comunicação vêm surgindo, meio tímidas, 

mas são canais alternativos que vêm para fazer ecoar essas vozes oprimidas. Podemos 

perceber que em todos os CAPS existe alguma atividade envolvendo a comunicação de 

maneira direta, como jornais, rádios, oficinas, exposições fotográficas e até produção de 

cinema. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ESPAÇO DE COMUNICAÇÃO NO 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE HAVANA 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Donde el amor, la humanidad y la rehabilitación  
son um sueño hecho realidad 

(Dr. Eduardo Bernabé Ordaz) 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
1- Panorama histórico 

 

A história do Hospital Psiquiátrico de Havana é bem similar à de muitos outros 

hospitais psiquiátricos que, ao contrário de sua verdadeira missão, a de curar, se convertiam 

em grandes centros de concentração de pessoas consideradas delinqüentes e indesejáveis pela 

sociedade.  

Além dos enfermos mentais, eram internados pacientes portadores das mais distintas 

enfermidades, principalmente os acometidos por doenças venéreas e pela lepra. 



 

Dr. Eduardo B. Ordaz, em sua obra Terapia Ocupacional para a Reabilitação 

Psiquiátrica, relata de forma detalhada a história deste hospital. 

 Em sua trajetória histórica, o hospital passou por três fases distintas: Período 

Colonial, Período Republicano e Período Revolucionário. 

No começo, o hospital foi denominado Hospital de Dementes de Cuba e, por ser 

construído na propriedade Don José Mazorra, ficou popularmente conhecido como Hospital 

de Mazorra.  

Foi fundado em 1857 pelo então capitão general governador da Ilha, Don José 

Gutiérrez da Concha, com o objetivo de dar asilo aos escravos senis que, por causa da 

avançada idade, estavam perturbados por suas faculdades mentais ; por já não serem 

produtivos, haviam sido abandonados por seus senhores. 

Com a abolição da escravatura, foram internados com os negros escravos, enfermos 

mentais que perambulavam pelas ruas e estradas; e foi assim, com o antigo asilo de escravos, 

que surgiu o hospital de alienados. 

Neste mesmo lugar, em 1864, foram enviados os classificados de vagabundos, contra 

o protesto dos facultativos, que mostravam o erro daque la promiscuidade; pacientes com 

pessoas consideradas de pouca moralidade, e muitos casos com antecedentes penais. 

Neste período, a instituição foi caracterizada pela promiscuidade pelos maus tratos, 

carência de alimentos e tratamento. 

No museu deste hospital encontramos, por meio dos recortes de jornais da época, 

relatos de que havia até morte na disputa por comida. A alimentação era insuficiente: um 

prato de alimento para dez pessoas; os mais fortes comiam e os demais ficavam famintos. 

Os enfermos que ali estavam não recebiam assistência especializada de nenhum tipo, 

já que não existia plano científico nem finalidade terapêutica. 

O ambiente hospitalar se converteu em foco de infecções; muitos pacientes chegavam 

com uma enfermidade e adquiriam outras doenças infecto-contagiosas, dentro do hospital, 

devido à ausência de cuidados preventivos e higiênicos da instituição. 

 

2- O Período Republicano 

 

Uma vez derrubado o governo da metrópole, e decretada a vitória do heróico Exército 

Mambí pela intervenção norte-americana, na guerra da independência, surge a pseudo-

república que, em nada, modificou as condições em que se encontravam os pacientes do 



 

Hospital de Mazorra. A desnutrição, a nudez e a falta de higiene  imperavam naquelas 

aglomerações humanas. Os surtos de desinteira bacilar e a tuberculose eram as principais 

causas da alta taxa de mortalidade que se registrava naquele momento. O ambiente físico não 

poderia ser mais deprimente, já que havia celas e correntes, no lugar de salas e camas, e a 

paisagem humana e moral mais vergonhosa ainda, visto que os pacientes eram tratados como 

criminosos, e não como enfermos; o número de médicos era irrisório. 

Caberia perguntar entre outras coisas, o que faziam os funcionários e diretores daquele 

hospital, diante de tanto sofrimento, miséria e desolação? 

Desses diretores e funcionários, a maioria engrossava a sua conta bancária particular 

às custas das grandes verbas que o Estado designava ao hospital. Somente uma exígua 

minoria, inconformada com aquela anticientífica e desumana situação, realizou esforços 

pessoais isolados (sem respaldo oficial algum) para tratar de mudar algo. 

Como exemplo, podemos citar o dr. E. Valdés Castillo, ao assumir a direção do 

hospital em 1944. Ele apresentou um informe, o qual fazia referência ao estado de abandono 

em que se encontrava o hospital (‘o mesmo armazém de Orates, a mesma prisão à espanhola, 

a masmorra eterna’); nele, anunciava (de pálida cor) o matiz reabilitatório, a criação de um 

departamento de cultura física, a organização de jogos e esportes, o ensino da declamação, a 

construção de um estádio de madeira e a prática da terapia ocupacional em todos os aspectos, 

entre outras medidas. 

Desafortunadamente, as boas intenções que inspiraram o dr. Valdés Castillo, não 

foram além do papel, por isso, não puderam colocar em prática este projeto, já que careciam 

de apoio governamental. 

Referente a esta etapa, no I Congresso do Partido Comunista de Cuba, celebrado em 

1975, em seu Informe Central, o presidente Fidel Castro Ruz expôs no capítulo 

correspondente ao setor da saúde que: “O Hospital Psiquiátrico Nacional era no capitalismo 

um verdadeiro armazém de enfermos, onde sucediam cenas espantosas. Muitas vezes, os 

pacientes morriam de fome e maus tratos, ao extremo de que alguns diretores faziam negócios 

com as funerárias. Dizer Mazorra era dizer ‘O Inferno de Dante’”. 

 

3- O Período Revolucionário 

 
 

Com o triunfo da Revolução em 1959, esta história mudou significativamente. Hoje, 

pode-se falar de um tratamento dignamente humano. Os pacientes têm um espaço de 



 

produção artística nas mais variadas modalidades: música, teatro, poesia, dança, atividades 

esportivas e profissionais. Por meio da arte, estes enfermos estão retomando o contato com a 

sociedade. Eles, que viviam enclausurados nos muros manicomiais, agora passam a ter um 

espaço de comunicação com possibilidades de intervenção e interação direta com a sociedade.    

Em 1º de janeiro de 1959, um dos setores priorizados pelo governo foi o setor da saúde 

e, nesta perspectiva, a saúde mental recebeu uma atenção especial. A nova direção, que tinha  

à frente o médico comandante dr. Eduardo Bernabé Ordaz, com o apoio do Governo 

Revolucionário, por meio do Ministério de Saúde Pública, não somente mudou de maneira 

substancial o sombrio panorama que exibia o antigo “Mazorra” – com a demolição das celas, 

a edificação de confortáveis pavilhões e a restauração dos aproveitáveis –, como também  

dedicou especial atenção aos cuidados com as questões médicas qualificadas e com as 

necessidades básicas dos pacientes, como: alimentação, vestuário, calçado e respeito à 

dignidade do enfermo.  

Ao mesmo tempo em que se melhoravam as condições físicas e humanas do hospital, 

haveria de ter início a fase científica: revisar a classificação dos pacientes por entidades 

nosológicas e determinar a conduta terapêutica a ser seguida. Entre outras coisas, se 

identificou que havia uns 90% de pacientes crônicos e que, entre eles, aproximadamente 68%, 

eram esquizofrênicos. Decidiu-se, além da utilização intensiva da psicofarmacoterapia e da 

psicoterapia individual e de grupo, organizar um Departamento de Terapia Ocupacional e 

Reabilitação; era absolutamente necessário mobilizar aquela massa de milhares de enfermos 

ociosos, com todos os sintomas de hospitalismo e afecção mental;  tratar de melhorá- los, 

reabilitá- los e devolvê- los à comunidade, com o máximo nível de integração que fosse 

possível. 

Assim se determinou como princípio básico que todo paciente crônico deveria ter, 

diariamente, um tempo de trabalho, um tempo de recreação e um tempo de exercícios físicos 

ou esportivos. 

De acordo com esta concepção, em novembro de 1960, começou a funcionar o 

Departamento de Terapia Ocupacional e Reabilitação. A princípio, a atividade se limitava a 

uma variante do excursionismo: os passeios a pé pelos arredores do hospital. 

Depois, as atividades de terapia ocupacional se desenvolveram nos parques e portais 

das salas; delas, participava um grande número de enfermos. 

Em 1962, foi construído o Serviço de Terapia Ocupacional e Reabilitação, dotado de 

amplas e confortáveis oficinas de trabalhos. Lá, os pacientes eram orientados por terapeutas. 

As atividades eram realizadas de acordo com o nível de reabilitação em que se encontravam. 



 

O perfil ocupacional era desenhado por um multidisciplinário estudo das capacidades reais e 

potenciais do enfermo. No campo esportivo (incluindo um moderno estádio), os pacientes 

praticavam ginástica, esportes e jogos, atividades que beneficiam tanto a saúde física quanto a 

mental. Havia também uma escola de ensino especial, que contava com uma diretora e 

professores; todos assistiam os pacientes que mostravam interesse pela superação cultural, 

educacional e da seção de musicoterapia; um grupo de pacientes, de ambos os sexos, 

participam ativamente em atividades artístico-culturais, com implicações terapêutico-

reabilitatórias: o prazer dos visitantes nacionais e estrangeiros que, em várias ocasiões, se 

emocionavam, motivados pelo componente afetivo que essas atividades envolvem. 

Esses planos de terapia ocupacional e reabilitação se materializavam nas áreas da 

instituição e toda vez que grandes grupos de pacientes, de ambos os sexos, concorriam a 

determinados centros de produção e serviços, na cidade de Havana, para sua jornada de 

trabalho diária, como parte indispensável de seu programa terapêutico-reabilitatório. A 

opinião dos administradores e funcionários destes centros é altamente satisfatória. Como um 

significativo exemplo do trabalho destes pacientes, pode-se  destacar participação nos 

trabalhos de construção do Hospital Psiquiátrico Provincial de Camaguey e da Policlínica de 

Calabazar, na Cidade de Havana. 

Outro êxito da terapia ocupacional foi a criação e a manutenção dos centros de 

reabilitação, protegidos com albergues. Lá, trabalhavam os enfermos situados no quinto nível 

de reabilitação, já que os pacientes albergados nestas instalações recebiam um salário. Eles 

eram incorporados à comunidade, e em seus tempos livres ficavam nos lugares que mais lhes 

agradavam. 

Deste modo, o enfermo se sentia útil, acolhido no seio da nova sociedade que a 

revolução construiu. Dadas as projeções extra-muros do processo de reabilitação do enfermo 

mental crônico, foi possível observar como o patrimônio hospital-paciente-comunidade foi 

conformando uma unidade dialética: o paciente transforma o ambiente físico e social do 

hospital e da comunidade, e estes, por vez, o transformam. 

Cabe recordar que em 1974 foi instituído o Serviço Especial de Reabilitação que, em 

1982, se transformou em Vice-direção de Reabilitação e Assuntos Socia is; departamento que 

controla, supervisiona e dirige os serviços de crônicos (pavilhões novos), os centros de 

reabilitação protegidos com albergue, assim como qualquer outro tipo de atividade científico-

investigativa que leve o resultado no Hospital Psiquiátrico de Havana. 

 

4- Panorama atual 



 

 
O vice-diretor do Hospital Psiquiátrico de Havana, dr. Humberto Martinez Gonzalez20, 

relata que o hospital constitui uma escola mundial, no que se refere ao tratamento reabilitador  

dos pacientes com transtorno mental. É uma escola que começa a desenvolver-se desde 1959. 

Neste hospital, foram criados conceitos próprios; existem os critérios da definição da 

reabilitação das diferentes técnicas. 

Nesta instituição, são utilizados alguns métodos para a reabilitação, como a terapia 

ocupacional, aliada às manifestações artísticas, metodologicamente orientadas; estas são 

selecionadas, individualizadas, programadas, planificadas e avaliadas, com o objetivo de 

elevar os níveis de capacidade funcional e proporcionar a melhoria da qualidade de vida. A 

terapia ocupacional inclui a laborterapia – terapia do trabalho –, a terapia artística, a terapia 

esportiva, entre outros tipos.  

A terapia artística é o emprego combinado e consistente de toda manifestação artística, 

metodologicamente orientada; qualquer coisa é possível, sempre quando se tem uma 

orientação metodológica.  

Neste hospital, as manifestações artísticas – pintura, desenho, escultura, cerâmica, 

literatura, cinema, música e dança – são utilizadas em função do tratamento dos pacientes.  

A musicoterapia – tanto a musicoterapia passiva quanto a musicoterapia ativa – 

constitui um tratamento fundamental na reabilitação social. A musicoterapia passiva é aquela 

onde o paciente escuta e observa. A ativa, é aquela em que o paciente canta, dança ou toca um 

instrumento; muitas vezes, é combinada com a dança, como o psicobalet: um  método de 

tratamento que surgiu no hospital, em 1973, com o apoio da respeitada bailarina cubana, 

Alicia Alonso.  

O êxito que se tem alcançado com todas essas manifestações artísticas, é notável, 

afirma o doutor.  

 

5- Arte e esporte como tratamento complementar 

 

Há um consenso entre os médicos psiquiatras do Hospital Psiquiátrico de Havana  

sobre a importância da arte e do esporte como terapêutica complementar ao tratamento. 

Segundo o psiquiatra dr. Humberto, existem muitos transtornos mentais, onde há uma 

base biológica, e existe um acordo científico mundial sobre is so. Não se nega a base biológica 

                                                                 
20 Entrevista concedida à pesquisadora, em novembro de 2005, no Hospital Psiquiátrico de Havana. 



 

da doença; ela existe, por isso, são transtornos de enfermidades que necessitam de um 

tratamento psicofarmacológico.  

Todas essas atividades são complementares no tratamento. Elas não constituem um 

tratamento básico, mas o complementa e, ao complementar, permitem a diminuição das doses 

de medicamento; ao diminuir as doses de psicotrópicos, são diminuídos ou eliminados os 

efeitos secundários ou adversos que têm esses medicamentos. 

Conforme explica dr. Humberto, “a dose de medicamento que se utiliza tem um 

cálculo aproximado nos pacientes, aos quais se aplicam todas essas manifestações artísticas; 

não deve chegar à terceira parte dos medicamentos que eles necessitariam, caso não 

utilizassem esta alternativa, ou seja, este tratamento complementar”. “Nenhum medicamento 

devolve ao ser humano sua essência social”, adverte o médico.   

Ainda de acordo com dr. Humberto, o medicamento elimina sintomas, mas não 

reabilita a pessoa, socialmente. O único que faz com que a pessoa seja socialmente reabilitada 

é a terapia ocupacional. O desenvolvimento das capacidades permite ao homem incorporar-se 

a uma vida social; não há nenhum medicamento no mundo que consiga isso. Somente alcança 

esse resultado a terapia ocupacional, o desenvolvimento de capacidades, o que faz com que a 

pessoa se integre a um grupo. Esta é a importância deste tipo de atividade. 

A fala do doutor Humberto foi confirmada com depoimentos dos usuários, os quais 

declaram a importância dessas atividades em suas vidas. Jaqueline diz: “É bom praticar o 

esporte porque a gente se reabilita tanto física quanto mentalmente e psicologicamente”.  

Outro atleta que declara a importância do esporte é Noel Francisco: “Sinto-me muito 

bem no esporte [...] o esporte me diverte e acredito que me dá um pouco mais de saúde”.  

Rubens Pulgaron afirma: “O esporte, para mim, significa uma forma de poder me 

reabilitar e de incorporar-me à sociedade. Para mim, praticar o esporte é como sentir-me 

realizado e mostrar a minha força e a minha capacidade física”.  

Outro discurso que merece atenção é o do esportista José Luiz: “Curei uma depressão 

profunda e de uma paralisia facial, através da minha força de vontade e do esporte; o esporte 

funciona como um remédio, é uma pílula que não pode faltar no tratamento”.  

E o artista Manoel Lantigua declara que a arte serve para reconstruir a sua mente. “A 

arte é um grande entretenimento; eu me concentro e esqueço todos os problemas que tenho. É 

algo importante porque através da arte a gente expõe idéias e sentimentos da vida. Então, tem 

grande significado porque a gente se sente bem e se cura. Quando estamos desenvolvendo a 

arte, nos comunicamos com o que estamos fazendo. É de grande importância porque nos 

sentimos em outro mundo; melhora o pensamento”. 



 

As falas dos verdadeiros envolvidos neste processo reforçam a importância das 

experiências do apoio nas artes como complemento ao tratamento. 

 Dentre tantas vozes, surge um questionamento sobre o espaço de comunicação do 

Hospital Psiquiátrico (não que seja contrário aos benefícios das atividades desenvolvidas). 

Quando questionado sobre o espaço de comunicação do Hospital de Havana, o mestre de 

cerimônias da instituição afirma que entre a equipe e os médicos existe um bom espaço de 

comunicação, porém, há dez anos, ele desenvolve a mesma atividade, a de mestre de 

cerimônias.  Apesar de gostar do que faz, questiona a limitação deste espaço que, para ele, 

continua restrita ao hospital. “Há dez anos faço isso; as pessoas vêm, aplaudem e se vão, e nós 

continuamos aqui”. Ele diz que é verdade que houve uma melhoria, mas o preconceito ainda 

existe. “As pessoas rechaçam o doente mental”.  

Uma das propostas desta pesquisa é ouvir e tentar compreender as situações, a partir 

das observações diretas. Somente com o diálogo com as pessoas é que foram aumentando as 

nossas vertentes de reflexão sobre a temática.  

A fala do mestre de cerimônias me fez recordar quando fui a Cuba, pela primeira vez, 

em 2003. Era ele quem estava lá, recebendo os visitantes. Quando regressei, em 2005, 

continuava na mesma função, a qual desenvolve com muita habilidade. Antes desta conversa, 

não me dava conta dos questionamentos que ele poderia fazer, a respeito do lugar que ele 

ocupa, da compreensão que tem sobre aquele espaço. Ele admite a importância das atividades 

realizadas para os visitantes, porém, questiona as limitações. Vale repetir a frase: “Eles vêm, 

aplaudem e se vão, e nós permanecemos aqui.”... 

 

 
CAPÍTULO V 

O ESPAÇO DA ÉTICA: 
 

ANÁLISE ÉTICA SOBRE PESQUISAS ENVOLVENDO 
PESSOAS COM ENFERMIDADES MENTAIS  

 
 
 

“O que é realmente importante é o esforço e o compromisso de todos por 
fazer da normativa ética e jurídica um instrumento eficaz de humanização e uma 

experiência tangível na vida cotidiana dos homens, a serviço do bem comum.” 
(José Ramón Amor Pan) 



 

 
 
 
 
 

 
                  

 Emydio de Barros 
 

 

 

 

 

1- Ética em pesquisa envolvendo seres humanos 

 

Neste capítulo traçamos algumas reflexões, relacionadas ao aspecto ético, sobre 

investigação científica com seres humanos. 

Chamamos atenção para a responsabilidade dos investigadores que adotam como 

“objeto” de seu estudo pessoas em situação de vulnerabilidade21. De acordo com as Diretrizes 

                                                                 
21 Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Conselho Nacional de 
Saúde, Resolução 196/96. Site < http://www.bioetica.ufrgs.br/res19696.htm#cep> 
 



 

e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Conselho Nacional 

de Saúde, Resolução 196/96, a vulnerabilidade “se refere ao estado de pessoas ou grupos que, 

por qualquer razão ou motivo, têm sua capacidade de autodeterminação reduzida, sobretudo 

no que se refere ao consentimento informado”. No tocante a nossa pesquisa, as reflexões estão 

dirigidas às pessoas com enfermidades mentais. 

Os estudos da ética da vida – ou da bioética – têm sido objeto de atenção dos cientistas 

sociais pelo compromisso ético com os seres humanos em suas várias dimensões. 

Nas Diretrizes e Normas Regulamentárias de Investigações Envolvendo Seres 

Humanos assegura-se que: “As investigações envolvendo seres humanos devem atender às 

exigências éticas e científicas fundamentais”. A eticidade da investigação consiste em: 

a) Consentimento informado dos sujeitos da investigação e a proteção aos grupos 

vulneráveis e os legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a investigação envolvendo 

seres humanos deverá sempre tratá- los com dignidade, respeitando suas autonomias, e 

defendê-los em suas vulnerabilidades.   

Quando se traz esta temática para análise, as divergências se tornam visíveis. Alguns 

enxergam as pessoas que padecem de transtornos mentais com a ótica do paternalismo, 

enquanto outros se distanciam destes enfermos, analisando-os como se fossem partículas 

moleculares passivas. 

Nessas condições, os pacientes são classificados como incapazes de participar 

ativamente da investigação, inclusive para autorizar ou rechaçar suas atuações no estudo. 

Tanto a postura extremamente paternalista como a cientificista, que tenta distanciar-se 

do sujeito de investigação, são atitudes questionadas por diversos investigadores. 

Em suas análises acerca dos desafios éticos e sociais para a investigação, o professor 

dr. Carlos Delgado22 ressalta que “o objeto da ciência tem que mudar; ao invés de objeto 

passivo, deve converter-se em sujeito ativo que participe na construção do conhecimento, 

questionando e intervindo” [grifo nosso]. 

Toda investigação envolvendo seres humanos deve partir dos princípios éticos de 

responsabilidade, no entanto, é necessário um pouco mais de atenção, quando se trata dos 

membros mais frágeis e vulneráveis da sociedade. 

Sobre as pessoas com enfermidades mentais, José Ramón Pan faz uma análise crítica 

no artigo Alguns elementos para a reflexão desde a realidade das pessoas com retardo 
                                                                 
22 Dr. Carlos Delgado – Faculdade de Filosofia e História da Universidade de Havana. 
Conferência : Desafios Éticos e sociais para a investigação científica em saúde e biomedicina – Instituto Juan 
Marinelo – 30 de março de 2005, Havana, Cuba. 
 



 

mental, onde põe em relevo a legitimação da prática discriminatória das pessoas com 

enfermidade mental. Um exemplo concreto dessa prática se revela nos termos utilizados para 

designar essas pessoas:  

 

Tradicionalmente, definimos o ser humano como «animal racional»; o que 
acontece quando a racionalidade está debilitada ou praticamente não 
existe?: ainda que tenha aparência humana, não é mais que um animal, e  
assim devemos tratá-lo. Isto explica o tratamento que historicamente temos 
dispensado às pessoas com atraso e os loucos, até bem na entrada do século 
XX. Pensa-se em algo muito significativo: os termos cunhados pelos 
especialistas para designar estas pessoas – todos eles neologismos – 
terminaram engrossando o já amplo conjunto dos insultos da língua 
espanhola (imbecil, cretino, estúpido, subnormal, deficiente mental, 
retardado mental) [tradução nossa]. 

 

É imprescindível que se reflita sobre esta prática, que subordina seres humanos, a 

situações de inferioridade; urge que se revisem determinados conceitos, formulados para se 

referir às pessoas nessas condições. Tais conceitos são criados em determinadas 

circunstâncias e, por hora, atravessam séculos pela mera repetição mecânica. Além dos termos 

que foram destacados no estudo apresentado por José Ramón Pan, precisamos refletir sobre 

alguns vocábulos, que ainda hoje são de uso comum, quando nos referimos a pessoas com 

enfermidades mentais; exemplificamos com o termo incapacitado. 

É preciso entender que apesar da enfermidade mental, a pessoa possui outras 

capacidades. Dependendo da enfermidade, o paciente pode sofrer diminuição de algumas 

habilidades psíquicas e intelectuais, mas não significa que este indivíduo seja totalmente 

incapaz ou inválido. Devemos perguntar: incapacitado para que? Se fôssemos enxergar por 

este ângulo, teríamos de admitir explicitamente que todas as pessoas são portadoras de 

alguma incapacidade, nem por isso somos classificados como incapacitados. 

Essas práticas discriminatórias refletem o autoritarismo da sociedade que, baseada em 

uma pseudo-racionalidade, reduz os indivíduos a determinada categoria pelo que elas têm, e 

não pelo que elas são. Exemplo disso são os estigmas que as pessoas carregam por terem 

determinadas enfermidades; são classificadas como: loucas, leprosas, cancerosas aidéticas, 

assim como os portadores de deficiência física são rotulados pela diferença: o ceguinho, o 

aleijadinho, etc. O indivíduo perde sua identidade como persona23, e é convertido em uma 

                                                                 
23 Do grego prosopon, que significa «rosto» e «máscara» - é o ser que pertence a si mesmo, que não é reduzido a 
algo distinto de si como mero objeto. 
Adorno, R. (1998). Bioética y dignidad de la persona. Madrid: Tecnos. 
 



 

enfermidade. Nesta perspectiva, repensar essas definições e adotar novas práticas é tarefa dos 

investigadores sociais.  

Em nossa trajetória de investigação, temos encontrado situações muito peculiares. 

Como exemplo, podemos citar que, durante a investigação em um hospital psiquiátrico no 

Brasil, encontramos um paciente internado que nos confessou ter um diário, onde relatava 

denúncias de maus tratos dentro da instituição. Ao perguntar informalmente a um enfermeiro 

do hospital sobre aquele paciente, o profissional disse que ele não tinha problemas mentais, 

mas sim, problemas físicos e dificuldades de ordem econômica; a família não tinha cond ições 

de cuidar dele, por isso, estava internado ali. Diante dessa situação, surgiram algumas 

interrogações. O que fazer com as informações oferecidas pelo paciente? Considerá-las e 

fazer uma investigação mais profunda?  

Entendemos que, se fôssemos nos dedicar a esta investigação, estaríamos nos 

afastando dos propósitos iniciais da pesquisa, até porque já tínhamos autorização para fazer a  

investigação de acordo com os objetivos estabelecidos  propostos no projeto.  

Deveríamos ignorar a informação dada pelo paciente? A questão gerou um conflito 

ético porque se investíssemos na denúncia, estaríamos contra os propósitos iniciais da 

investigação, ferindo o compromisso firmado com a instituição. Em contrapartida, existia a 

responsabilidade com os enfermos que, muitas vezes eram convertidos em objeto de estudo, e 

seus discursos geralmente eram ignorados. Surgiu, aí, um dilema ético. 

Neste caso, nos propusemos a observar, com mais cautela, o que acontecia na 

instituição; se detectássemos algum problema grave ou até mesmo se outros pacientes 

fizessem reclamações similares, faríamos a denúncia; mas não foi o caso.  

As questões analisadas foram destacadas e levadas ao conhecimento público, como as 

más condições do espaço físico, a limitação das atividades artísticas, esportivas e 

profissionais, o abandono dos pacientes pela família, pela sociedade, e a reclusão social que se 

encontravam os moradores da instituição.  

Outra questão levantada, gira em torno das imagens dos enfermos que são publicadas. 

Geralmente, as reportagens jornalísticas e os documentários de denúncias exploram a imagem 

dos enfermos nus. Questionamos: é necessário publicar e divulgar as imagens desses 

pacientes despidos, mesmo se tratando de uma denúncia de maus tratos?   

Já vimos uma fotografia jornalística premiada em Vitória (ES), em que o personagem 

era um paciente nu, nos corredores de um hospital psiquiátrico. 



 

Recentemente assistimos a um documentário, produzido no México, que relata a 

história do Hospital Psiquiátrico La Castañeda, onde são expostas imagens de pacientes sem 

vestimentas. 

Existem também reportagens publicadas em jornais cubanos denunciando maus tratos 

no Hospital Psiquiátrico Mazorra, em que são exibem-se imagens de pacientes sem roupa. 

Sustentamos, de forma veemente, que as denúncias são necessárias, mas defendemos a 

idéia de que é possível denunciar de forma que a integridade moral dos pacientes seja 

protegida.  

É importante entender que estes pacientes são pessoas em situação de fragilidade e 

desvantagem social; além de estarem enfermos, são vítimas de maus tratos. Tendo suas 

imagens expostas, de forma desrespeitosa, essas pessoas são revitimadas. 

A maioria desses pacientes sofre um processo de rejeição pela família, como bem 

declarou um usuário do Hospital Psiquiátrico Borda de Buenos Aires: “Nossa família nos 

rechaça, a sociedade nos rechaça, eles nos negam o amor, todavia, nós aqui no hospital 

psiquiátrico, na Rádio La Colifata, tentamos fazer o contrário: oferecemos amor e atenção a 

todos os que vêm aqui nos visitar e os que nos ouvem através da rádio”. 

As experiências, aqui relatadas, procedem de reportagens e documentários realizados 

com fins jornalísticos; porém, grande parte oferece elementos para pensar no campo da 

investigação científica, principalmente na área da comunicação, onde a prática das exigências 

éticas na investigação caminha lentamente. Alguns pesquisadores pensam equivocadamente 

que as questões éticas são exclusivas do campo da saúde e da biomedicina, mas, com estes 

exemplos, fica evidente a importância da extensão a outras esferas do conhecimento. 

É sabido que as más práticas na investigação envolvendo seres humanos, na área da 

comunicação, podem provocar danos, assim como na área da saúde. A diferença é que os 

prejuízos provocados no campo da medicina podem ser mais visíveis, enquanto que na 

comunicação, o dano fica latente, em forma de prejuízos psicológicos, morais e sociais. 

Neste sentido, os profissionais da comunicação precisam estar tão vigilantes em suas 

condutas como os profissionais da saúde.  

Algumas experiências no Brasil revelam que as pessoas e as comunidades mais 

vulneráveis, como os enfermos mentais, as crianças e os indígenas, inclusive as pessoas mais 

pobres, têm suas imagens divulgadas de forma muitas vezes desrespeitosa,  o que fere a 

dignidade humana. 

A partir destas experiências, destacamos a importância da discussão sobre a relevância 

da ética da comunicação, principalmente nas camadas em situação de exclusão social.  



 

Os investigadores devem estar atentos às práticas vigentes para colocá-las em  debate. 

Das academias, devem surgir as críticas e as teorias para que se converta em prática; ou seja, 

por meio de estudos sobre as práticas jornalísticas e no terreno da comunicação devem ser 

geradas reflexões acerca das experiências exitosas, e também das que não foram tão boas, 

para que os profissionais fiquem mais alertas sobre suas responsabilidades profissional e 

social.  Sobretudo, destacamos a importância de se criar uma cultura da responsabilidade 

ética. 

Sobre a responsabilidade ética, Max Weber (apud VELASCO, 2003, 265), considera 

que “uma pessoa madura tem que conjugar de maneira equilibrada, em cada decisão, a ética 

da convicção em seus valores com a ética da responsabilidade pelas conseqüências de suas 

ações e decisões”.  

Acerca desta responsabilidade, o médico psiquiatra Fernando Ramos argumenta diante 

do questionamento sobre algumas formas de tratamento psiquiátrico que, aparentemente, são 

agressivas: 

 

A gente tem a obrigação também ética de que, numa situação onde o 
recurso que a gente dispõe, que possa tirar o paciente de uma condição de 
grande severidade, muitas vezes de risco de vida é a eletroconvulsoterapia ; 
também não oferecer a ele esta  possibilidade seria igualmente tão danosa 
quanto no passado o uso indiscriminado e abusivo deste tratamento, então, 
este discernimento é que é preciso se ter.  
Em última instância o que a gente quer é este respeito de poder oferecer ao 
nosso cliente aquilo que possa de fato ajudá-lo, com todos os cuidados 
técnicos e éticos que o tratamento requer. E isso eu estou falando de uma 
maneira muito clara porque eu acho que, às vezes, há o equívoco de achar 
que a questão da violência está no instrumento terapêutico em si; a 
violência está na atitude por trás do uso de uma ferramenta. O uso abusivo 
não é só com o eletrochoque; a medicação, mesmo a mais recente, a mais 
moderna, pode também ser utilizada como ferramenta de violência , se 
aquele que estiver usando o instrumento não estiver tomando como 
referenciais de conduta todos esses elementos que eu acabei de citar com 
relação à eletroconvulsoterapia. 
Então, a psiquiatria é um campo que a gente tem que ter sempre cuidado 
com todas as ferramentas terapêuticas biológicas e psicológicas. Tem gente 
que pensa que a psicoterapia é um tratamento benigno, não é; a psicoterapia 
também pode ser usada de uma forma violenta, se ela for feita de forma 
incorreta, de forma não ética, então, isso vale para qualquer instrumento 
terapêutico possível, biológico ou psicológico. 
 

 

Lembro-me de quando produzimos o documentário Portas que se Abrem, no Hospital 

Adauto Botelho; queríamos pegar depoimentos de pacientes que haviam se tratado com 

eletrochoque. Funcionários e até alguns pacientes me indicaram uma determinada pessoa que 



 

havia recebido muito eletrochoque e, ao fazer a pergunta a ele, ouvimos a seguinte resposta: 

“Eu até me arrepio só de pensar nessas coisas; pelo amor de Deus, não me faça recordar 

dessas coisas”. Tivemos que pedir desculpas e agradecer. A partir daquele dia, preferimos não 

perguntar a mais nenhum paciente sobre esta forma de tratamento, a não ser que falassem 

espontaneamente, como declarou Nilton Freire. 

 

Eu tomei muito eletrochoque; só com quinze anos, eu tomei 12. Está 
assinalado em meu prontuário. Eu recuperei todos esses dados médicos com 
relação ao meu caso: foram 90 comas insulínicos, 12, somente na primeira 
internação; com as outras internações, foram mais de 30. O que acontece 
com a gente?  
A gente fica fisiologicamente regredido, não pode trabalhar com a 
imaginação, a gente não pode trabalhar com os conteúdos internos da gente 
porque este eletrochoque vem e tira a nossa imaginação; ele vem e tira o 
corpo da gente, nós nos sentimos sem corpo. Em determinadas situações, eu 
lembro que, no início, o eletrochoque até me fez bem porque eu tomei 
quando eu estava sofrendo muito. Mas depois , quando vi, eles só usavam 
isso, só o eletrochoque era o recurso; eles não queriam saber de conversa. 
 

Dr. Fernando Ramos critica esta falta de diálogo, por parte dos profissionais, e chama 

a atenção para a importância do ouvir, de convidar o paciente para participar de maneira ativa 

das decisões, relacionadas à forma de tratamento; esta é uma postura ética, de 

responsabilidade. 

Sobre a ética da responsabilidade, seguindo o raciocínio, Weberiano Ambrosio 

Velasco (2003, p.265) acrescenta que: 

 

Esta ética necessariamente está informada pelo conhecimento científico que 
nos permite prever as possíveis conseqüências das decisões e ações, assim 
como avaliar as possibilidades de realização dos fins através de 
determinados meios. No entanto, a maneira de alcançar um equilíbrio 
adequado entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade não pode 
estar respaldada por conhecimento científico algum, nem por princípios 
éticos ou regras de eleição racional. A capacidade de alcançar uma decisão 
equilibrada entre as duas éticas provém, como disse Weber, da maturidade 
das pessoas. Esta maturidade é, a minha maneira de ver, a expressão da 
virtude que, na tradição da ética aristotélica, se conhece como prudência.  

 

Nas investigações filosóficas sobre ética, Aristóteles (1931, p.29) conjuga as 

interseções entre os valores morais construídos socialmente. O filósofo argumenta que as 

virtudes não são inatas, ou seja, as pessoas aperfeiçoam suas virtudes por meio de um 

processo cultural: 

 



 

As virtudes adquirimos exercitando-nos primeiro nelas, como acontece 
também nas artes e nos ofícios. Tudo o que temos de fazer, depois de havê-
lo aprendido, o aprendemos fazendo-lo, como por exemplo, chegamos a ser 
arquitetos construindo, e citaristas tocando a cítara. E de igual maneira nos 
fazemos justos praticando atos de justiça, e temperantes fazendo atos de 
temperança, e valentes exercitando atos de valentia. 

 

Com base no pensamento aristotélico, faz-se  necessário colocar a temática em pauta 

para que sejam estabelecidos  diálogos onde a teoria se converta em uma prática ética e de 

responsabilidade. 

 

2- Análise ética do presente estudo 

 

Para desenvolver este estudo foi necessário o cuidado com a responsabilidade ética, 

frente ao campo investigado, considerando a especificidade dos sujeitos. 

A referência básica são as normas CIOM-OMS (Conselho Internacional de 

Organizações de Ciências Médicas da Organização Mundial da Saúde) dando maior atenção 

aos requisitos  específicos sobre as pessoas com enfermidades  mentais. 

Um elemento importante a ser observado nos procedimentos metodológicos é a  

adoção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual exige que o investigador  

tenha a responsabilidade de dar uma informação que seja justa e compreensível, por parte do 

paciente e sujeito da investigação. 

De acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentárias de Investigações Envolvendo 

Seres Humanos, “o respeito devido à dignidade humana exige que toda investigação se 

processe desde consentimento informado dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou 

por seus representantes legais manifestem sua anuência, à participação na investigação”. 

Sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Metodista de São Paulo exige que o documento contemple os seguintes 

requisitos: 

 

§ linguagem acessível para os sujeitos da investigação; 

§ descrição apropriada dos procedimentos que serão utilizados na investigação; 

§ descrição apropriada dos possíveis riscos; 

§ descrição apropriada dos benefícios esperados; 

§ indicação da forma de acompanhamento, assistência e seus responsáveis; 



 

§ indicações da garantia de esclarecimentos sobre o método usado, antes e durante a 

investigação; 

§ informação sobre a possibilidade de inclusão em grupo de controle ou placebo; 

§ indicação da liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer etapa da investigação, sem nenhuma penalização e sem 

prejuízos a seu cuidado; 

§ indicação da garantia de sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos no que se refere a 

dados confidenciais envolvidos na investigação; 

§ indicação das formas de ressarcimento dos gastos resultantes da participação na 

investigação; 

§ indicação das  formas de indenização mediante eventuais  danos  resultantes da 

investigação (remediar  os danos). 

 

Além dos critérios que foram citados, o professor José Acosta Sariego 24 sugere que 

seja garantida uma recompensa como estímulo moral à pessoa que colabora com a 

investigação, por exemplo, o reconhecimento público como forma de gratidão ao participante. 

O professor considera ser uma atitude justa e ética. 

Uma das questões polêmicas com as investigações envolvendo pessoas com 

enfermidades mentais diz respeito à responsabilidade da pessoa, que deve assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Este ponto foi analisado cuidadosamente com os diretores dos hospitais psiquiátricos. 

Adotamos os cuidados necessários para não ferir  os direitos individuais e os princípios de 

autonomia25 dos pacientes envolvidos na investigação.  

Conforme relatamos nos procedimentos metodológicos, este trabalho obedeceu às 

orientações éticas dos comitês; passou por três comitês de ética: na Universidade Metodista de 

São Paulo, no Departamento de Pesquisa do Hospital Philippe Pinel e no Centro de Estudos 

de Saúde e Bem Estar Humanos, além do Ministério da Saúde de Havana. 

Diante das alterações das atividades da TV Pinel, em 2006 tivemos que ampliar o foco 

da pesquisa no Instituto Philippe Pinel. Para fazer essas alterações foi necessário apresentar 

                                                                 
24 Mestre em bioética, especialista em saúde pública e professor titular do Instituto de Ciências Médicas de 
Havana. 
  
25 Capacidade da pessoa (do paciente), para tomar decisões de forma racional, baseada  no conhecimento e em 
seus valores e planos de vida pessoais . IBARRA Andoni e Olivé León. Cuestiones éticas en ciencia y tecnología 
en el siglo XXI: Educación, ciencia y cultura. CEI, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003, p.322. 

 



 

uma justificativa à presidente do Comitê de Ética do instituto, a doutora Lúcia Pinto, que 

analisou e aprovou o pedido. 

Percebemos que todos os usuários da TV Pinel estavam bem orientados sobre a 

importância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, até porque o grupo já havia 

participado de outras investigações. Os mesmos são bem esclarecidos sobre a declaração para 

uso de imagem, considerando que eles também trabalham com imagem. Além do termo, eles 

precisaram assinar a declaração para o uso da imagem no documentário. 

O trabalho na TV Pinel foi acompanhado por toda a equipe. As dúvidas eram 

esclarecidas pelo consultor da TV, Valter Filé, e por Vera Roçado, diretora. Na época das 

gravações, tivemos a orientação da assessoria de comunicação do hospital, sob os cuidados de 

Patrícia da Glória. 

No Hospital Psiquiátrico de Havana fomos acompanhados de perto pelos responsáveis 

da instituição. O primeiro contato foi estabelecido com o vice-diretor docente, Doutor 

Joaquim García, que leu atentamente o projeto e apresentou os encaminhamentos legais para 

o desenvolvimento da pesquisa no hospital. Posteriormente, dr. Joaquim ascendeu ao cargo de 

ministro da Saúde. Continuamos sendo acompanhados por dr. Orestes Santos Morales, que 

assumiu o cargo de vice-diretor docente. Também fomos orientados pelo diretor geral do 

Hospital, dr. Lorenzo Somarriba López, e pelo subdiretor, dr. Humberto Martinez Gonzalez. 

A experiência adquirida com este trabalho nos faz advertir que todo investigador, ao 

propor um estudo envolvendo seres humanos, antes de qualquer ação deve responder à 

pergunta: qual é a função social deste estudo? Somente depois da resposta, deverá se 

direcionar ao campo de pesquisa. 

As investigações envolvendo seres humanos devem estar, sobretudo, alicerçada sobre 

a base da ética, ou melhor, da bioética, como propôs Potter. 

A ética é necessária para regulamentar e por limites às práticas científicas, que podem 

por em risco a vida planetária. 

Aristóteles (1983, p.78-79) sustenta que: 

 

A ética é, sem dúvida alguma, uma disciplina filosófica, mas não da mesma 
índole que a lógica ou a metafísica, posto que seu objeto é o homem 
mesmo, cuja natureza não é simplesmente conversível com a história, mas é 
um  ser temporal e imerso na história.  
Sem necessidade de ser empírica e indutiva, senão fundada em uma 
antropologia filosófica que reflete o essencial e eterno de homem, a ética 
deve ser, como seu nome está dizendo, a organização de um ethos, de um 
caráter com todo o volume e vitalidade expressiva que só se alcançam 
quando nele se incorporam os traços concretos de uma situação vital. 



 

 
 

A prática da TV Pinel nos permite uma reflexão sobre a ética na televisão. Na TV 

Pinel, as regras éticas são claras: somente é mostrado aquele que autorizar o uso de sua 

imagem, e os pacientes internos em crise não podem ser filmados em hipótese alguma. Os 

usuários que participam da produção recebem os devidos créditos, sem o rótulo de que é 

doente, paciente ou usuário. O crédito é atribuído de acordo com a função que a pessoa 

exerce. Valter Filé lembra que “na prática da exclusão, o louco é visto como louco e nada 

mais. O diferente é uma identidade e além desta identidade não existe outra coisa”. A prática 

da TV Pinel vai contra esses rótulos. Somente um olhar ético e respeitoso é capaz de enxergar 

um louco além da sua loucura. 

Sobre a ética na comunicação, em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo (em 18-

08-2002), Eugênio Bucci fez um paralelo entre a produção da TV Pinel e a produção da TV 

brasileira: 

 

Quanto à TV dos sãos, esta mais parece um festival de surtos psicóticos (no 
sentido de que desconhecem os limites postos pela realidade externa, e só se 
subordinam à realidade psíquica daquele que delira) [...]. 
Tente mudar de canal aleatoriamente, zapeando sem rumo. Uma sucessão 
de imagens vai se processar diante dos seus olhos: cenas de sexo, explosões, 
armas de fogo, gritos, perversões inofensivas e agressões visuais, uma 
paisagem bucólica, um cadáver. Essa sucessão se aproxima fortemente da 
linguagem dos sonhos, ou mais exatamente, dos pesadelos [...]. A televisão, 
vista assim mais de longe, nos mostra apenas sexo e violência não por 
acaso, os vetores fundamentais do inconsciente. 
A televisão pode ser vista como o desnudamento do inconsciente que 
gostaríamos de ocultar. Em outras palavras, a violência do inconsciente que, 
no plano individual e racional, todos nós preferimos negar mostra-se inteira 
e totalitária no plano coletivo e ingovernável do espetáculo. Por princípio, a 
TV comercial escancara o que nos envergonha. Por ser antes de tudo uma 
máquina de vender e, mais que isso, de vender o prazer do consumo e o 
consumo do prazer, ela atira contra nós mesmos o nosso desejo de consumir 
ao máximo (e de gozar deste consumo), de ter o que o outro não tem, de 
privar o nosso semelhante do consumo que nos torna mais exclusivos do 
que ele. Por um estranho paradoxo da atualidade, a televisão, proeza da 
tecnologia e do avanço da divisão de trabalho, trai o atraso e o barbarismo 
das relações selvagens que nos desagregam. A televisão revelou, sem 
querer, o avesso da civilização: se a civilização seria a vitória da 
convivência porque se tornou um veículo incapaz de pôr o respeito à pessoa 
acima dos imperativos do mercado e do consumo. Depois, loucos são os 
que falam em ética. 
 
 

Eugênio Bucci toca na ferida da prática mercadológica dos meios de comunicação, dá 

ênfase à televisão, que é o maior fenômeno comunicacional da sociedade brasileira atual. Em 



 

função da guerra pela audiência, vale tudo. Em tempos de guerra, permite-se o massacre 

alheio; o que vale é a batalha. Amparados por esta lógica, os donos dos canais televisivos 

apostam tudo, inclusive vidas humanas, para vencerem os pontos na audiência. 

A concessão pública do canal de televisão, que deveria trabalhar em função do 

interesse do público, é utilizada para servir os interesses de alguns nobres senhores; a platéia 

fica inerte, do outro lado da tela, se consolando com a miséria alheia: “Existem mais 

miseráveis do que eu”. É como se estivéssemos na caverna de Platão, vivendo à sombra da 

realidade. 

A ética nos chama para fora desta caverna e nos convida a refletir para além das 

técnicas. Devemos contribuir para que as práticas científicas e comunicacionais sejam 

sustentadas pela responsabilidade ética para que, verdadeiramente, sejam instrumentos de 

humanização em favor do bem comum e não em função do interesse de uma minoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

O DOCUMENTÁRIO ARTE DE VIVER 

ARTE E CIÊNCIA COMPARTILHAM ESPAÇOS 
 

 
 
Arte e ciência têm que aliar -se no mágico esforço para um acudir 

quando o outro necessitar auxílio. 



 

De modo que se a ciência se canse, lhe prenda suas asas a arte, 
suas asas invisíveis, e se as asas da arte derreterem, seja a ciência 

quem lhes dê o ombro e sigam caminhando. 
(Dulce Maria) 

 
 

 

                           Carlos Pertuis 

 
 
1- Arte e Ciência 
 

A produção do documentário Arte de Viver surgiu como uma tentativa de tornar 

público pelo menos parte do resultado desta investigação científica que acreditamos ser de 

relevância social. 

Quando pensamos na união da arte com a ciência, vislumbramos trocas recíprocas, 

neste sentido, fazemos uso do documentário para auxiliar nossa compreensão sobre a temática 

abordada e mostrar a nossa forma de ver esta realidade social: o espaço de comunicação das 

pessoas com enfermidades mentais. 

Vemos o documentário como um suporte adequado para transmitir a mensagem, em 

linguagem simples, aos nossos pares, e que alcance o público leigo, que deve ser envolvido no 

âmbito das discussões propostas nesta investigação.  



 

Considerando que um dos objetivos deste estudo é o de contribuir para que a 

sociedade tenha uma visão diferente sobre as pessoas enfermas mentais, adotamos esta 

estratégia para ampliar o alcance desta mensagem.  

Este estudo teria pouco sentido se fosse apresentado apenas no formato escrito; estaria 

condenado a criar ácaros nas prateleiras da biblioteca ou, quando acessado, seria  por um 

grupo restrito de letrados. 

Quando falamos do documentário como suporte da ciênc ia ou mesmo quando 

afirmamos que o próprio documentário é científico, é porque consideramos esta forma de 

comunicação como “realidade”, e não “ficção”. Neste sentido, nossas discussões são dirigidas 

para a esfera da validez científica; sabe-se que existe uma série de questionamentos a respeito 

desta validez.  

Os cientistas podem questionar a subjetividade que envolve a produção, assim como, 

entre os cineastas, há uma discussão sobre a diferença entre o real e o ficcional. Essas duas 

faíscas, “ficção e subjetividade”, inflamam o debate sobre os limites entre ficção e não-ficção, 

entre científico e não-científico. Por isso, procuramos refletir com alguns autores que já se 

debruçaram sobre esta temática. 

Bill Nichols (2005, p.26) afirma que todo filme é um documentário; até a mais 

extravagante das ficções evidencia a cultura que a produziu e reproduz a aparência das 

pessoas que fazem parte dela. Sendo assim, o autor declara que existem dois tipos de filme: 

documentários de satisfação de desejos e documentários de representação social. O autor 

mostra pontos em comum e algumas diferenças entre o filme documentário e o ficcional [grifo 

nosso]. 

 

Alguns documentários utilizam muitas práticas ou convenções que 
freqüentemente associamos à ficção, como por exemplo, roteirização, 
encenação, reconstituição, ensaio e interpretação.  
Alguns filmes de ficção utilizam muitas práticas ou convenções que 
associamos com freqüência à não-ficção ou ao documentário, como por 
exemplo, filmagens externas, não-atores, câmeras portáteis, improvisação e 
imagens de arquivo (imagens filmadas por outra pessoa). 

 

O professor Hélio Godoy (2001, p.16) afirma que “toda atividade prática, quando 

desenvolvida refletidamente, revela padrões metodológicos que, embora não tenham surgido 

em função de uma teoria, guardam seu próprio rigor”.  

Entendemos que a produção de um documentário e a descrição metodológica, 

empregada no processo investigativo, contribuem com uma memória importante na 



 

elaboração do saber científico, ou seja, podemos colaborar com a formação de novos 

conhecimentos; a busca de novos saberes é o princípio da ciência. Porém, é importante 

lembrar que se trata de um trabalho sustentado em valores humanos, suscetíveis de 

questionamentos. 

Compartilhamos com a linha de raciocínio, defendida por Godoy (2001, p.20-21), o 

qual declara que a atividade documentária não pode estar baseada em uma pretensa 

neutralidade: 

 

Ela deve ser crítica diante de seu próprio fazer; por ser uma atividade 
humana, pode se contaminar com os valores culturais e ideológicos de 
quem a desenvolve; e nesse sentido uma discussão ética se apresenta como 
necessária no desenvolvimento do método.  
Por outro lado, é necessário um questionamento profundo daquela 
concepção teórica cinematográfica que afirma a impossibilidade de 
conhecimento através do documentário porque ele é ilusório; e que, por ser 
apenas um fenômeno de linguagem, analisa-o como um tipo de discurso 
ficcional sobre a Realidade.  
Ora, os conceitos científicos também são externados através de discursos, 
mas o que os diferencia dos discursos ficcionais é que existe um processo 
mental, consciente e coerente, de investigação dos fenômenos reais que 
permitiram a descoberta desses conceitos. 

 

Ao longo da história da ciência, encontramos a imagem como ponto de apoio dos 

cientistas, sejam em desenhos pictóricos, fotografias, vídeos e outros recursos iconográficos. 

Em defesa do uso de imagens como fonte de produção do conhecimento, Godoy 

(2001, p.16) lembra que: 

 

O uso de imagens como fontes de produção do conhecimento científico já 
podia ser observado com a utilização de fotografias, desde o final do século 
XIX, e de películas cinematográficas desde o começo do século XX.  
Particular interesse pela imagem é percebido nos trabalhos de fisiologia do 
movimento de E. J. Marey com sua cronofotografia; ou nos estudos 
geográficos e geológicos desenvolvidos a partir de aerofotografias.  
O filme tem sido usado pela antropologia desde os primórdios do cinema. 
Não seria, porém, demasiado relatar que, desde o advento do microscópio 
eletrônico na década de 1950, a fotografia era o principal suporte da 
imagem fugaz da célula, obtida na tela fluorescente desse equipamento.  
 

 

Por mais que o pragmatismo positivista queira negar a presença da arte na ciência, a 

arte estará sempre aliada aos fazeres científicos, assim como o conhecimento científico é 

apropriado para o fazer artístico. Ambas sofrem influências recíprocas. Este processo é visível 

na elaboração desta pesquisa. Os conhecimentos teóricos comunicacionais sustentaram a 



 

produção do documentário e o documentário permite uma discussão sobre o conhecimento 

científico que fora construído; é um processo contínuo de trocas. 

O documentário é uma forma de contar história. Traz à memória coletiva questões que, 

às vezes, já foram esquecidas ou que são desconhecidas por muitos. Proporcionar o 

conhecimento desta história é contribuir com a compreensão do presente.  

Bill Nichols (2005, p.27) afirma que: 

 

Literalmente, os documentários dão-nos a capacidade de ver questões 
oportunas que necessitam de atenção. Vemos visões (fílmicas) do mundo. 
Essas visões colocam diante de nós questões sociais e atuais, problemas 
recorrentes e soluções possíveis.  
O vínculo entre o documentário e o mundo histórico é forte e profundo. O 
documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à 
história social. 
 

 

É com esta lente fílmica que enxergamos nosso campo de investigação; tudo e todos 

tornaram-se importantes fazendo-nos acreditar que a linguagem escrita não daria conta de 

narrar esta história social, dotada de peculiaridades. A imagem em movimento tornou-se a 

melhor opção para mostrar esta realidade social. 

A proposta de produzir um documentário para mostrar as experiências dos dois países, 

Brasil e Cuba, também veio para satisfazer a curiosidade dos cubanos, em conhecer as 

atividades desenvolvidas no Brasil, e a dos brasileiros, em conhecer a experiência cubana. Na 

tentativa de explicar com palavras sobre o que se passava nessas instituições, as pessoas 

manifestavam seus interesses em saber mais sobre as atividades. Esta é uma forma de levar 

um pouquinho da experiência brasileira para Cuba e trazer a experiência cubana ao Brasil. 

Para Nichols (2005, p.28), 

 

O documentário engaja -se no mundo pela representação, fazendo isso de 
três maneiras. Em primeiro lugar, os documentários oferecem-nos um 
retrato ou uma representação reconhecível do mundo.  
Pela capacidade que têm o filme e a fita de áudio de registrar situações e 
acontecimentos com notável fidelidade, vemos nos documentárias pessoas, 
lugares e coisas que, por si só, muitas vezes fornece uma base para a crença: 
vemos o que estava lá, diante da câmera; deve ser verdade.  
Esse poder extraordinário da imagem fotográfica não pode ser subestimado, 
embora esteja sujeito a restrições, porque (1) uma mensagem não consegue 
dizer tudo o que queremos saber sobre o que aconteceu, e (2) as imagens 
podem ser alteradas, tanto durante como após o fato, por meios 
convencionais e digitais. 

 



 

Nichols toca em um ponto importante para as discussões, no campo da comunicação social: o 

uso racional das tecnologias. 

O advento das novas tecnologias proporcionou maior qualidade técnica, mas também 

traz em seu bojo a possibilidade da “fraude”; tornou-se muito mais fácil forjar certas 

situações, fazendo-as parecerem reais, com o uso dos equipamentos digitais. Podemos citar 

como um exemplo de manipulação da imagem uma simples estratégia utilizada no 

documentário Arte de Viver: algumas imagens passaram por um processo de “limpeza 

estética”; as fotos que apresentavam elementos destoantes da qualidade estética desejada 

foram levemente tratadas na melhoria de coloração, brilho e contraste. Nós utilizamos este 

recurso, mas sabemos que a tecnologia permite técnicas aprimoradas para forjar situações, 

pessoas e lugares podendo confundir a realidade. 

Aqui cabe a reflexão sobre o uso que as pessoas fazem das tecnologias. A tecnologia, 

em si, não é boa nem ruim; tudo vai depender do uso que se faz dela. 

 

2- Sobre o documentário Arte de Viver 

 

A produção de documentários faz parte da estratégia de trabalho da pesquisadora. O 

trabalho de Conclusão do Curso (TCC) foi apresentado em forma de documentário: Portas 

que se Abrem: a Institucionalização e a desisntitucionalização do enfermo mental. O vídeo 

relata o processo de institucionalização e das propostas de socialização dos pacientes do 

Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho em Cariacica (ES). 

A dissertação de mestrado foi acompanhada de um ensaio fotográfico: Abolição da 

Loucura. Por meio deste ensaio, mostramos as atividades desenvolvidas nos CAPS (Centros 

de Atenção Psicossocial) de Santos, SP. 

E a presente tese tem como parte da investigação este documentário, pensado desde a 

primeira versão do projeto. Após o contato com as atividades desenvolvidas no Hospital 

Psiquiátrico de Havana, em Cuba, e de conhecermos os trabalhos da TV Pinel, o nosso 

interesse pela produção do documentário se intensificou. Alimentamos a idéia e fomos para o 

campo de pesquisa com este propósito. 

A idéia original do documentário mudou em vários aspectos. Primeiramente, 

pensávamos em um filme com duração de uma hora: meia hora dedicada à TV Pinel e meia 

hora, a Cuba. Porém, este tempo foi reduzido para 20 minutos. Um dos fatores responsáveis 

pela mudança foi o alto custo da produção.  



 

No duro processo da edição, tivemos de priorizar algumas falas e imagens em 

detrimento de outras. Decidimos pelas vozes dos usuários porque avaliamos como de 

fundamental importância o discurso que eles produziram, acerca da compreensão do espaço, e 

também os relatos das experiências vividas nos espaços institucionais; foi como tentativa de 

pagar uma dívida da classe dos jornalistas aos usuários.  

Uma questão evidenciada em nosso estudo de mestrado é que os jornalistas, quando 

fazem uma reportagem, geralmente ouvem os diretores, profissionais e técnicos das 

instituições e se esquecem de ouvir os usuários; vejamos os dados da pesquisa: 

 

[...] Referente às fontes consultadas, o número preponderante se calca em 
personalidades e profissionais considerados com competência para falar 
sobre o assunto. Desses profissionais, observou-se acentuada predominância 
na presença de psiquiatras, sendo que 13% das declarações dadas foram 
feitas por tais profissionais. Se somarmos as diferentes fontes 
“competentes” citadas, teremos um montante correspondente a 82% do 
total, ficando 18% das opiniões dos pacientes e familiares.  
Assim como no jornal O Estado de S.Paulo, as fontes privilegiadas referem-
se a autoridades. No caso do jornal A Tribuna, o autor da lei ficou com 25% 
das menções e psiquiatras também com 25%, outras fontes somaram 50%. 
Vale destacar que eles não ouviram nenhum usuário de hospital 
psiquiátrico. No Estadão, já teve espaço para usuários e familiares. Esse 
dado reforça nossa afirmação de que as fontes são muito limitadas. Além 
das restrições às pessoas, há um ciclo vicioso presente nos dois jornais , que 
é a repetição dos personagens; quase sempre são as mesmas fontes 
consultadas.  
(MARCOLINO, 2005, p.130). 

                       

Se um dos nossos objetivos é o de contribuir para mudar a imagem da loucura, 

apostamos no documentário como importante instrumento para provocar este debate. 

Conforme relatamos no capítulo anterior, sobre a importância da ética, Nichols (2005, 

p.35) lembra que “a ética existe para regular a conduta dos grupos nos assuntos em que regras 

inflexíveis, ou leis, não bastam”. 

Este aspecto foi cuidadosamente observado para a realização deste trabalho. Os 

usuários da TV Pinel que participaram da gravação assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e a declaração para exibição das suas imagens; já os cubanos tiveram a 

autorização concedida pelo Ministério da Saúde. Todos os critérios adotados estavam em 

conformidade com o código de ética das instituições. 

A participação dos usuários dá vida ao filme; a essência do documentário está nas 

mais distintas manifestações de espontaneidade. 



 

Fomos surpreendidos com a força de expressão dos atores, atores sociais26, os quais 

enriqueceram o roteiro, recitaram poesias, cantaram e narraram suas experiências. 

A produção do vídeo foi de total responsabilidade da investigadora (roteiro, direção, 

produção, imagem, entrevistas e edição). A edição foi realizada mediante a utilização dos 

equipamentos da ilha da TV Faesa (Faculdades Associadas do Espírito Santo). 

Quanto aos aspectos técnicos da produção, em Cuba tivemos o apoio de um 

cinegrafista, um jovem estudante que aceitou uma remuneração simbólica pelo trabalho 

realizado.  

Na TV Pinel, contamos com o apoio da equipe, que nos cedeu várias imagens dos 

arquivos. Também tivemos a colaboração do cinegrafista da TV, que nos acompanhou nas 

gravações, dentro do Hospital Philippe Pinel.  

No dia 18 de maio, a equipe estava envolvida nas atividades da Luta Antimanicomial e 

os equipamentos da TV também estavam ocupados, por isso, houve a necessidade de alugar 

equipamentos e contratar um cinegrafista. 

A edição foi realizada em uma ilha não- linear – Adobe Premier Pro 1.5 – e a 

finalização, no programa After Effects 6.0. O texto foi gravado em voz-over, por Leonardo 

Meira, locutor profissional. As imagens foram capturadas em câmeras digitais (sistema mini-

DV). As fotos foram produzidas com câmera analógica.  

A trilha sonora é inédita e foi composta pelo músico Marcus Trancoso. A música 

utilizada na abertura e no fechamento do documentário “foi pensada a partir de temas 

africanos e caribenhos. A inspiração veio do minimalismo para conseguir o caráter neutro e, 

ao mesmo tempo, descontraído, com a utilização de instrumentos típicos da África, o que 

permitiu uma representação dos ritmos autóctones brasileiro e cubanos. Para o momento mais 

solene do documentário, quando falamos do sofrimento, foi feita a ‘melodia em fá dórico, 

improvisada ao violoncelo’”, explicou o músico.  

A musicalização contribuiu com o matiz alegre que pretendíamos destacar no vídeo. 

Embora sejamos defensores da denúncia aos maus tratos que ainda existem, o nosso maior 

propósito era mostrar o lado positivo dessas experiências. Precisávamos falar das experiências 

exitosas que são desenvolvidas e que precisam ganhar visibilidade. Essa proposta justifica o 

título do documentário Arte de Viver. 

                                                                 
26 No caso da não-ficção, [...] as pessoas são tratadas como atores sociais: continuam a levar a vida mais ou 
menos como fariam sem a presença da câmera. Continuam a ser atores culturais e não artistas teatrais (Bil 
Nichols, 2005, p.31). 



 

Bill Nichols (2005, p.177) apresenta seis modos de representação documental. Dentro 

da categorização dada pelo autor, talvez devêssemos classificar o presente documentário 

como poético e participativo. Ele apresenta algumas características do documentário poético; 

reúne fragmentos da realidade, abordada de forma poética e participativa, pois contém 

entrevistas dos participantes e interação com os mesmos, além das imagens de arquivo para 

recuperar a história [grifo nosso]. 

Não ocultamos o nosso desejo da realização de um trabalho maior, um documentário 

científico, com espaço para discutirmos conceitos como os de loucura, arte e espaço de 

comunicação. Pretendíamos dar espaço para todas as pessoas que foram entrevistadas: 

médicos, técnicos, diretores e artistas; no entanto, nossa visão ideal se distanciou das 

condições reais da produção. Esta realidade nos permitiu realizar um projeto menor; embora 

modesto, não menos importante. Talvez seja esta a primeira página de muitas outras histórias 

que serão contadas; histórias de vidas humanas que desafiam as dificuldades na constante 

aventura da arte de viver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 
 

“A vida era uma construção diária e laboriosa, tijolo por 

tijolo, sempre correndo o risco de ver tudo desmoronar em um 



 

segundo, para depois construir tudo de novo. 

Mas também não é assim que, noite após 

noite, nascem os dias?” 

 (Habitante de Lugar Nenhum 

 Graça Fernandes) 
 

 

 

                               Alexandre Rajão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os elementos considerados essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa foram adquiridos através 

da observação realizada no Instituto Philipe Pinel, na TV Pinel e no Hospital Psiquiátrico de Havana; por meio 

das entrevistas feitas com usuários e funcionários do Instituto Philipe Pinel, profissionais da área da Saúde 

Mental, artistas e ativistas do Movimento da Luta Antimanicomial.  

Em Cuba, entrevistamos usuários, diretores e profissionais de distintas áreas do Hospital Psiquiátrico de 

Havana, além de nos respaldarmos nas informações encontradas nos jornais dos arquivos das instituições. 



 

Com base nesses dados e na análise das idéias e vivências dos colaboradores desta investigação, 

apresentamos as nossas discussões acerca da temática abordada: O espaço de comunicação das pessoas com 

enfermidades mentais. 

Um dado relevante a ser observado é que na maioria das falas dos entrevistados fica evidente o 

reconhecimento dos avanços e das conquistas no tratamento psiquiátrico. É unânime a opinião sobre o 

importante papel que os meios de comunicação desempenham na construção desses espaços de comunicação e 

socialização. Todavia, essas mesmas pessoas denunciaram as práticas excludentes , ainda existentes em nossa 

sociedade, conforme podemos analisar pelos discursos de alguns usuários, a começar com a declaração de Mara 

Reichel, estagiária da TV Pinel: 

 

É muito importante perceber que o doente mental é um ser humano; ele 
respira, ele come, ele sente, ele tem muito, muitos sentimentos... 
 O preconceito contra ele é uma coisa que magoa demais. Nós nos sentimos 
muito magoados com o preconceito. E se nós conseguirmos aumentar esses 
espaços de comunicação com a sociedade, essa sociedade vai ser capaz de 
perceber que nós somos capazes, que somos capazes de interagir com ela, 
sem necessidade de pena, de compaixão, ou mesmo de preconceito. Eu acho 
que a sociedade tem que estar mais preparada, com a mente mais aberta, 
menos preconceito. Você pode, a gente pode, a gente é capaz de produzir; 
pode não produzir da mesma forma que os outros, da mesma maneira, mas a 
gente produz e produz bem, e o que a gente faz, faz de coração. 
 
 

Penso que se tornaria demasiado redundante tecer qualquer comentário a respeito desta fala. Propomos, 

com este estudo, fazer que essas vozes sejam ouvidas. 

Rosibel de Souza, aprendiz da oficina Papel Pinel, do Instituto Philipe Pinel, apresenta suas observações 

sobre como a sociedade trata a pessoa que padece de enfermidades mentais: 

 

Olha, ainda existe preconceito. Inclus ive eu conheço uma pessoa [...] que 
tem vergonha de vestir a nossa camisa; por causa do preconceito da 
sociedade lá fora, ela diz que jamais colocaria uma camisa dessas. Não que 
ela tenha preconceito, mas por causa do preconceito lá fora. Mas a nossa 
camisa vem com o lema “Recicle idéias e jogue fora preconceito”; está 
gritando alto pra toda sociedade.  

 
Além de reconhecer o preconceito, Rosibel aponta a possibilidade de mudanças: 

 

O que nós podemos fazer é continuar este movimento da Luta 
Antimanicomial, não só aqui no Brasil, mas se estender também pelo 
estrangeiro para que acabe o preconceito que as pessoas têm. A idéia que as 
pessoas fazem do portador de transtorno mental é como se fosse um nada ou 
muitas das vezes como se fosse um animal, e tratam mal. Eu nunca passei 
por constrangimento nenhum, graças a Deus, mas eu já vi acontecer na 
televisão, já vi acontecer com outras pessoas. E nós temos que acabar com 
isso. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir. 

 

Samy Chagas, membro da equipe da TV Pinel, expõe suas idéias sobre a estética do louco na ótica da 

sociedade moderna: 



 

 

Na minha opinião, nenhum ser humano é realmente normal; cada um possui 
algum tipo de perturbação, de trauma, de mania ou de idéia fixa, e 
independentemente da posição social, da cor, da religião ou do ofício desta 
pessoa, ela não é totalmente normal e ninguém é. É claro, que nesta 
sociedade, todo mundo costuma dar muito valor a certas coisas e querer 
descartar outros valores. Mas, esse é um molde que existe desde que o 
mundo é mundo; é um molde errado, mas acho que nós podemos inverter 
esses moldes e colocar outros. As pessoas deviam ver aquilo que, aquilo 
que abrange o poder ou a riqueza ou só o belo e o luxuoso, não é o único 
molde desse mundo, existem outros costumam viver nesta parte do bom, ou 
daquilo que chamam de bom. 
 
 

A fala do Samy nos remete a um olhar diferente para a nossa sociedade. Ele adverte sobre distintas 

possibilidades que existem de enxergarmos o mundo. Precisamos fazer uma leitura do mundo, fora desta ótica 

reducionista que nos foi imposta, como um molde, um modelo de leitura muitas vezes desfocado. Quando ele diz 

“é claro que, nesta sociedade, todo mundo costuma dar muito valor a certas coisas e querer descartar outros 

valores”, isso é muito sério. É certo que passamos por um processo de inversão de valores, onde a dignidade 

humana está aquém dos animais, onde os objetos são muito mais protegidos e valorizados do que vidas humanas. 

Nesta perspectiva de reflexão, lançamos a pergunta sobre o espaço de comunicação, aos distintos 

entrevistados, e as respostas obtidas seguem abaixo.  

Bárbara Dias relata sua experiência cotidiana relacionada ao trabalho que realiza na TV Pinel. Neste 

depoimento, vemos sua interação no espaço extra -institucional; a conversa se passa dentro de um ônibus: 

 

Hoje mesmo, um senhor em um ônibus me perguntou se ele me conhecia de 
algum lugar, e ele disse assim: é de algum hospital? E eu disse: eu sou do 
Philippe Pinel; faço tratamento lá. E nós batemos um papo; só que ele falou: 
mas é claro, você é da TV! Aí eu falei que sou da TV Pinel e ele falou que 
já havia trabalhado em um hospital também porque a TV é mais para as 
pessoas que convivem em ambientes de hospitais, não que seja rígido para 
as pessoas que convivem em ambientes de hospital. 
Mas este é o foco que a gente tem, e este objetivo eu estou vendo que a 
gente está atingindo e já indo para outros locais saindo dos muros dos 
hospitais , pois os meus vizinhos têm bem mais a noção do que eu faço aqui, 
junto com o pessoal da TV Pinel; que a TV Pinel existe e que é legal. Antes, 
as pessoas nem sabiam, até pensavam que era a minha irmã , a Fabiana 
Fashion, que fazia aqui na TV Pinel porque ela é bem mais bonita do que 
eu, mas aí acabou desassociando da Fabiana e passando para mim o que 
realmente faço. 
 
 

Na fala de Bárbara, podemos vislumbrar o reconhecimento público do seu trabalho: por meio da TV 

Pinel um senhor desconhecido a identificou no ônibus, os vizinhos passaram a compreender o seu trabalho. 

Vemos que o programa televisivo atribui um status à pessoa. Bárbara foi lembrada como alguém que participa da 

TV: “Você é da TV”; seria diferente se, ao invés de dizer essa frase, o senhor dissesse: “Você é do Hospital 

Pinel” porque o Hospital Pinel tem o seu estigma, mas a TV Pinel escapa deste rótulo, embora leve o nome Pinel; 

a conotação é outra. 



 

Quando perguntado sobre o espaço de comunicação, Paulo Sérgio, membro da Cooperativa Praia 

Vermelha e do Movimento da Luta Antimanicomial, contesta de forma otimista: “Eu tenho espaço de 

comunicação porque faço parte do Movimento da Luta Antimanicomial; sou titular do Núcleo Estadual e lá  

convivem técnicos, usuários, familiares, estudantes. E dentro do Hospital Pinel, os técnicos convivem junto com 

os usuários. E temos muito espaço de comunicação, sim”. Podemos ver que a experiência do Paulo Sérgio é 

otimista com relação ao espaço de comunicação; ele sente que existem espaços para ele se comunicar. 

Já Mara Reichel, critica o estreito relacionamento com a família. Quando interrogada sobre o espaço de 

comunicação que ela tem com a família, com a sociedade e com a instituição, onde faz tratamento, ela contesta: 

 

Nem sempre ela [a comunicação] é cem por cento. Muitas vezes, nossas 
opiniões não são consideradas pela equipe. Mas, de uma maneira geral, o 
hospital proporciona um espaço para atendimento também aos familiares, o 
que não é, infelizmente, freqüentado por todos. Então, existe na nossa 
relação familiar, na relação diária, muito preconceito. Aonde você vai, você 
é doida – aquela é doida, aquela dali é alcoólatra, aquela é viciada, aquela é 
louca –, isso é realmente um dos grandes obstáculos que existem para a 
reintegração social.  
Essa falta de comunicação, de espaço para que a gente consiga se expressar 
e ser ouvido, da maneira que a gente deve de ser ouvido. Nós não somos 
nem o considerado normal, entre aspas, e nem pessoas absolutamente 
indisponíveis. Nós temos idéias, nós somos criativos. Temos várias coisas a 
oferecer.  
Eu gostaria de sugerir ao Pinel que houvesse um espaço maior de 
comunicação entre equipes e pacientes, embora já haja esse espaço, mas que 
ele fosse maior, um pouco mais aberto. 
 
 

Mara questiona a abertura do espaço de comunicação que, no seu ponto de vista, ainda continua 

limitado (limites impostos pela própria família e dentro da instituição). A voz de Mara se soma a muitas outras 

vozes que reclamam da falta de respeito para com as pessoas que têm problemas mentais. 

Quando interrogada sobre o espaço de comunicação, Maria Luiza declara que há uma diferença no 

tratamento, dentro do hospital, com os pacientes; aproveita para narrar uma experiência, vivida dentro da 

instituição: 

 

Na realidade, há uma diferença. Inclusive tem um médico aqui, que eu o 
cumprimentava sempre, e ele nunca me respondia. Teve um dia que ele 
estava de costas pra mim, eu fui para cumprimentá-lo, e botei a mão no 
braço dele; ele puxou assim correndo, se assustou, e falei assim pra ele: meu 
filho, eu não tenho doença contagiosa, eu sou apenas paciente aqui do Pinel, 
eu não vou passar nenhuma doença pro senhor. Se o senhor é médico, 
deveria saber que doença mental não é transmitida através do toque. Depois, 
ele acabou pedindo perdão. Agora ele me vê, me cumprimenta, me abraça, a 
gente conversa numa boa. Mas ele , como médico, teve esta reação.  
É ele que deveria saber da realidade, e não eu explicar pra ele. Por isso que 
eu digo, que está andando a passo de lesma, porque até dentro do próprio 
hospital, com o próprio corpo de trabalho, eles fazem isso; existe esta 
discriminação. 
 
 



 

A experiência vivida por Maria Luiza é um exemplo concreto de como os nossos serviços de saúde 

mental ainda estão contaminados pelo preconceito. Esta crítica não tem o objetivo destrutivo de julgar todos os 

profissionais da saúde, até porque sabemos que existem profissionais comprometidos com a ética, o que permite 

que tenham visões e comportamentos bem diferenciados. É importante lembrar que Luiza faz questão de dizer 

que, depois de ter se sentido rechaçada, ela passa a ser acolhida pelo mesmo  profissional. É importante destacar 

esta atitude do médico, o que nos faz compreender que a pessoa pode ter reagido espontaneamente, sem pensar 

nas suas ações. Depois do fato ocorrido, ele mudou o comportamento; teve a humildade de pedir perdão pela 

falta cometida. “Depois, ele acabou pedindo perdão. Agora ele me vê, me cumprimenta, me abraça, a gente 

conversa numa boa”. 

Milton Freire faz uma análise sobre o espaço de comunicação; critica o modelo conservador e fala das 

novas alternativas de tratamento: 

 

A experiência que temos é a experiência da segregação, de clausura, de 
exclusão, e este espaço de comunicação não existia antes porque o lugar 
onde éramos internados – onde tradicionalmente são internadas as pessoas 
com problemas de saúde mental – era um espaço onde, na prática, as 
pessoas não se falavam umas com as outras, não se comunicavam entre si, 
não havia uma comunicação entre os técnicos, não existia a figura do 
psicólogo nem do assistente social (esses novos atores são novidade: o 
psicólogo e o assistente social).  
Antigamente, havia o enfermeiro e o médico. Esse espaço era onde éramos 
transformados em objetos aos quais se aplicava toda uma terapia 
medicamentosa, organicista, como o eletrochoque, por exemplo. Eu tomei 
muito eletrochoque, muita insulinoterapia, mas posso lhe dizer que não foi 
nesses lugares que eu fiquei bom. 
Atualmente, as pessoas têm mais oportunidade de comunicação. Hoje, a 
interação existe; há uma interação psicológica e social. O que é importante 
colocar e que eu gostaria de acentuar é esta questão da dimensão 
psicológica e da dimensão social porque essas dimensões existenciais do ser 
humano não existiam para as pessoas que precisavam ou precisam de 
atendimento de saúde mental.  
Hoje em dia, existe o CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) e este 
(psicossocial), não existia; existia só o atendimento organicista, então, a 
gente era segregado, enclausurado. A clausura, no quarto forte, por 
exemplo, era uma coisa horrível. Você enlouquece de qualquer maneira 
porque, por exemplo, na prisão, você ainda tem a cidadania oferecida pela 
justiça porque há uma lei que te defende, mas dentro do manicômio, não. 
Dentro do manicômio, você fica no cárcere privado onde pode sofrer 
violências físicas e todo tipo de humilhação que ninguém vai saber, e não 
havia uma legislação capaz de nos favorecer.  
Então, sobre esse espaço de comunicação, ainda hoje há essa hegemonia 
nos hospitais psiquiátricos; não há nenhuma comunicação de usuário com 
usuário, de usuário com técnico e, quando a família quer o usuário fora de 
casa, fora da família, a gente é tratado no hospital psiquiátrico como objeto 
e, para a rede privada, é um objeto precioso de lucro. 

 
 

 Milton Freire mostra sua experiência reflexiva do espaço de comunicação e conclama as pessoas a 

enxergarem o outro, a partir de uma dimensão mais humana. Faz referência a uma questão muito importante 

sobre a “indústria da loucura”, “o louco como objeto precioso de lucro para as empresas privadas”.  



 

Essa questão se fez presente nas discussões acerca da aprovação da lei brasileira nº 10.216 de 06 de 

abril de 2001, que propõe um tratamento mais humanizado à pessoa portadora de transtorno mental. Desde a 

apresentação do projeto até a aprovação da lei foram 12 anos de tramitação. O lobby dos donos das clínicas e 

hospitais, que lucram com as internações, foi o maior empecilho para aprovação da lei, sendo esses muitas vezes 

beneficiados por políticos que, ao invés de defender o interesse dos cidadãos, legislam em causa própria para 

beneficiar amigos e conhecidos.  

Freire chama a atenção de jovens estudantes sobre a importância da quebra de paradigmas; exige 

postura mais crítica, diante de um saber que foi alicerçado na base de valores essencialmente pragmáticos, 

distantes das dimensões psicossociais  e humanas: 

 

Eu quero dizer principalmente para os jovens estudantes que é preciso 
lembrar que a atuação em saúde mental é uma luta permanente, uma 
dialética permanente. E isso me desespera, às vezes, porque eu vejo os 
estudantes repetirem e reproduzirem aqueles padrões e conceitos puramente 
unilaterais, organicistas; reproduzem os conceitos e categorizações que 
foram feitos desde o ambiente fechado, em outras épocas. Eles se esquecem 
desta dialética permanente entre o destruir e o criar. Eu acho que o novo é 
criativo.  
Eu gostaria de chamar a atenção dos estudantes para que eles tenham esta 
questão da dimensão psicológica e social, que é mais difícil, pois requer as 
relações humanas na luta política, requer o enfrentamento de padrões que já 
estão bem antigos. 
 
 
 

Freire fala de maneira especial a um público significativo, que são os jovens. Eles, que sofreram 

influências, estão em fase de formação profissional e formação de suas opiniões, e que serão os futuros 

formadores de opinião da humanidade, por isso, é importante que os jovens tenham a possibilidade deste novo 

olhar, de romper com antigos paradigmas e construir novas alternativas. 

Antes de falar do espaço de comunicação, Valter Filé, consultor da TV Pinel faz uma reflexão sobre o 

discurso regulador sobre o sofrimento das pessoas: 

 

O discurso que é regulador dos sofrimentos das pessoas, para mim, foi o 
discurso que ocupou o espaço das pessoas. Quer dizer, você não tem 
discurso das pessoas que tem o sofrimento, você tem discurso sobre o 
sofrimento das pessoas.  
Eu acho que a comunicação que foi experimentada, e tem se experimentado 
na TV Pinel, é exatamente o contrário. É que as pessoas falam delas, não na 
fala da sua loucura, mas na fala delas é que vai denunciar saúde, sofrimento, 
raiva, desprezo. Isso para mim é um espaço de comunicação, quer dizer, o 
espaço onde as pessoas podem se encontrar para negociar suas dívidas no 
mundo, projetos coletivos. 
 
 

O argumento de Valter Filé nos remete a observações das atividades desenvolvidas pela equipe, durante 

a comemoração dos dez anos da TV Pinel, período que foi acompanhado de perto por nossa pesquisa. Com base 

nessas atividades, analisamos a participação dos usuários, na equipe da TV Pinel. A partir da fala de Valter Filé e 

dos vídeos que foram produzidos, reafirmamos esta participação ativa dos usuários na construção do próprio 



 

discurso. Porém, observamos também que, apesar do esforço em muitos momentos, prevalece a tradição do 

discurso sobre o outro. Isso ficou bem visível no período do lançamento do documentário nos CAPS do Rio de 

Janeiro. 

No capítulo III desta tese, apresentamos uma descrição sobre as atividades desenvolvidas em 

homenagem aos dez anos da TV Pinel, desde o dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Em 

seguida, foram realizadas duas mesas de debates, uma exp osição fotográfica, uma exibição interna do 

documentário Elementar meu Caro Freud e seis exibições externas. Dessas atividades, destacamos a 

participação direta de todos os membros da equipe da TV Pinel, no dia 18 de maio e na elaboração da exposição 

fotográfica Tecendo Olhares.  

Salientamos também a participação da usuária Jaqueline Batista, na mesa de debates, no Centro de 

Teatro do Oprimido (CTO). Nas outras apresentações externas, apenas a equipe técnica se revezava para as 

apresentações; não houve a participação dos usuários da equipe da TV Pinel, nas apresentações nos CAPS. A 

ausência dos usuários nessas atividades se justifica pela dificuldade de transporte: os locais das exibições eram 

todos longe do hospital e demandava condução; a equipe não dispunha de recursos para transladar essas pessoas, 

o que dificultou a participação dos usuários nessas apresentações. 

Talvez este seja um reflexo da redução do valor da verba, conforme declara o consultor da TV, Valter 

Filé, quando apresenta suas preocupações sobre a forma com que vêm sendo negociados os últimos convênios 

com o poder municipal, os quais ao longo dos anos têm reduzido o valor da verba da TV Pinel: “Vemos, cada 

vez mais , a dificuldade de negociar o projeto da TV Pinel, na forma mais justa, e tem que estar retalhando o 

projeto, desfigurando o projeto; vai chegar uma hora que vai virar um serviço de transmissão de vídeos, com 

trabalhos bem efêmeros”.  

Nosso questionamento frente a este fato é que, mesmo em um espaço como o da TV Pinel, que tem toda 

uma filosofia de trabalho voltada para a autonomia do usuário, quando a situação “aperta”, o recurso utilizado é 

o clássico, o de porta-voz; os técnicos é que foram dialogar com os usuários das outras instituições, os técnicos 

“representaram” a TV Pinel, falaram e ouviram, enquanto que os usuários ficaram à espera das decisões políticas 

(assinatura do convênio).  

Sob a nossa ótica, o próprio resultado do documentário Elementar meu Caro Freud, feito em 

homenagem aos dez anos da TV, tornou-se um produto com características promocionais e institucionais, 

comparado às outras produções da TV Pinel que se permite experimentar com mais liberdade e ousadia.  

No lançamento do documentário, observamos que os usuários demonstravam pouco interesse pelo 

vídeo. Quando se apresentava a sinopse do documentário e da revista, a maioria optava pelo programa no 

formato de revista (durante as exibições, havia muito mais interação quando se mostrava a revista do que quando 

se exibia o documentário). A própria equipe se deu conta da questão a ponto de, nas últimas apresentações, 

levarem um programa e sugerir ao público que aquele programa era mais “interessante” do que o documentário.  

O período de comemoração dos dez anos foi momento de revisão e análise sobre o que se havia 

produzido na TV. Ao fazer uma comparação entre os primeiros programas e os últimos, percebe-se maior 

investimento nas primeiras produções: o número de pessoas envolvidas era bem maior e a quantidade de 

recursos para a produção era mais significativa. Atualmente, com a redução da verba, a TV fica obrigada a 

restringir as atividades, conforme revela Valter Filé, coordenador da ONG Imagem na Ação: 

 



 

Infelizmente, o que eu acho é que, pelas circunstâncias, a gente tem 
afunilado, tem feito o que pode. Então, quando se faz o que pode, já é uma 
situação de emergência; gera uma situação de recessão quando, na verdade, 
deveria se fazer o que se sonha, o que se ousa; mas, infelizmente, estamos 
na fase de fazer o que se pode.  
Então, na fase de fazer o que pode, é estar sempre em déficit. Você sempre 
tem um trajeto que pensa em fazer, tenta em várias iniciativas ousadas, e 
não pode. Você está restrito por equívoco. O que lhe resta a fazer? Fazer o 
mais óbvio... 
 
 

Filé faz uma autocrítica quando questiona a postura atual da equipe, e aponta uma questão séria que diz 

respeito às políticas públicas, das quais dependem a TV Pinel para se sustentar. Apresenta suas preocupações 

frente às condições de trabalho da TV Pinel, admite que não é isso que quer, porém, questiona as reais condições 

de se executar o trabalho; ou seja, restringir as atividades da TV em registros de palestras e conferências da 

instituição estariam descaracterizando o verdadeiro projeto da TV Pinel (esta é a maior preocupação apontada 

por ele). Quando sinaliza o fim da TV Pinel, Filé não fala apenas de um fenecimento físico, mas refere -se a uma 

morte simbólica; seria a morte em vida, como denuncia Paulo Freire: “A vida proibida de ser vivida”.   

Esta experiência nos faz pensar o quanto a nossa sociedade ainda precisa caminhar para compreender a 

importância da criação de políticas públicas inteligentes capazes de enxergar projetos com as características da 

TV Pinel, como algo tão importante quanto à construção de um centro de saúde. Projetos como a TV Pinel têm 

um trabalho contínuo de promoção da saúde, mas enquanto as nossas políticas estiverem presas nas idéias de 

práticas emergenciais , enraizadas na cultura da hospitalização, seremos vítimas de um sistema arcaico, que 

desvia as verbas dos projetos que previnem e promovem a saúde em função dos “pronto-socorros”; assim, 

continuaremos vivendo em uma sociedade de emergências.  

Este estudo traz um elemento complementar sobre a experiência cubana. Quando nos propusemos conhecer a 

realidade de Cuba, o nosso principal objetivo era averiguar como um país pode manter um índice de saúde, de 

cuidado e promoção com poucos recursos econômicos e a resposta é: somente com um sistema de políticas de 

saúde que vise o ser humano no seu contexto social.  

Vale esclarecer que não nos propusemos a fazer análises comparativas entre Brasil e Cuba; a realidade 

cubana é bem diferente da nossa, a começar pelo regime político. O Brasil é regido pelo sistema capitalista, 

enquanto Cuba tem o sistema comunista; o Brasil é um país gigante, geograficamente, com mais de 100 milhões 

de habitantes ; Cuba não tem mais que 12 milhões de habitantes.  

Nosso campo de investigação são instituições psiquiátricas, porém, as atividades analisadas são 

distintas; todos esses fatores não permitem análises comparativas diretas, estaríamos confrontando elementos 

muito distintos. Portanto, para se compreender este estudo, que chamamos de complementar, deveríamos 

enxergar pelo lado das relações humanas, a partir dos espaços de comunicação; veríamos que, na história do 

tratamento à pessoa que sofre de doenças mentais , o processo de exclusão se assemelha e que a conquista desses 

espaços de comunicação são tão difíceis em ambos os países , e ainda que o uso da arte, em suas várias 

dimensões , são eficazes instrumentos utilizados na conquista desses espaços. Os exemplos nos mostram que não 

são as tecnologias avançadas nem a bioquímica que vão se ressocializar, mas são práticas de tratamento 

humanizadas e essas práticas não dependem de novas tecnologias sofisticadas.  



 

Em Cuba, tivemo s a oportunidade de nos encontrar com equipes de profissionais da saúde, provenientes 

da Suécia, país que tem uma das economias mais prósperas da Europa, o que permite à população um alto padrão 

econômico de vida. 

Nós nos encontramos também com um grupo de profissionais de saúde do Canadá, nação com o terceiro 

maior Índice de Desenvolvimento Humano do Planeta (IDH). Embora esses países sejam desenvolvidos 

economicamente, os profissionais da saúde estão em busca de alternativas para compreender o processo de 

ressocialização dos pacientes psiquiátricos destes países.  

Não significa que Brasil e Cuba tenham modelos ideais, mas as atividades desses países servem de 

experiência, pois  trabalhar com recursos econômicos disponíveis é uma coisa; o grande desafio é enfrentar as 

dificuldades econômicas. São esses desafios que estão sendo enfrentados pelos profissionais da saúde, que não se 

deixam resignar diante de um sistema político corrupto, com entraves burocráticos pré-históricos que fazem com 

que um contrato, como o da TV Pinel, espere durante meses, quase um ano para ser renovado.  

É verdade que Cuba é um país com inúmeros problemas econômicos, mas esta discussão não caberia 

aqui, pois  a nossa proposta é mostrar o que está dando certo. Fazer uma atividade como o Festival de Cultura e 

Esporte perdurar durante uma semana, ao longo de 13 anos, é um exemplo para países como Suécia e Canadá, ou 

melhor, para o mundo. Manter uma TV Pinel funcionando, ao longo de dez anos, é uma postura de resistência e 

ousadia.  

Que experiências podemos trocar com Cuba? Uma sugestão seria incorporar o esporte como fator de 

inclusão, conforme atesta a treinadora esportiva Haidée Capote Pupo: 

 

“Nós estamos trabalhando com esporte de alto rendimento com 25 
pacientes; desses, termos 15 integrados à sociedade como trabalhadores, é 
dizer que eles são trabalhadores como os outros.  
Temos também o chamado terceiro grupo de pacientes, que vão à sociedade 
e regressam normalmente, e recebem seu salário. Isso foi conquistado 
fundamentalmente pelo esforço que se tem feito trabalhando com o 
esporte”. 
 
 

A psicóloga Cláudia Fizuevoa fala da arte como um importante fator de comunicação: 

 

A arte é um processo de comunicação, é um esquema de comunicação 
dialogada. Esse esquema de comunicação dialogada e de comunicação 
comunitária se dá perfeitamente na arte e posso dar um exemplo desse 
processo de comunicação que vem tendo a arte: neste grupo em que 
trabalho (com crianças com Síndrome de Down), a comunicação familiar, 
que era um tanto difícil por questões mal elaboradas que se dão, se 
solucionou de maneira significativa. Não só isto; a mais importante é a 
comunicação comunitária”. 
 
 

Sobre o preconceito da sociedade com a pessoa que padece de transtorno mental, dr. Lorenzo Somarriba 

lembra que: 

 



 

Rechaçar um enfermo mental é um ato inumano. Lutamos contra o estigma 
da enfermidade mental e poderão apreciar como nós nos mesclamos juntos 
a eles; e mais : nossos pacientes formam parte da comunidade terapêutica. 
Um de nossos melhores terapeutas, no tratamento das toxicomanias, são 
pacientes que conseguiram abandonar as drogas ou o álcool, e que se 
converteram em grandes promotores. 
É um trabalho que recompensa; dá uma grande satisfação poder ver um 
paciente com uma enfermidade mental, incorporado socialmente e muito 
reconhecido. Faço uma leitura do que aqui se faz no Hospital Psiquiátrico 
de Havana, conhecido em muitas instituições do mundo: nossos 
especialistas intercambiam com outros centros de alto nível e tomamos 
todas as experiências positivas do mundo; tudo o que aqui se põe em prática 
e tem resultados, dizemos para que dêem acesso, aos que necessitam, fazer 
uso deles. 
 
 

Dr. Humberto Gonzalez ressaltou a importância da terapia artística: 

 

A terapia artística é o emprego combinado e consistente de qualquer 
manifestação artística, metodologicamente orientada; qualquer coisa é 
possível, sempre quando tenha uma orientação metodológica. Nós 
utilizamos a pintura, o desenho, a escultura, a cerâmica, a literatura, o 
cinema, a música, a dança, tudo isso em função do tratamento dos 
pacientes; qualquer manifestação artística pode ser; nós combinamos todas 
essas manifestações”. 

 

O artista Manoel Lantigua fala da importância da arte na sua vida e da comunicação no processo da 

criação artística: 

 

Eu comecei a talhar a madeira, a fazer objetos de madeira de distintas 
formas e a expressar os sentimentos e preocupações que a gente tem com o 
mundo. 
A arte tem me servido de experiência e me faz reconstruir um pouco o 
pensamento [...]. 
A comunicação é importante porque quando a gente está desenvolvendo a 
arte se esquece dos problemas e se comunica com o que está fazendo; é de 
grande importância porque a gente se sente em outro mundo e melhora seus 
pensamentos e sua conduta. 
 
 

Importante pensarmos sobre o conceito de comunicação que Lantigua nos apresenta: a comunicação 

pessoal e a importância desta comunicação no processo da criação artística. 

Mais uma vez, julgamos ser necessário esclarecer que o objetivo de conhecer a experiência cubana é 

vermos o que podemos aprender e intercambiar. A partir das reflexões expostas acima vemos que temos algo em 

comum;  a diferença é que, no Brasil, se dá ênfase a determinadas questões, e Cuba, em outras. Isso se dá pelas 

características peculiares de cada país .  

É sabido que Cuba investe no desempenho esportivo, o qual alcança as pessoas que fazem tratamento 

psiquiátrico. O país tem sérios problemas econômicos, o que certamente dificultaria a produção e a manutenção 

de um programa de TV. A escassez do papel inviabilizaria a produção de jornais , como encontramo s nas 



 

instituições psiquiátricas brasileiras. Mas, o que encontramos de comum é a utilização da arte no tratamento: a  

música, a dança, as artes plásticas e as artes cênicas estão presentes em ambas as instituições. 

O tema em pauta permite inúmeras possibilidades de análises. Somente a partir das produções 

videográficas da TV Pinel poderíamos desdobrar distintos estudos sobre cada programa, sobre a 

representatividade da loucura nas manifestações sociais (como nas festas de Carnaval), pesquisas de análises de 

conteúdo através das matérias que foram publicadas nos jornais, conforme salienta Miranda (2002, p.64): “O 

surgimento da TV Pinel provocou [...] interesse da grande mídia, com várias matérias feitas, ao longo dos anos. 

Tal interesse deve-se, em parte, ao inusitado, ao exótico, ou ao curioso, redundando em audiência ou vendagem, 

que somando à criatividade da iniciativa, acaba por cativar o público, principalmente em suas exibições de rua”. 

Não podemos deixar de fazer referências e comentar alguns elementos de determinados programas, que 

trazem de maneira evidente a nossa questão de pesquisa: a compreensão do espaço de comunicação. Ilustramos 

com alguns exemplos: 

 No programa 18, a equipe da TV Pinel foi ao Largo da Carioca perguntar: “O que é Pinel para você?”, e 

se alguém gostaria de passar um animado dia no Instituto Municipal Philipe Pinel. Sobre o que é Pinel, as 

respostas não saíram do campo do estereótipo: “Pinel é aquele que joga pedra, são pessoas agressivas, pinel é 

quem rasga dinheiro...”. Quando a entrevistadora disse: “E se eu disser para você que eu sou Pinel, mas não 

rasgo dinheiro, você acredita?”. A pessoa, um pouco constrangida, disse que acredita. Bárbara continua com a 

fala. “Se eu convidasse você para passar um dia no Instituto Philipe Pinel, você aceitaria?”. As respostas 

seguiam: “Não, não posso...”. E Bárbara pergunta: “Por que?”. “Porque tenho medo de ser agredido, não sei o 

que pode suceder...”.  

Porém, um jovem aceitou o convite e foi passar um dia na TV Pinel. No fim da visita, a equipe 

perguntou ao convidado: “Qual foi a sua impressão ao chegar aqui?”. E o jovem respondeu: “Fiquei assustado, 

tinha um pouco de medo quando os pacientes se aproximavam para pedir dinheiro”. “E agora, com que 

impressão você sai daqui?”. “É muito diferente do que eu pensava”, respondeu o jovem. 

Esta brincadeira coloca na pauta de reflexões a visão estereotipada que as pessoas têm sobre aqueles que 

padecem de transtorno psíquico, o que ficou bem evidente nas respostas das pessoas quando perguntadas sobre o 

que era pinel. Foi refletido o que se cristalizou no imaginário coletivo; o espaço da instituição psiquiátrica é visto 

como algo distante da sociedade. As pessoas têm medo de se aproximarem. A recusa ao convite pode ser em 

função dos afazeres que as pessoas têm no seu cotidiano, porém, nos perguntamos se fosse a Rede Globo 

convidando as pessoas para conhecerem os bastidores da empresa; com certeza, este espaço carregaria outra 

concepção, fazendo com que as pessoas ignorassem seus compromissos para irem conhecer a TV Globo. 

Ressaltamos outra questão que nos chamou atenção no programa 13: Jaqueline Batista, em sua 

entrevista com Fernando Ramos – então diretor do Instituto Philipe Pinel – caminhando pelas areias da Praia 

Vermelha, perguntou ao entrevistado: “Como é que você está se sentido?”. E Fernando Ramos olhou para 

Jaqueline e disse: “Jaqueline eu sou o diretor de uma instituição onde você se cuida, mas hoje aqui é você quem 

está me dirigindo”. Isso é muito bom. 

Por meio desta fala, vemos que a TV Pinel dissolve alguns espaços demarcados pela hierarquia. Na 

produção televisiva, todos são técnicos e atores. 

Sobre o espaço de comunicação, o psiquiatra Fernando Ramos assinala: 

 



 

Eu acho que há uma conquista, mas para usar o jargão do futebol a gente 
não pode ficar no “sapato alto”, ou seja, há muito ainda que avançar, muito 
mesmo. Eu acho que nós estamos no começo do processo. Vvamos 
considerar a realidade brasileira ainda uma parte muito grande da população 
assistida em clínicas psiquiátricas.  No Brasil, ainda recebe pouco, em 
termos de cuidado e de respeito. Eu acho que há muito que se fazer, há 
muito ainda hospício – no sentido clássico do termo no Brasil – e a gente 
precisa estar atentos a isso; não achar que já ganhamos , que a Reforma 
Psiquiátrica já atingiu o seu resultado esperado, não. 
Esse é um processo em andamento, em construção, claro que há conquistas 
inegáveis; o caso específico da TV Pinel [...] estar completando dez anos, 
um projeto como este de difícil sustentação, inclusive eu acho que 
realmente é um exemplo de vitória e conquista, mas temos que ter esta 
humildade e esse cuidado de entender que é um processo ainda incipiente 
que precisa avançar, precisa se consolidar, precisa principalmente 
conquistar a sociedade como um todo.  

 
 

Para enriquecer as nossas discussões, contamos com a fala de uma mãe que luta em defesa do uso da 

arte como elemento importante no processo da socialização, a canadense Judith Rosenberg, em entrevista que 

nos fora concedida, destaca a seguinte questão: 

 

Eu penso que o papel da arte na reabilitação é um método pelo qual a gente 
pode comunicar-se com sua essência  e seu ser. A gente se perde com a 
experiência da enfermidade mental; perde muitas coisas, com as relações 
profissionais, com a família, às vezes termina vivendo na pobreza.  
Então, se alguém pode dar a oportunidade a pessoas que têm esta situação 
debilitada , para expressar-se de forma criativa, é um dos maiores presentes 
que se possa oferecer; olhar a alegria dar-lhe a possibilidade de expressar 
seu pensamento, emoções, idéias pela pintura escultura, dança, toda forma 
de expressão artística.  
Esperamos que as pessoas que perderam muitas coisas em suas vidas 
possam recomeçar, não somente com elas mesmas, mas com as pessoas ao 
seu arredor, com a sociedade e o mundo que as rodeia. 

 
 

Sobre a experiência da arte na vida, como forma complementar ao tratamento psiquiátrico, o canadense 

Jay Lefler declara em entrevista que nos foi concedida: “Basicamente, a arte é tudo para mim;  neste momento, 

representa minha essência, o que penso, o que vivo, o que sou, meus amigos, minha família , é meu caminho na 

vida”. 

Por meio da experiência do uso da arte, neste processo de reabilitação, vemos o quão monumental é o 

papel da arte na vida das pessoas.  

O artista Alessandro destaca a arte como u ma forma de expressar os sentimentos: “Com certeza, a arte é 

uma forma de comunicação sim; pelo que eu entendo, por exemplo, quando os usuários recitam as suas poesias é 

uma forma de comunicação. Geralmente, a poesia é um recado que a gente quer passar, e ali ela pode pegar o 

que ela está sentindo, o que ela está passando ou o que ela viveu”.  

Esse recurso se manifesta de maneira espontânea, no documentário Arte de viver. Diversas pessoas 

quiseram recitar seus poemas preferidos, como podemos ilustrar com a poesia Ruído, do poeta marceneiro  

Alfredo Amaral: 



 

 

Nasce um ruído em mim e meus tímpanos estremecem, não é que seja ruim, 
as coisas acontecem. 
Mas, esse ruído em mim, me deixa tonto e confuso, não é que eu esteja 
afim, mas, não me parece um intruso.  
É apenas um ruído? Me pergunto cabisbaixo, parece vir de um estrondo, é 
algo espiritual, eu acho. Pois de repente esse ruído toma conta de todo meu 
corpo, estarei eu iludido? Estarei ficando louco? 
 

Esse poema revela o momento de angústia de Alfredo Amaral e ele manifesta este sentimento através da 

poesia. Este tipo de comunicação transcende a razão humana.  

Sobre a importância da arte, a professora de teatro Renata Sá declara: 

 

Eu não só acredito como defendo, pois a arte possibilita a autonomia, a 
expressão do sujeito que é tomada como algo importante, porque na 
psiquiatria tudo o que o paciente se expressa é um sintoma e faz parte da 
patologia; na arte, tudo é possibilitado e, como a psicose, as doenças 
psiquiátricas deixam o sujeito falar de coisas que normalmente não se 
aceitam.  
A arte acolhe isso, então, de alguma maneira, ela permite a autonomia, a 
expressão do que os pacientes sentem. Eles conseguem se sentir mais 
capazes porque produzem peças, cantam, dançam, enfim, conseguem se 
reestruturar.  

 

 

A dialética da contemporaneidade nos permite o constante processo de construção e 

desconstrução. A partir dos dados alcançados com este estudo podemos construir e destruir; 

construir a partir das experiências inovadoras humanizantes e positivas, e demolir as barreiras 

do preconceito e da segregação. Um instrumento de monumental importância, neste processo, 

é a comunicação em suas distintas modalidades. 

  Os espaços estão sendo 

conquistados, mas ainda falta muito para que possamos alcançar um verdadeiro modelo de 

humanização. Afirmamos, juntamente a essas vozes, que a comunicação e a arte são 

fundamentais neste processo. Só podemos lograr este modelo de humanização, quando formos 

capazes de enxergar os nossos semelhantes com mais respeito e menos preconceito; quando as 

políticas públicas alcançarem um nível de responsabilidade social; quando os profissionais da 

área da saúde compreenderem que o ser portador de determinada enfermidade faz parte de um 

contexto sócio, político e cultural. Portanto, a enfermidade deve ser enxergada além da 

simplificação do saber psiquiátrico; o indivíduo deve ser compreendido na sua complexidade 

de interação, nos espaços de trocas simbólicas.  



 

Aos comunicadores, competem desassociar a enfermidade mental do clássico conceito 

de loucura, que era vinculado à periculosidade, à incapacidade e a irracionalidade. Os 

depoimentos que encontramos nesta tese e no documentário refletem esta nova concepção. Os 

usuários têm opiniões muito bem formadas e exigem o espaço que lhes é de direito nesta 

sociedade. 

A tese que defendemos é que a pessoa que padece de sofrimento psíquico tem 

condições de conviver na sociedade e o direito de um tratamento humanizado. Essa 

humanização passa pelo processo comunicativo. A comunicação é capaz de romper fronteiras, 

em contrapartida, a falta dela ou uma comunicação equivocada é capaz de criar muralhas, 

reforçar preconceitos e estigmas. A ausência da comunicação pode tornar mortas pessoas em 

vida. A comunicação e a arte são necessárias para o ser humano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
 

Em busca de uma nova imagem da loucura... 
 



 

 
                                               Abelardo 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                              

 

 

 

 

Por meio dessas considerações, desejamos expressar nossa compreensão do tema que 

fora analisado. Este estudo não permite uma conclusão final, mas abre espaço para que 

apresentemos algumas das possibilidades de reflexão acerca do assunto, o qual permite um 

repensar sobre os possíveis significados históricos e contemporâneos da natureza do espaço 

de comunicação das pessoas acometidas por enfermidades mentais.  



 

Este espaço – que se manifesta de distintas maneiras, através de uma cartografia 

delineada pelas conversas estabelecidas com os sujeitos partícipes deste processo de 

investigação, assim como os diálogos realizados com as obras literárias – apontou novos 

rumos para que pudéssemos reduzir um pouco as nossas idéias caóticas sobre este mundo. 

Encontramos ricos e surpreendentes ensinamentos nas entrevistas. As reflexões, aqui 

pontuadas, foram possíveis a partir do encontro de conversas fecundas com verdadeiros 

personagens, que narraram suas experiências, muitas vezes marcadas por angústias e 

sofrimentos, porém, sempre alicerçadas em um fio de esperança.  

As narrativas, aqui apresentadas, trazem à superfície algumas verdades, difíceis de 

serem escutadas, porque refletem o lado obscuro que a humanidade insiste em ocultar. 

A pesquisa conta com ricas informações apresentadas pelos usuários. A partir desta 

visão, podemos vislumbrar as distintas formas que se manifestam estes espaços de 

comunicação.  

Chamo atenção para as palavras de Milton Freire, as quais nos instigam a pensar sobre 

o fazer científico, meditar sobre o nosso papel social e o nosso lugar no mundo. Precisamos 

compreender o espaço de comunicação do pesquisador. Além de refletirmos sobre o espaço 

de comunicação do outro, também meditamos sobre o nosso espaço social. 

 É impossível falar do outro sem nos vermos em interação com este outro, frente ao 

processo de trocas múltiplas existentes nesta dinâmica, onde influenciamos e somos 

influenciados.  

Nesta ótica, justificamos a escolha do método da Observação Participante nesta 

pesquisa; foi uma atitude pensada no sentido de usar um instrumento que fosse mais 

compatível com a nossa realidade brasileira e latino-americana. 

Conforme atesta Guillermo Orozco (2003, p.75), “embora não seja uma patente 

exclusiva latino-americana, foi sustentada metodologicamente em um modelo teórico 

alternativo de investigação feito dentro de um contexto de educação e organização das classes 

populares para a transformação das estruturas de exploração que lhes afetavam”. 

 Neste contexto, a pesquisa 

participante recebeu valiosas contribuições de autores e experiências de investigação latino-

americanas. Neste cenário, figuram nomes como o do educador Paulo Freire e da práxis do 

movimento da Teologia da Libertação.  

Pensar na contextualização histórica e geográfica desta metodologia é também pensar 

nos lugares das idéias, conforme ressalta Roberto Schwarz (2005, p.119), parafraseando 

Sérgio Buarque, em seu artigo Idéias fora do lugar: 



 

 

Trazendo de países distantes nossas formas de vida, nossas instituições e 
nossa visão de mundo, e insistindo em manter tudo isso em ambiente muitas 
vezes desfavoráveis e hostis, somos uns desterrados em nossa terra” [grifo 
nosso]. 
A este respeito, Schwarz salienta que esta impropriedade de nosso 
pensamento, que não é casual, como se verá, foi de fato uma presença 
assídua, que atravessa e desequilibra, até nos detalhes, a vida ideológica, do 
segundo Reinado. 
 
 

Assim como também afirma Marilena Chauí (2005, p.109): “No Brasil se pensa por 

importação de idéias ‘fora do lugar’”. 

Sempre nos preocupou o fato de termos a necessidade de apoiar as nossas verdades 

nas verdades construídas a partir da visão européia ou norte-americana ; não significa uma 

desvalorização ou rechaço desses pensamentos, mas sim, constitui a necessidade de 

valorização dos conhecimentos que são produzidos a partir das nossas realidades, das nossas 

vivências culturais, na maior amplitude de sentido que essas palavras possam alcançar.   

Precisamos agitar a nossa consciência teórica e moral no sentido de reconhecimento 

do nosso espaço de pesquisador.  

Pensar a complexidade significa enxergar o que nos circunda, compreender os nossos 

espaços valorizando as nossas experiências como importantes, considerando que elas dizem 

respeito às nossas particularidades. Devemos buscar as relações dialógicas de horizontalidade 

para um construir juntos, negar o lugar da submissão e ocupar o lugar da atuação da ação 

reflexiva.   

O filósofo Pedro Sotolongo 27 propõe uma reflexão crítica acerca do espaço reservado 

aos países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento sob a concepção dos países 

desenvolvidos economicamente. Os primeiros são vistos como lugares periféricos, onde os 

acontecimentos são menos importantes. Sotolongo lembra que o pensamento predominante, 

nas academias, é o de não dar enfoque a coisas pequenas, e o “terceiro mundo” sempre foi 

mirado como “coisa pequena”, porque nesses países supostamente se encontram as coisas 

pequenas, que são as minorias, os pobres e as enfermidades características dessas regiões.  

Sendo assim, o pensar sobre a construção dos saberes também deve perpassar pela 

análise da concepção do espaço na contemporaneidade.  

É bom refletir ainda com Milton Santos (2001, p.337-338) quando aponta sua visão 

sobre a ação globalizada como norma e ao território local como norma. “O mundo, porém, é 

                                                                 
27 Conferência sobre Complexidade, ministrada na Cátedra de Filosofia, em abril de 2005, Havana – Cuba. 



 

apenas um conjunto de possibilidades, cuja efetivação depende das oportunidades oferecidas 

pelos lugares”.  

Milton Santos acrescenta que “num dado momento, o ‘mundo’ escolhe alguns lugares 

e rejeita outros e, nesse movimento, modifica o conjunto dos lugares, o espaço como um 

todo”. 

Uma das preocupações que tivemos, quando nos lançamos neste campo de pesquisa, 

seria responder à pergunta sobre que contribuições esta investigação poderia apresentar à 

sociedade. Após estes momentos de meditação, não nos cabe outro lugar senão o de uma 

postura de humildade em admitir que, se esta pesquisa pelo menos conseguisse provocar 

diálogo e reflexões, face à intensidade do sofrimento mental proporcionado pelo processo de 

exclusão social, teríamos alcançado um dos nossos objetivos. 

 Almejamos que estas reflexões alcancem a comunidade acadêmica, os profissionais 

da comunicação, os profissionais da saúde e os usuários da saúde mental; o nosso desejo é que 

chegue à sociedade em geral. Somente por meio do conhecimento, do diálogo e da reflexão é 

que podemos atuar para que, juntos, possamos mudar esta imagem da loucura. 

As experiências mencionadas neste estudo surgem como resposta a uma demanda de 

participação da sociedade no espaço de construção de saberes. Participar na produção do 

conhecimento é um direito e uma necessidade dos cidadãos. O professor Carlos delgado28 

defende esta idéia da troca de saberes: “Já não podemos mais ignorar o conhecimento 

produzido fora das academias porque este conhecimento, este saber cotidiano tem sua 

legitimidade porque ao lado deste saber existem outros saberes, e estes saberes precisam ser 

valorizados”. 

Os fazeres alternativos das instituições psiquiátricas são ações que ultrapassam as 

barreiras do discurso a partir da experimentação de diferentes códigos de comunicação com o 

mundo. 

A aproximação da comunidade à produção do conhecimento é um fator determinante 

para o desenvolvimento intelectual e ético da humanidade.  

 

 

 

 

 

                                                                 
28 Conferência ‘Desafios Éticos e Sociais para a Investigação Científica na Saúde e Biomedicina – Instituto Juan 
Marinello – Havana, Cuba, 30/03/2005. 
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ANEXOS 

 

 
 

Anexo 1 
 

Alessandro da F. Conceição 
 
 
 

 
 

“A arte é importante na vida de todo mundo, não só do usuário; é algo fundamental” 
 



 

 
 
 
Entrevista com Alessandro da F. Conceição, artista do grupo de teatro Pirei na Cenna 
Data: 18 de maio de 2006 
Local: Campus da Praia Vermelha da UFRJ 
Avenida Venceslau Brás,75 – Botafogo 
Rio de Janeiro – RJ 
 
 

1. Alessandro, você poderia falar um pouco para nós sobre a importância da arte para as pessoas que 

fazem tratamento psiquiátrico? 

 

A arte é importante na vida de todo mundo, não só do usuário; é algo fundamental. A arte é sempre legal, 

seja ela música, teatro, pintura, seja como for, tanto que nos ambulatórios há sempre oficinas de artes de pintura, 

de teatro. Lá no hospital de Jurujuba, tem o pessoal das oficinas integradas de teatro.  

Nós somos um grupo de Teatro do Oprimido. Teatro do Oprimido é uma metodologia do Augusto Boal; ele 

costuma dizer que o Teatro do Oprimido não é uma terapia, mas é terapêutico, e o que eu posso dizer como 

importância na vida de alguns integrantes do grupo é que isso diminuiu a internação, fez com que eles aderissem 

melhor à questão dos medicamentos e aumentou mais essa relação com a família. Havia pessoas que não tinham 

uma relação muito boa com a família, depois do teatro e depois que elas se sentiram úteis, fazendo teatro, vendo 

o teatro como um trabalho, a arte como um trabalho, elas passaram a ser valorizadas pela família e se 

autovalorizarem; há muitos casos assim no grupo; inclusive para mim, simpatizante, estou fazendo “tratamento” 

há cinco anos, no Pirei na Cenna, no Hospital Psiquiátrico Jurujuba. Tratamento entre aspas, mas que para mim 

foi fundamental e para os usuários também.  

A diminuição na internação é algo evidente, e quem faz teatro, só o fato de se ocupar, ter aquele 

compromisso de estar sempre ali, já diminui a internação, entre outras coisas, até o próprio pensar da pessoa 

porque às vezes ficam propícios a ter crise, a ter um surto; se ocupando com teatro e com qualquer outra coisa 

que seja, ela se dedica àquilo, se empenha naquilo, fica como se fosse uma terapia para ela, mesmo que o Teatro 

do Oprimido não seja uma terapia. 

 

2. Ao estudar a história das pessoas que fazem tratamento mental, percebemos que uma das coisas que 

as pessoas perdem é a liberdade de comunicação. Eu gostaria que você nos falasse um pouco da arte 

como uma forma de comunicação. Você enxerga a arte como uma forma de comunicação? 

 

Com certeza, a arte é uma forma de comunicação sim; pelo que eu entendo, por exemplo, quando os 

usuários recitam as suas poesias é uma forma de comunicação. Geralmente, a poesia é um recado que a gente 

quer passar, e ali ela pode pegar o que ela está sentindo, o que ela está passando ou o que ela viveu, né?! A 

pintura também é uma forma de comunicação; claro que há pessoas mais introspectivas, que pintam para si, mas 

a gente pinta para que o outro veja, para que o outro observe e até mesmo dê a sua opinião e na pintura, a gente 

sempre quer passar alguma coisa, dizer alguma coisa. Para mim, que faço teatro, é comunicação; a gente está 

sempre interagindo, principalmente o Teatro do Oprimido, que é a relação entre protagonista, ator e ‘expect-

ator’, que é a platéia, então para mim, é uma forma de comunicação sempre.  



 

Eu acho que é sempre assim, a gente pode extravagar mais através das artes. Muitas vezes uma pessoa 

tímida, quando pinta, quando faz teatro, quando faz música, ela se solta mais, ela se comunica mais e melhor. 

Para mim, a arte é essencial e fundamental nesse papel.  

 

3. O que você pensa que nós poderíamos fazer para diminuir o preconceito que existe com as pessoas 

que têm enfermidades mentais? 

 

 Eu acho que a gente precisa ser mais humano, perceber que o usuário de saúde mental não é alguém que está à 

margem da gente; somos nós, nós somos usuários de saúde mental: eu, você, e quem estiver vendo isso está 

propício também a ter uma crise, a ter um surto. O usuário de saúde mental não é algo a parte do ser humano; ele 

é um ser humano, não é apenas um usuário de saúde mental, é uma pessoa, tanto que a gente divide: usuários de 

saúde mental, maluco e normal.  

Eu acho que o preconceito precisa ser abolido e a gente integrar de fato e ter consciência de que somos 

pessoas que, futuramente (sabe-se lá), isso pode acontecer com qualquer um, e que o usuário também é um ser 

humano; depois do seu tratamento, pode ter uma vida como outro qualquer.  

 

 
 
 

Anexo 02 
Bárbara Conceição Dias 

 
 

 
 
 
 

Bárbara Conceição Dias 
Produtora e apresentadora do programa O que é Pinel pra você?  
Data: 02 de julho de 2003  



 

Local: Instituto Philippe Pinel 
Av. Venceslau Brás 65- Botafogo – RJ 
Importante: Quando realizamos esta entrevista estávamos com o primeiro projeto que era de 
acompanhar a produção de um programa da TV Pinel. 
 

 
1. Bárbara você poderia falar um pouco sobre  a sua função aqui na  TV Pinel: 

 
Eu tento associar a TV Pinel a um ritmo de trabalho que eu tinha que era de recepcionista em uma 

associação, e aqui eu dou uma colaboração, quando posso finjo ser atriz. 

 

2. Alguém já falou pra você sobre o que acham da TV Pinel? O que acham do programa? 

 

As pessoas já me deram um retorno sobre os programas que já fiz, tanto as pessoas aqui da TV Pinel 

quanto as pessoas do meu convívio diário e até as pessoas do bairro onde eu moro. Hoje mesmo um senhor em 

um ônibus me perguntou se ele me conhecia de algum lugar, e ele disse assim; É de algum hospital? E eu disse: 

Eu sou do Philippe Pinel  faço tratamento lá, e nós batemos um papo, só que ele falou, mas é claro, você é da TV 

aí eu falei que sou da TV Pinel e ele falou que já havia trabalhado em um hospital também, porque a TV é mais 

para as pessoas que convivem em ambientes de hospitais, não que seja rígido para as pessoas que convivem em 

ambientes de hospital, mas este é o foco que a gente tem, e este objetivo eu estou vendo que a gente está 

atingindo e já indo para outros locais saindo dos muros dos hospitais , porque os meus vizinhos têm bem mais a 

noção do que eu faço aqui junto com o pessoal da TV Pinel, que a TV Pinel  existe e que é legal, antes as pessoas 

nem sabiam , eles até pensavam que era a minha irmã a Fabiana Fashion que apresentava aqui na TV Pinel, 

porque ela é bem mais bonita do que eu, mas aí acabou desassociando da Fabiana e passando pra mim o que 

realmente faço. Como disse o Filé (Valter Filé- Coordenador da Ong imagem na ação) sempre fala a tarefeira, 

porque cumpro várias tarefas, pego as tarefas que tem para fazer e tento fazer, nem sempre consigo, mas tento.  

 

3. Qual é a importância da TV Pinel para você? 

Para mim, eu estou tentando reconstruir a minha vida, ou construir um lugar meu. Ela acaba me 

passando segurança e também me dando um senso de responsabilidade, não só através do que as pessoas 

idealizaram há muito tempo, que é algo que não quero perder que é a Luta Antimanicomial como também por 

causa dos amigos que fiz aqui. 

 

4. Você acha que o programa tem alguma relevância para a sociedade?  

 

Algumas pessoas dizem que o programa é bom, uma senhora que encontrei aqui no Botafogo, disse que 

gostou do programa porque mostra, embora as pessoas não acreditem, a realidade dos hospitais como ela é de 

uma forma bem humorada, e eu não sei de onde a gente tira este bom humor? Eu acho que deve ser próprio do 

carioca mesmo, este bom humor.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 03 
Cancioneiros do IPUB 

 
 



 

 

 
 
 
 
Conversa com os componentes do grupo Cancioneiros do IPUB 
Data: 18 de maio de 2006. 
Local: Campus da Praia Vermelha da UFRJ 
Avenida Venceslau Brás, 75, Botafogo. 
Rio de Janeiro –RJ. 
 

 

A entrevista com o grupo foi realizada após o show do dia 18 de maio, foi uma conversa rápida considerando o 

cansaço dos componentes que trabalharam durante todo o dia e se disponibilizaram com boa vontade para esta 

conversa.  

 

Eliana: Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o grupo “Cancioneiros do IPUB”. 

 

Joana: Cancioneiro para mim é uma pessoa que gosta de cantar né, gosta de compor e de ouvir boas músicas, e 

músicas de vários tipos de vários compositores. E é com a música que eu me tornei uma pessoa mais saudável. 

Através do que escrevi, descobri com o decorrer do tempo que eu tinha um certo talento para cantar, para ser 

cantora. 

Eu não me considero totalmente cantora, mas me sinto quase cantora. Cantar é a melhor coisa que tem para não 

precisar tomar muito remédio, aí no lugar do remédio a gente faz uma canção. É isso que eu penso. 

 

Eliana: alguém de vocês poderia falar um pouco sobre a experiência do grupo. 

 

Demétrios: O Cancioneiros surgiu em 1996, a gente está fazendo dez anos. É um pouco isso que Joana falou. A 

gente juntou um grupo de pessoas que gosta de compor, gosta de cantar e fizemos a banda. E essa banda tem se 

apresentado em vários lugares, no Rio de Janeiro e em até outros lugares do Brasil. E a idéia é essa, exatamente 

fazer com que a composição possa ser algo reestruturante na vida de cada um, a partir da música. Essa é a 

proposta do grupo. 

 

Orlando: Nosso grupo, apesar de ser um grupo terapêutico, apesar de nossas deficiências, nós temos o nosso 

lado artístico. E mostramos para as pessoas que somos úteis à sociedade e podemos transformar as nossas 



 

dificuldades em arte também. E nem sempre o louco é sinônimo de agressividade, existem exceções. O que a 

sociedade não pode é generalizar. Acho que a sociedade não pode ter medo do usuário, porque existem exceções. 

Nós mostramos para o público que somos úteis através da arte e que somos iguais a todo mundo. 

 

Eliana: A arte é uma forma de comunicação, o que vocês geralmente gostam de comunicar através da música de 

vocês? E vocês acham que a música contribui com a forma de tratamento? 

 

Orlando: Ela colabora muito. Quando a gente faz uma música é porque (para quem é músico) ele vai tentar 

fazer uma música qualquer, conforme o que está se passando com ele. Falando ou do futuro, ou do passado, ou 

do presente. E transforma isso em música, ele fala muito do que sente no momento. – Ah não eu estou enjoado, 

não estou à fim de tocar violão, não estou à fim de tocar guitarra não – Não é todo dia, foi a mesma coisa que o 

Roberto Carlos citou, “em muitos momentos alegres eu cantei músicas tristes.  E em muitos tempos tristes eu 

cantei muitas músicas alegres”. É mais ou menos assim que funciona. 

Demétrios: O que acontece é o seguinte: Não é só uma atividade útil, uma brincadeira, isto tem todo um 

trabalho terapêutico. 

Então, é uma forma de que quando um paciente tem uma dificuldade muito grande de se expressar por algum 

motivo. Então através da música ele pode se expressar. A musicoterapia entra nesse espaço, ele pode expressar 

aquela angústia, ele pode expressar aquela felicidade através de algum instrumento, pegar um violão, pegar um 

agogô, pegar um atabaque e bater, ou então, ele pode até cantar alguma música que venha amenizar a angústia de 

quando ele chega aqui com uma crise aguda. Às vezes nem sabe como aconteceu, então a musicoterapia ela entra 

com este contexto terapêutico para esta ajuda. Existem várias formas da arte, tem arte...  (vocês podem ver Nise 

da Silveira com expressão através de quadros) que é uma outra forma de você expressar seus sentimentos, seus 

afetos, essas coisas todas. 

 

Eliana: Um de vocês poderia falar sobre a  importância deste grupo. 

 

Demétrios: Eu acho o seguinte, ninguém produz arte do nada, a geração toda que acompanha o trabalho dos 

Cancioneiros, a música. São pessoas que cresceram vendo o Cometa Halley, vendo shows de programas de 

crianças, como pluft plaft zum. Eu cresci vendo isso tudo, eu via e me entregava para isso, apesar de doente que 

era (era difícil ter um trato social mais saudável para mim). Com a música desta geração, eu cresci, e não 

somente me politizei, eu me poetizei. E a banda Cancioneiros é isso. É uma expressão de pessoas que ligadas 

pela seriedade de ajudar um ao outro para minimizar o sofrimento. Essa forma de solidariedade com a música 

entre si e com quem sofre com a luta antimanicomial no meio que a gente está inserido.  

A banda Cancioneiros, eu vejo que ela é pra gente uma banda laboratório também, é o espaço que a gente tem 

para se expressar, buscando uma coisa que a gente nem sabe o que é no futuro, mas que a gente espera buscar de 

bom de um maior aproveitamento da gente na banda para depois a gente se inserir no mercado de trabalho na 

sociedade, isso dependendo de gente para gente, tem pessoas na banda que ganha um benefício, eu não ganho 

benefícios, e eu faço até isso, é uma coisa para o futuro. Eu já estou inserido lá fora em bandas. O Cancioneiros 

na minha forma de ver é um laboratório de música, de compositores que trabalha a sua arte, para não causar 

enfarte. 



 

Bernardo: Eu sou o baterista da banda, eu acho que a banda, mas não só a banda, o tratamento musical 

terapêutico me ajudou muito. Eu consegui voltar mais para a realidade através de medicações, através do som. E 

eu sem o som, não tenho mais opção nenhuma do que fazer. É como se estivesse esgotado todos os meus meios 

de sobrevivência e só restar a música para eu continuar o tratamento e não enlouquecer. 

Rafael: Eu sou o mais novo membro do Cancioneiros. Apesar do projeto e da banda existirem há mais de dez 

anos eu entrei pro Cancioneiros no começo deste ano de 2006. O pouco que posso falar da minha experiência 

com o pessoal é que eu sinto que não só a arte, no caso a música, nos une. É uma união que vem de dentro de 

cada um. Porque nós estamos sempre juntos. E somos amigos e sempre um liga para o outro. Estamos juntos 

para tudo. E nesse pouco que eu tenho de Cancioneiros, eu venho percebendo que a cada dia, isso vem sendo 

trabalhado melhor e a gente vem colhendo pouco a pouco os frutos que temos plantado.  

 

Wandré: Sou musicoterapeuta do grupo. Eu que tive um pouco de privilégio de estar com esses talentos aí há 

dez anos atrás. A gente pode juntar e fazer este grupo maravilhoso que se apresentou aqui hoje (18 de maio dia 

Nacional da Luta Antimanicomial). E que vai durar muito tempo. O projeto na verdade, a gente está pensando 

em crescê-lo, a nossa idéia é a de montar um selo, talvez um estúdio que a gente possa estar além de aproveitar o 

talento que ele têm também a gente dar um pouco de possibilidade de renda, de poder sub-locar para outras 

bandas, poder dar apoio a outras bandas, a outros projetos parecidos que surgirem, a partir até mesmo da 

proposta dos Cancioneiros, que foi o primeiro grupo que surgiu com esta proposta há dez anos, a idéia é esta. A 

gente crescer o projeto, o projeto Cancioneiros na verdade é abranger não só os Cancioneiros do IPUB, mas os 

cancioneiros do Rio de Janeiro e quem sabe até do Brasil. 

Cláudio: Entrei no grupo em 96, e o SIP não era igual ao CAIS não, o SIP era um outro lugar do hospital e eu 

estava com o Orlando um dia sentado num banco, eu estava com o violão ele chegou pra mim e falou assim: 

Vamos fazer uma música?  Então perguntei por quê fazer uma música agora? Então pega lá o violão e vamos 

fazer uma música e fize mos Tô morrendo de saudades, não foi? Ele escutou e gostou da música, aí perguntaram 

se tínhamos outras músicas, a Dra. Denise Correa perguntou se eu tinha alguma música composta por mim 

mesmo, aí eu falei tenho, Manhã de sol, Wave Legal, e aí como é que é essas músicas? Eu cantei pra ela, e ela 

escreveu. (Eu não sei como é que foi parar esta música aí, eu acho que ela se comunicou com vocês não foi?). 

Wandré: A verdade é que ele estava tão fora de si no dia que chegou e nem sabe que chegou, mas o importante 

é que ele está aqui há dez anos. 

Cláudio: Mas eu tenho mais de dez anos desta clínica aqui, e foi a única que conseguiu me recuperar, graças a 

Deus. Então esta canção passou e nós gravamos a Manhã de sol e foi andando, foi andando e que está com esta 

aparelhagem aí. Guitarra que nós ganhamos do Paralamas do Sucesso, e tá tudo bem. 
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“No Brasil, ainda se recebe pouco, em termos de cuidado e de 
respeito. Eu acho que há muito que se fazer, há muito, ainda, 
hospício – no sentido clássico do termo no Brasil – e a gente 
precisa estar atento a isso; não achar que já ganhamos, que a 
Reforma Psiquiátrica já atingiu o seu resultado esperado, não. 
Esse é um processo em andamento, em construção. Claro que há 
conquistas inegáveis”. 
 
 
 
 
 

Entrevista com dr. Fernando Ramos 
Data: 06 de junho de 2006 
Local: Instituto Philipe Pinel  
Avenida Venceslau Brás, 75 – Botafogo 
Rio de Janeiro – RJ 
 
 
 
O Hospital Philipe Pinel tem uma linha de tradição. Primeiro hospício brasileiro, foi fundado pelo imperador 

Pedro II, em 1852. Diversas instituições e diversas propostas se seguiram, ao longo desses mais de 150 anos, e o 

hospital Pinel, depois Instituto Philipe Pinel, que é o nome atual, representam as invenções, as propostas mais 

recentes desse processo de transformação de um século e meio. O Hospital Pinel, especificamente, que é o 

progenitor direto do Instituto Philipe Pinel, surgiu por decreto, em 1965, mas foi é inaugurado em 1966. 

Portanto, atualmente comemora-se os 40 anos de inauguração do hospital.  

 

1. Dr. Fernando, o senhor poderia falar sobre as formas de tratamento, adotadas nesta instituição? 

 

O Instituto Philipe Pinel é uma instituição que se situa no campo da chamada Reforma Psiquiátrica, um campo 

que inclui tanto iniciativas governamentais quanto iniciativas da sociedade civil. Busca desconstruir o modelo 

hospitalocêntrico da psiquiatria, sobretudo da psiquiatria clássica, que é aquela do senso comum, da psiquiatria 

baseada no asilo da hospitalização de longa permanência, num certo abandono da clientela, numa pobreza de 

possibilidades terapêuticas.  

Em suma, a gente propõe exatamente o inverso disso: diversidade, variedade, respeito, reconhecimento dos 

direitos que o paciente tem, enquanto cidadão, inclusão do paciente como ator do processo, enfim, todos esses 

valores, essas propostas, fazem parte do ideário do Instituto Philipe Pinel. Evidentemente que nós somos uma 

instituição dentro de um conjunto de instituições que, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, vem trabalhando 

nesta linha.  

 

2. Uma das perguntas  que nós temos feito, durante esta pesquisa, é sobre o espaço de comunicação das 

pessoas que fazem tratamento psiquiátrico. Uma vez conhecendo a história, a história da loucura, 



 

como fala Michel Foucalt, uma das coisas que uma pessoa perde, quando passa por um sofrimento 

mental, é a liberdade de expressão. Aqui, acompanhando um pouco o trabalho desenvolvido no 

hospital, a gente percebe que está fluindo, estão surgindo espaços, como a TV Pinel. O senhor poderia 

falar um pouco sobre esses trabalhos que são desenvolvidos aqui na instituição? 

 

 Os trabalhos como o da TV Pinel são 

trabalhos que a gente coloca no campo da intervenção cultural; são trabalhos que procuram exatamente fazer do 

processo da reforma psiquiátrica um processo realmente pleno porque a reforma não pode ser um campo de 

transformação meramente das próprias instituições psiquiátricas, precisa ser um campo que envolva, de uma 

forma importante, a sociedade como um todo. Não basta que os profissionais da saúde mental mudem a sua 

concepção ou mudem o seu projeto, a sua proposta. Se as mentalidades em geral não mudarem com relação à 

doença mental, o processo de reforma provavelmente não vai poder se consolidar, se estabilizar e sustentar no 

tempo.  

Então, trabalhos como o da TV Pinel são trabalhos importantes porque colocam em comunicação direta o próprio 

usuário com a sociedade, com o mínimo de mediação possível dos próprios profissionais de saúde; isso é 

realmente um elemento de diferença importante na medida em que este contato direto entre a sociedade civil e a 

clientela, através de uma ferramenta de comunicação, fica interessante, criativa, e que leva em consideração o 

humor. Isso realmente modifica a representação social da loucura. Isso sim, pode contribuir para que o processo 

realmente avance de uma maneira mais segura e mais eficaz. 

 

3. Dr. Fernando, como é que o senhor avalia a conquista (não sei se poderia falar em conquista) deste 

espaço de comunicação? Podemos comemorar, dizer que há uma conquista ou ainda há mais que se 

denunciar com relação à sociedade, a sociedade com relação ao preconceito, às pessoas que sofrem de 

transtornos mentais? 

 

Eu acho que há uma conquista, mas para usar o jargão do futebol a gente não pode ficar no “sapato alto”, ou seja, 

há muito ainda que avançar, muito mesmo. Eu acho que nós estamos no começo do processo. Vamos considerar 

a realidade brasileira ainda uma parte muito grande da população assistida em clínicas psiquiátricas. No Brasil, 

ainda se recebe pouco, em termos de cuidado e de respeito. Eu acho que há muito que se fazer, há muito, ainda, 

hospício – no sentido clássico do termo no Brasil – e a gente precisa estar atento a isso; não achar que já 

ganhamos, que a Reforma Psiquiátrica já atingiu o seu resultado esperado, não.  

Esse é um processo em andamento, em construção. Claro que há conquistas inegáveis; o caso específico da 

TV Pinel, que você citou, estar completando dez anos, um projeto como este de difícil sustentação, inclusive eu 

acho que realmente é um exemplo de vitória e conquista, mas temos que ter esta humildade e esse cuidado de 

entender que é um processo ainda incipiente que precisa avançar, se consolidar, principalmente conquistar a 

sociedade como um todo. Isso acho que é importante estar destacando sim. 

 

4. Uma das críticas que se faz à medicina é que, às vezes, os profissionais trabalham de maneira isolada. 

Eu gostaria de saber como é que as equipes trabalham aqui, com relação ao diálogo com o paciente. 



 

Ao ler o Diário do Lima Barreto, ele reclama que “os médicos sempre pensam que sabem tudo e se 

esquecem de ouvir os seus pacientes”. 

 

A gente tem que fazer uma diferenciação entre aquilo que a gente busca, idealmente, e aquilo que a gente acaba 

obtendo, na prática. Nós somos uma instituição pública; temos diversas formas de inserção de profissionais. 

Aqui, temos um grupo de profissionais que é grande, bastante envolvido; são implicados nesses valores da 

reforma, mas, nem todos. Posso dizer que aqueles profissionais – não só os médicos, mas um conjunto de saúde 

mental envolvido –, todos eles entendem até porque esse é o nosso campo de referência; que o paciente tem o 

saber próprio; que ele deve ser um ator fundamental no processo, ele e também outros interessados, como os 

seus familiares; e que exatamente a gente não pode se colocar neste lugar do “sei tudo”, neste lugar realmente de 

uma figura de tutela, diante do paciente e da sua família. Isso tem que ser, no mínimo, compartilhado com eles. 

Essa é realmente a proposta que a gente vem trabalhando.  

De outro lado, a gente entende que equipe não é apenas um agrupamento de profissionais especializados; é um 

trabalho onde há integração, em que haja o espírito realmente de grupo de trabalho compartilhado. Essa é a idéia 

de uma equipe de saúde mental e não apenas a possibilidade de oferecer uma diversidade de ações profissionais. 

E isso não é um trabalho fácil; é um trabalho que precisa ser reconquistado, cotidianamente, não realizado de 

uma vez só e para sempre, pois é complexo e exige uma administração permanente de conflitos entre 

profissionais, entre profissionais e a sua clientela. Ou seja, é um trabalho que tem que ser preservado e mantido.  

Eu acho que é apropriado falar, em relação a isso, que nós temos, no Pinel, um projeto que já vem em 

andamento, caminhando há bastante tempo, já vai fa zer 12 anos – é até mais antigo que a TV Pinel – de 

formação profissional, no campo da reforma. Nós lançamos, em 1994, um programa que chamamos de 

Residência Integrada em Psiquiatria e Saúde Mental, onde a proposta não é formar os profissionais,  

isoladamente, mas formar equipes; é onde o treinamento é dado no contexto da lógica de equipe porque fazer 

uma reforma de assistência psiquiátrica, sem uma política de formação, é uma coisa que também  inviabiliza o 

processo.  

Não basta você criar um serviço com uma certa formatação, vamos dizer assim, organizacional, se o elemento 

fundamental, que são as pessoas que vão tocar este projeto, não estiverem capacitadas, preparadas para executar 

esta proposta. Neste momento, acho que, além desta questão mais geral que acabei de falar – da questão de a 

gente conquistar as mentes da sociedade, dos cidadãos que estão fora do circuito direto da saúde mental – a gente 

também precisa, ao longo desta década que estende aí à frente, ampliar os programas de formação, com as 

características que nós criamos aqui, para que possamos, de fato, dar conteúdo a esses serviços; caso contrário, 

podemos rapidamente cair num modelo manicomial, o chamado manicômio de portas abertas, onde pelo menos 

em aparência se está aberto, mas, na verdade, na prática você acaba reproduzindo certas formas de cuidados que 

não são tão diferentes assim do que o asilo oferecia. 

 

5. Uma das questões críticas que a gente ouve com relação ao tratamento psiquiátrico são algumas 

formas de tratamento como o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia. Quem não conhece essas formas 

de tratamento, as vê como uma forma agressiva. Elas ainda são utilizadas, aqui? Qual a importância 

do eletrochoque no tratamento? 

 



 

O eletrochoque, hoje, é uma forma de tratamento que é reservada para situações limites, para situações onde os 

diversos recursos terapêuticos não foram capazes de reverter e onde você precisa usar como o último recurso. 

Hoje em dia, o eletrochoque tem indicações clínicas muito precisas. Sabe-se que ele é eficaz em algumas 

situações graves e com quadros psicopatológicos bem definidos, como por exemplo, os quadros de depressão 

psicótica severa, ou quadros catatônicos muito intensos. Não é uma panacéia, não é um tratamento que possa ser 

utilizado em qualquer situação psiquiátrica pelo fato de ela ser grave. De qualquer maneira, não é um tratamento 

de primeira linha, nunca vai ser a primeira coisa a ser utilizada em terceiro lugar. Você tem que ter um protocolo 

de uso deste tratamento porque há todos os cuidados éticos envolvidos.  

Tudo o que está associado à  idéia de eletroconvulsoterapia, eletrochoque, todo este histórico de violência –  

porque em alguns momentos esse tipo de tratamento foi utilizado – eram sido usados como instrumento de 

tortura. Tudo isso obriga que a decisão de aplicar este tratamento tenha que seguir uma série de cuidados para 

que, se possível, o próprio paciente possa opinar a respeito; para que a gente possa usar o recurso, que é um 

instrumento chamado Recurso ao Consentimento Informado, onde o paciente e os familiares saibam do que se 

trata, saibam porque está sendo indicado, saibam das vantagens e dos riscos. Feito dessa maneira, o eletrochoque 

continua tendo um lugar no arsenal terapêutico da psiquiatria, porém, com essas ressalvas.  

E com essas ressalvas , o que eu posso dizer é que é um tratamento que, felizmente, a gente usa muito pouco; 

realmente, fica reservado para situações excepcionais, mas que muitas vezes são necessárias. A gente tem a 

obrigação também ética de que, numa situação onde o recurso que a gente dispõe, que possa tirar o paciente de 

uma condição de grande severidade, muitas vezes de risco de vida, é a eletroconvulsoterapia, não oferecer a ele 

esta possibilidade seria igualmente tão danosa quanto no passado, com o uso indiscriminado e abusivo deste 

tratamento.  

Então, este discernimento é que é preciso se ter. Em última instância, o que a gente quer é este respeito de poder 

oferecer ao nosso cliente aquilo que possa de fato ajudá-lo, com todos os cuidados técnicos e éticos que o 

tratamento requer. E isso eu estou falando de uma maneira muito clara porque eu acho que, às vezes, há o 

equívoco de achar que a questão da violência está no instrumento terapêutico em si. A violência está na atitude 

por trás do uso de uma ferramenta; o uso abusivo não é só com o eletrochoque, a medicação. Mesmo a mais 

recente, a mais moderna, pode também ser utilizada como ferramenta de violência, se aquele que estiver usando 

o instrumento não estiver tomando como referênciais de conduta todos esses elementos que eu acabei de citar 

com relação à eletroconvulsoterapia.  

Portanto, a psiquiatria é um campo que a gente tem que  ter sempre cuidado com todas as ferramentas 

terapêuticas biológicas e psicológicas. Há pessoas que pensam que a psicoterapia é um tratamento benigno, e não 

é; a psicoterapia também pode ser usada de uma  forma violenta, se ela for feita de forma incorreta, de forma não 

ética, então, isso vale para qualquer instrumento terapêutico possível, biológico ou psicológico. 

 

6. Nesses dias, eu tenho refletido sobre o uso dos medicamentos, os psicotrópicos. Conversando com as 

pessoas que fazem uso dos medicamentos, aqui no hospital, me falaram sobre os efeitos colaterais dos 

remédios. Ouvi depoimentos, como:“Depois que comecei a tomar o medicamento, engordei muito, sofri 

perda de apetite sexual, sinto tremuras”. Outros, reclamam de insônia. A gente sabe que este 

tratamento ameniza o sofrimento psíquico, mas traz outros sofrimentos físicos. Eu gostaria de saber 

como é que vocês, da área da saúde, analisam esta questão? 



 

 

Com certeza, é por isso mesmo que temos que ter os nossos usuários participando das decisões, que eles possam 

também opinar a respeito da medicação. O que a gente sempre objetiva é que eles tenham uma melhora do 

sofrimento mental, da qualidade de vida. Mas, precisamos também estar atentos aos efeitos colaterais, que 

também trazem prejuízos, e essa decisão, portanto, tem que incluir o interessado porque é ele quem está tomando 

o remédio, e não nós, profissionais de saúde.  

Então, ele tem que participar, tem que opinar, o que significa que, muitas vezes, nós vamos acabar desenhando 

um plano terapêutico, em termos de medicação, o que não é muito ortodoxo. Algumas acomodações terão que 

ser incluídas para que a pessoa aceite aquela medida. Enfim, são negociações; tudo tem que ser negociado com o 

usuário. 

 

7. Eu percebi que aqui, na instituição, além dos tratamentos à base de medicamentos, vocês também 

proporcionam outras atividades, como as oficinas de artes e a cooperativa. O senhor, enquanto 

profissional da saúde, percebe que essas outras alternativas ajudam no tratamento, ajudam a diminuir 

a dosagem de medicamentos, ou não? 

 

Eu acho que há uma continuidade. É difícil dizer onde é que termina o tratamento, propriamente dito, e começam 

as outras formas de inserção do paciente na vida, que não seja estritamente terapêutica, no sentido técnico. E, no 

sentido geral, nós podemos dizer que terapêutico, no sentido amplo do termo, é tudo aquilo que nos traz bem 

estar, ou seja, uma pessoa que está levando uma vida feliz e plena é uma pessoa que (se a gente quiser exagerar 

no termo) está tendo uma vida terapêutica. Porém, devemos ter um certo cuidado, exatamente para não 

medicalizar e ou psicologizar tudo que é uma outra preocupação que o campo da reforma tem; então, neste 

sentido, a gente... (frase nao concluída).  

Alguns dos nossos projetos são de transição. Esses projetos de trabalhos protegidos, como é a cooperativa, são 

projetos que ficam a meio termo, entre o espaço terapêutico – ainda no sentido mais técnico organizacional da 

palavra – mas, já sempre com a intenção de que, a partir dali, muitas pessoas possam se inserir em forma de 

trabalho. Talvez, sem necessariamente ter esta proteção que possa ser (vamos dizer assim) espaço de mediação e 

que muitos possam, dali, talvez ter uma inserção mais direta no mercado de trabalho; para outros, não fica um 

espaço realmente de mediação porque muitos podem permanecer no espaço protegido e outros podem, dali, se 

lançar para uma coisa mais profissional fora daqui.  

Então, esse é um cuidado que temos. Não queremos reter este paciente no ambiente profissional, se o projeto é 

de inserção social. A grande vitória é a gente ver exatamente a clientela podendo cuidar da sua vida, fora do 

ambiente técnico, profissional, construir sua vida independente; quando isso é conquistado, é ótimo. Ele está lá; 

com certeza, está mais feliz lá do que aqui porque está de fato vivendo como todo cidadão uma vida na 

comunidade. Mas, a gente sabe também, de forma realística, que nem toda a nossa clientela vai ter esta condição, 

então, é importante ter esses espaços intermediários entre uma inserção plena e ainda uma proteção institucional. 

 

8. Sabemos que na história da psiquiatria, da loucura, existe um mito de que as pessoas têm medo de se 

relacionar com os indivíduos que aparentam algum problema mental; é como se elas oferecessem 

perigo à sociedade, então, uma das nossas tentativas, como profissionais da comunicação, é a de 



 

procurar fazer com que as pessoas mudem esta forma de pensar. Quem tem um problema psíquico, mas 

que tem um tratamento adequado, pode conviver na sociedade, sendo esta a proposta da reinserção. O 

senhor poderia falar um pouco sobre esta questão? 

 

Uma das grandes questões, tradicionalmente ligadas à idéia da loucura, é a periculosidade, é o louco perigoso, é 

o louco como alguém violento, o que é realmente um grande mito e atrapalha muito a inserção. Infelizmente, eu 

acho que a mídia, de uma maneira inadvertida, acaba conduzindo para isso; quando acontece de uma maneira 

muito rara e eventual uma situação dessas ela dá um destaque muito grande. Quando acontece de um paciente 

doente mental cometer de fato um ato violento, ele recebe um destaque disproporcional na imprensa, o que 

realmente acaba transmitindo a impressão de que isso é um fato comum quando, na verdade, é um fato muito 

raro.  

As pessoas esquecem que, na verdade, no mundo violento em que a gente vive, a chance de você ser brutalmente 

agredido por uma pessoa não louca é infinitamente maior do que você receber algum tipo de agressão de um 

paciente doente mental. E, com certeza, a violência entre pacientes doentes mentais graves é um evento raro, não 

é um evento comum; na maioria das situações, você não tem violência, você tem pessoas violentadas pela 

doença, mas que em si mesmo não são violentas com as outras pessoas. 

 

9. O que podemos fazer para mudar um pouco este panorama? 

 

Eu acho que é exatamente colocar em contato os dois lados da história; é poder abrir a sociedade para a presença 

dos nossos pacientes, nossos usuários, para que a própria sociedade, em contato cotidiano com os pacientes, 

possa perceber na vida real, e não teoricamente; que possa, na própria convivência, entender que realmente isso 

não corresponde à verdade. 

 

10. Como é que o senhor avalia o tratamento psiquiátrico brasileiro com relação ao panorama 

internacional? 

 

Em termos de proposta, o Brasil está bastante avançado. Eu acho que o nosso projeto de transformação e 

assistência de orientação está bastante avançado, inclusive no sentido da institucionalização do processo. Nós já 

temos uma lei nacional que regulamenta o processo; temos uma proposta de construção de redes de serviços, já 

formuladas, já normatizadas; temos lideranças fortes no processo; estamos construindo um projeto de formação 

profissional da condução, da construção dessas diversas propostas de serviços, e agora, temos um tempo e temos 

ainda muito a investir; está longe de termos chegado a um processo conclusivo em relação a isso.  

Posso afirmar, por outro lado, que acho difícil algum país, no mundo hoje – mesmo  os países de primeiro mundo 

–, dizer que levaram às últimas conseqüências todo esse projeto de reabilitação; ainda se enfrenta problemas, 

resistências, ainda há pontos não bem resolvidos, ainda há incertezas. Os valores já estão definidos, mas nem 

sempre há os instrumentos, e as soluções estão claras que são exatamente essas. Há muito de experimentação 

neste processo; é um caminho que não está pronto.  

Nós estamos construindo no próprio processo de caminhar, então, é claro que a gente troca muito as experiências 

que cada país vai trilhando; acaba servindo de referência para que outros países, que também estão no mesmo 



 

movimento, aprendam alguma coisa. Isso também acaba facilitando, na medida em que você pode dialogar com 

os outros empreendimentos de orientação. É o que acontece na Itália, na França, na Inglaterra, em outros países 

da América Latina, nos Estados Unidos e na Austrália. Neste momento, o Canadá passa por diversos processos 

de orientação, com pontos em comum, com diferenças em termos de métodos e de propostas específicas, mas 

cada uma dessas experimentações acaba servindo para o conjunto. 

11. Para concluir, eu gostaria que o senhor falasse o que podemos anunciar de bom sobre o que acontece 

na área da psiquiatria. 

Eu acho que o que temos de bom é algo que, na minha opinião, é uma marca do brasileiro: a tolerância, essa 

aceitação talvez mais fácil, embora também com as nossas limitações, com os nossos problemas. Não vamos 

romantizar a coisa, mas, do ponto de vista relativo, pelo menos, eu acho que o bras ileiro tem realmente esta 

qualidade de ser um pouco mais tolerante, um pouco mais aberto às diferenças, e o campo da reforma 

psiquiátrica é um campo que precisa de reconhecimento e de respeito às diferenças.  

Acho que fazer a reforma psiquiátrica já é um facilitador. Partimos já de um certo caldo cultural, onde isso é um 

elemento facilitador, mas, já temos uma questão relativa na nossa sociedade, que tem muitos preconceitos, tem 

suas dificuldades fortes. É por isso que a gente precisa de todo este trabalho de comunicação, de estar 

desenvolvendo mais, partindo das experiências bem sucedidas, e multiplicando, enfim, há muito o que se fazer. 

Não vamos sentar em cima do loro, definitivamente, porque não há como fazer isso, ainda.  
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Conversa com Maria Luiza Rezende Faria  
15 de maio de 2006 
Estúdio da TV Pinel  e Campus da UFRJ 
Local:Campus da Praia Vermelha da UFRJ 
Avenida Venceslau Brás, 75, Botafogo 
Rio de Janeiro –RJ. 
Esta conversa começou no dia 15 de maio, no estúdio da TV Pinel, e demos continuidade no dia 18 de maio 
quando gravamos para o documentário.  
 

1. Luiza como você sente que a sociedade trata a pessoa que faz tratamento psiquiátrico? 

 

O tratamento  das pessoas que têm algum distúrbio mental, ele é mal visto e muito atrasado no ponto em 

que você vê os excepcionais que sofrem de Síndrome de Down, eles são muito mais acolhidos pela sociedade, 

são muito mais respeitados do que qualquer paciente de psiquiatria mental. Eles apesar de aparentarem mesmo a 

síndrome, são mais compreendidos do que até outras que não aparentam que podem ter uma vida normal, mas 

que ninguém ajuda, porque sabem que é de psiquiatria e pensa que vai matar, vai morrer, é uma loucura. 

 

2. Eu vejo assim, que nós da área de comunicação, temos uma responsabilidade no que falamos, no que se fala 

nos jornais, o que se fala na televisão, o que se fala no rádio. As pessoas assimilam e acreditam, e se falamos 

que um doente mental ele é perigoso as pessoas começam a ter medo. Mas se a gente falar que a partir de um 

tratamento humanizado a pessoa pode conviver muito bem na comunidade, desenvolver trabalhos, desde que 

tenha um tratamento humanizado. Então, eu penso que com esse trabalho, por exemplo, não só com esta tese 

que eu faço um estudo eu pergunto sobre a questão da comunicação. O que eu vi nos meus estudos? Que a 

pessoa quando ela tem alguma enfermidade mental, uma das coisas que perde é a liberdade de expressão. Mas 

por quê? Por que é um doido que está falando, ninguém dá atenção. E eu vejo que com o passar do tempo, isto 



 

está mudando um pouco. Agora quem pode dizer melhor sobre isso são vocês. Você sente que muda, por 

exemplo, com a experiência da TV Pinel? 

 

A passo de lesma está mudando, mas a passo de lesma! 

 

3. Neste  trabalho que estou desenvolvendo, eu gostaria de saber mais exatamente sobre este espaço de 

comunicação, você vê que há uma conquista, a pessoa que tem uma enfermidade mental, ela tem um espaço 

para comunicar, mesmo dentro do hospital psiquiátrico, com os médicos, com os enfermeiros, com a equipe, ou, 

se algum momento, você percebe que ouvem, ou você sente que há uma diferença  com relação ao discurso de 

vocês? 

 

Há uma diferença, na realidade há uma diferença. Inclusive tem um médico aqui, que eu o 

cumprimentava sempre e ele nunca me respondia. Teve um dia que ele estava de costas pra mim, eu fui para 

cumprimentá-lo, e botei a mão no braço dele, ele puxou assim correndo, se assustou, e falei assim pra ele: meu 

filho, eu não tenho doença contagiosa, eu sou apenas paciente aqui do Pinel, eu não vou passar nenhuma doença 

pro senhor. Se o senhor é médico, deveria saber que doença mental não é transmitida através do toque. Depois 

ele acabou pedindo perdão, agora ele me vê, me cumprimenta, me abraça, a gente conversa numa boa. Mas ele 

como médico teve esta reação. É                                                                                                                                                                               

ele que deveria saber da realidade, e não eu explicar pra ele. Por isso que eu digo, que está andando a passo de 

lesma, porque até dentro do próprio hospital com o próprio corpo de trabalho eles fazem isso, existem esta 

discriminação. Eu por exemplo, fui uma criança super ativa e diferente das outras, e a minha mãe preocupada 

com isso, me levou ao psiquiatra. Na época, só existia psiquiatra e qualquer coisa era tida como distúrbio mental. 

E foi quando eu comecei a tomar com nove anos, Dormital, Gardenal, Valium, Diazepam, e salvou a minha vida. 

Porque com doze anos eu tomei um porre de vinho, tomando comprimidos. E entrei em coma, acabei ficando 

internada, aí começou as sessões de eletrochoque – naquela época usava muito – e todas essas coisas. Em um 

ano eu passava quatro meses em casa, e oito no hospital. 

 A minha primeira internação foi com doze anos. Isso tudo gerou uma seqüela que eu não tinha e passei a ter. Eu 

não era paciente psiquiátrica, mas passei a ser. Na época, eletrochoque era castigo, e eu super ativa dentro do 

hospital, cantava pra caramba, então tava sempre tomando eletrochoque. E hoje em dia, eu sinto que – estou com 

48 anos – não posso mais viver sem o remédio. (hoje eu me esqueci de tomar o antidepressivo de manhã, não 

estou me sentindo bem) eu tenho que ter essa responsabilidade com minha medicação, para eu poder tomar conta 

do meu nariz. Pra eu ter controle sobre minhas emoções, porque muitas vezes eu não tenho, e fico nervosa muito 

fácil, principalmente quando eu fico sem tomar meu remédio. Eu começo a ficar muito agitada. Mas isso foi 

seqüela que ficaram. Eu não era assim, meu organismo já se acostumou. E agora vai fazer dois anos que a minha 

mãe morreu, antes dela morrer ela estava com câncer, eu vim, conversei com a médica, pedi ajuda, falei que 

queria mudar, porque associado ao meu problema de hiperatividade, eu passei a ser alcoólatra também. Quer 

dizer, tomando comprimidos e alcoólatra, você já viu, é uma combinação muito louca, eu estava sempre numa 

camisa-de-força, sempre estava parando no hospital, por causa do alcoolismo e do tratamento psiquiátrico. E eu 

não sei, mas hoje em dia eu acho que nos hospitais eu me sentia em casa, as pessoas me tratavam bem, me 

respeitavam, dentro do hospital o tratamento de um paciente com outro é diferente do tratamento com as pessoas 



 

na vida real. Então como eu era doente na vida real, as pessoas ficavam cheias de dedos pra mexer comigo, e era 

uma coisa que me fazia mal. Daí eu ficava louca mesmo. Então antes da minha mãe morrer, eu conversei, pedi 

ajuda e o pessoal da UTA29 tem me ajudado, depois que eu vim pra cá, estou fazendo hospital-dia, todos os dias 

venho para o hospital, vou em casa só pra dormir.  

Nesse período eu consegui fazer o curso de Técnico de Enfermagem, eu estou me preparando pra fazer 

vestibular no final do ano, para fazer uma faculdade de enfermagem, e eu estou trabalhando com bijuterias muito 

bem, graças ao Pinel. Porque eu pude fazer curso de bijuteria, hoje dou aula para as meninas da UTA, tenho a 

banquinha lá do metrô, que é do Pinel que eu vou lá e vendo as mercadorias. Sempre que tem feira de 

instituições na prefeitura a gente vai. 

 

4. Tem uma banquinha que fica direto lá no metrô? 

 

Toda sexta e sábado no metrô de Guatatuba. Quem segue no metrô na Voluntários, segue na Barreto, é a 

penúltima no asfalto. É a próxima  barraca debaixo do asfalto. 

 

5. E você costuma trabalhar e levar seu trabalho? 

 

Toda sexta e sábado, estou o dia inteiro ali vendendo, e fazendo conserto também, o pessoal que passa 

lá, sabe que eu conserto bijuteria, leva muita pra eu consertar. E até com pedras semipreciosas eu estou 

começando a trabalhar. Foi um aprendizado que eu tive graças ao Pinel me ajudando a voltar a ser uma pessoa, 

acho que eu fui gente somente até aos nove anos de idade. Depois dos nove anos, eu passei a ser louca, então eu 

precisava sair desse meio da loucura e começar a viver uma coisa que todo mundo falava pra mim que eu podia. 

E eu não sabia se podia ou se não podia, eu nunca tinha domínio sobre a minha vida, como é que eu vou saber se 

eu podia ou não fazer alguma coisa. E agora depois que eu vim trabalhar aqui na TV Pinel, eu sinto a 

responsabilidade, porque eles colocam a responsabilidade na mão da gente, então nós temos aquele 

compromisso. Tem me ajudado bastante no sentido de que eu sou necessária, de que o que é pra eu fazer é só pra 

eu fazer, outra pessoa não vai fazer, e todas as outras pessoas irão depender daquilo que eu vou fazer. Isso me 

deu uma satisfação pessoal muito grande. 

 

6.  Maria Luiza há quanto tempo você trabalha aqui na TV Pinel?  

 

Maria Luiza: A TV Pinel, ela trabalha fazendo rodízio em todos os setores do hospital, então geralmente cada 

setor fica três a quatro meses, e depois é dada a oportunidade para outras pessoas. Eu comecei a vir foi no final 

de fevereiro, vai fazer três meses – gostaria mu ito de ficar, ai como eu queria... Mas preciso sair, para dar 

oportunidades para outras pessoas, assim como deram pra mim, tanta gente precisando. 

 

7. O que você, costuma fazer aqui dentro da TV Pinel? Qual a sua participação? 
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A minha participação aqui são serviços gerais. É geral, desde o café, está atrás do pessoal da limpeza, arrumar 

um arquivo, buscar um material na rua, ou comp rar alguma coisa, ou ajudar a carregar os equipamentos, levar 

convites de atividades da TV Pinel para as pessoas, enfim de tudo um pouco, menos gravar. 

 

8. Você chegou em um período muito especial que é a época da comemoração dos dez anos... 

 

e a luta antimanicomial tudo junto, então não está tendo este espaço de tempo, porque está tendo muita coisa a se 

fazer. 

 

9. O que você poderia me falar da TV Pinel? 

 

A TV Pinel é um espaço que em primeiro lugar não pode acabar. Porque – eu já tenho uns oito anos que eu fiz 

uma entrevista aqui na TV, sobre a doença mental, inclusive eu falei para eles o seguinte: que a sociedade 

marginalizou muita gente, as pessoas que tinham o problema psiquiátrico antigamente, porque era um tratamento 

muito diferenciado do que é hoje. Era um tratamento pior do que cárcere, no cárcere ela fez alguma coisa para 

merecer, mas no hospital você não fez nada, você nem sabe por que está sendo castigado. A palavra certa é essa, 

cas-ti-ga-do - E a TV Pinel abriu este espaço para eu falar isso de que eles deixavam a gente nesta situação e 

agora não querem a gente, ficam nos guardando nos hospitais, como se fossem bichos deformados, monstros, às 

vezes me sentia como o Frankenstein, não podia ir à rua, era um monstro que tinha de ficar preso dentro do 

hospício. E achava que estava na hora de a sociedade começar a ver os pacientes psiquiátricos como pessoas, 

entre aspas, “normais”, com um problema sim, mas tendo tratamento, podendo estar se cuidando, mas ter o 

respeito, mas não se tem respeito nenhum, a maluco nenhum escuta. 

 

10. É sobre isso que eu falo com você, porque tem um rótulo, nós mesmos atribuímos, colocamos um rótulo de 

que é maluco e aí... 

 

É mais fácil respeitar um cachorro, é mais inteligente que um maluco, né isso? As pessoas dão mais 

atenção a um cachorro que está passando, do que a um doido que está falando. 

 

11.  E uma das coisas que eu fico pensando, é como a nossa humanidade é tão atrasada, por exemplo: se você 

tem um problema no estômago, problema no joelho, eu fico internada no hospital, e ninguém vai ficar falando, 

ah!  Que a Eliana ficou internada cuidando do joelho. Não é uma deficiência que eu tenho? Todo mundo tem 

problema! Cada um tem um problema diferente. Agora a gente tem uma coisa muito triste, a humanidade, ela 

não evoluiu neste sentindo. Assim como o meu joelho deu problema, eu posso ter problema na cabeça, no olho, 

no nariz. E por quê a pessoa que faz este tratamento psiquiátrico ficou tão rotulado?Me pergunto sempre sobre 

isso... 

 

Eu vejo assim, que as pessoas, eu não sei se foi a mídia, não sei o que foi, que as pessoas compreendem 

doença psiquiátrica, como uma pessoa que você não pode controlar. Então a pessoa que você não pode controlar. 

Você a tranca numa jaula. E eles não têm a paciência necessária pra poder conviver com aquela pessoa e retorná-



 

la ao meio. Eles esperam de um dia pro outro, não esperam a periodicidade. E a TV Pinel, ela mostra para a 

sociedade, como é a vida dos doentes mentais. Ela mostra as condições de cada paciente, ela trabalha 

exclusivamente para os pacientes em saúde mental, não é para os chefes, não é para as feiras, não é para as 

faculdades. Ela foca muito mais os doentes, do que a sociedade em geral. E mostra à sociedade que nós somos 

capazes de viver juntos deles, e até sermos pessoas que tem capacidade de trabalhar, de estudar. Temos 

simplesmente uma deformidade como se faltasse um dedo, como se tivesse arrancado um braço, sem uma perna 

e que precisa de algum tipo de ajuda contínua. 

 Não na expressão literal da palavra. Isso nós não somos, mas na verdade acaba ficando, por que é tanta falação 

que de repente dá um susto, você não agüenta mais aquilo. É uma pressão. Aí você acaba estourando, quebrando 

coisas, batendo em gente. Ah! Eu sou louco mesmo, então vou te mostrar quem é louco. Isso acontece. Eu 

mesma entro em crise várias vezes quando começam a me pressionar demais. Eu não posso ser pressionada. Aí 

tem a questão de quando você, como paciente mental, começa a produzir frutos, eles acham que você é normal, 

que você não é doente. Você já passa a ser normal, porque já está vivendo uma vida normal. Aí eles 

negligenciam muito em relação a sua doença, porque pensam que você já não é mais doente, aí você tem uma 

crise, um ataque, não tem jeito. Não dá pra acreditar mais nela. Tem que ficar no hospício! 

 

12. São extremos, sai de um extremo.  Antes a pessoa é um doente e não serve pra nada. Aí se está produzindo, 

está trabalhando de uma maneira equilibrada com tratamento, não tem problema de doença nenhum, e esquece 

a pessoa.  

 

E se os normais fazem isso com os anormais, como os anormais vão se sentir?  

13. É o que você falou: existe uma pressão muito forte. 

 

Aí dá a louca! Você acaba ficando louco. 

 

14. Maria Luiza, você poderia falar sobre a questão do espaço de comunicação. Tem a TV Pinel aqui, mas 

quantos hospitais têm a TV Pinel aí pelo Brasil afora? Nenhum! Este é o único. Como você analisa o diálogo 

com a sua família, com os amigos, fora do hospital. Esta questão da comunicação. As pessoas ouvem, ou ainda 

há uma discriminação? 

 

Há muita discriminação, e não é pouca – eu te falei que eu estou lá na barraca de Botafogo, toda sexta e 

todo  sábado. E ao lado da nossa barraca, tem uma outra barraca, que é o J.30 que trabalha. Um dia eu cheguei lá 

nervosa, estava carregando um tanto de mala, coisa pesada para levar pra barraca, de material, num sol danado, 

num trânsito louco que a gente não conseguia atravessar, com aquele peso na mão. Aí eu cheguei um pouco 

cansada e dei um stress. Comecei a xingar que a porta não abria, e esse J. do lado, quando viu que eu estava 

nervosa xingando, veio correndo,e disse:- calma, calma, pode deixar que eu levanto, depois eu escutei ele 

dizendo assim: parecia que ela ia endoidar, já pensou se ela quebra minhas coisas? pô!aí eu a ajudei para ela não 

quebrar minhas coisas. - Fez isso, porque sabe que sou do Pinel. Ele convive alí comigo, sabe que não sou 

violenta, mas como sabe que sou do Pinel, eu sou louca. Aí eu fiquei xingando ele direto, para ele ver então se eu 
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era maluca pra ele, aí mostrei como é que é maluco. E agi como um doido. E ele trouxe café, refrigerante, para 

me acalmar. Aí comentei com a Lúcia, é um babaca, não sabe de nada. A gente o faz de gato e sapato, ele é um 

idiota. Não procura se informar, o que é que dá. O louco está gozando da cara dele. Pois é, acontecem estas 

coisas. Eu estou tão acostumada com isso que nem me machuca mais, já me machucou muito. Agora fico feliz, 

brinco e curto com a cara dos otários. Sabe por quê? Porque ninguém se informa, ninguém quer saber, não tem 

compromisso com isso, eles não querem ter a responsabilidade disso. Querem fazer como Pilatos, lavar as mãos. 

E que se dane o resto! Não é vida deles, é a minha! Se eu não conseguir cuidar da minha vida, problema, se 

morrer enterra. É um a menos pra dar trabalho. E até hoje nós somos vistos assim. Não é por falta de 

comunicação, não é por falta de apresentação do nosso problema ao povo, é uma questão cultural, é como o 

homossexualismo. Agora está se abrindo um espaço maior para o homossexual. Mas antigamente não existia. 

Até o homossexual passou na nossa frente. E os doidos continuam doidos! A sociedade já consegue respeitar o 

homossexual, mas ela não respeita o doente mental. Como se o caráter do homossexual fosse melhor do que o do 

paciente psiquiátrico. Creio que até hoje, tem pessoas que pensam que lugar de doido é dentro do hospício, pior 

do que preso em penitenciária, e até os direitos humanos dos presos, são maiores, eles têm mais vantagens que os 

doentes psiquiátricos. O doente psiquiátrico não tem nada, ele tem ainda até hoje, estupro por enfermeiros e até 

por médicos, são roubados, a enfermagem rouba, os cigarros são roubados, o que a família traz pra você comer, 

eles roubam. Então na frente da família, eles te tratam de uma forma, mas quando estamos sozinhos com eles, 

eles são outras pessoas e você está internado lá dentro, você não pode falar nada com a sua família, porque quem 

vai apanhar depois é a gente. E tem várias maneiras de ser maltratado dentro do hospital. E a sociedade pode 

estar começando a querer acordar pra coisa, mas o corpo de trabalho na área de psiquiatria, não sabe nada, não 

faz nada pra mudar, muito raramente aparece uma ou outra pessoa que te trata como gente.  

 

15- É uma questão problemática, como por exemplo, eu vejo principalmente a questão dos serviços públicos em 

geral, por quê quando a gente vai num SUS, num órgão público em geral, os próprios funcionários pensam que 

você está ali sendo atendido de graça, e eu falo com eles, não é de graça. Nós pagamos impostos, e eles não 

entendem isso. Já que você está aqui, na TV Pinel, é um favor que estamos fazendo pra você, isso não é verdade, 

pois o dinheiro que te mantém aqui é um dinheiro público, você participa. 

 

Ninguém enxerga isso, ninguém enxerga! Eu às vezes penso assim, que isso é um tipo de cultura que 

tem que continuar sendo cultivada, senão o povo vai abrir os olhos e acabar tirando a mamata desses políticos, na 

realidade. Porque tudo é uma questão política no final. Então as pessoas como ignorantes, mantendo essa cultura 

dela, eles ganham mais. Não tem o porquê eles mudarem em relação a nós. Se mudar eles irão é perder, perder 

muito dinheiro. Eles não pensam no povo, eles não pensam numa área específica como a saúde mental. Eles 

pensam só no bolso deles e só, e acabou! Então desse jeito a gente não tem futuro. Eu encaro assim, como não 

tem jeito, eu sou maluca mesmo e acabou. Eu me ponho no meu lugar e uso a minha loucura para curtir com a 

cara dos outros, pra brincar, pra brigar, para as pessoas carregarem as coisas pra mim quando está pesada; na rua 

eu dou uns ataques. Então eu uso isso ao meu próprio favor. A Lúcia vive rindo de mim na rua, porque eu mexo 

com todo mundo e não carrego peso, ponho o povo pra carregar pra mim. Eu não sou louca! Essa é a minha tese. 

Você não está com este título na sua cabeça, então aproveite este título quanto você pode, porque do contrário 

você vai viver rancoroso, triste, magoado, com medo dos outros de verem, que nada, eu curto é muito. Com a 



 

cara de todo mundo na rua, todo mundo de palhaço, de meus empregados ainda por cima. Se não for assim, 

vamos fazer o quê? Dar um tiro na cabeça? Se for ficar parada pensando, porque eles são tão maus, cruéis, eu 

vou entrar numa depressão tão grande que eu vou acabar me matando. E aí vou para o outro lado, aproveito de 

todo mundo. Todo mundo compra as coisas de mim, porque eu dou umas loucuras, e toda semana tenho meu 

dinheirinho, porque eu vendo mesmo. Todo mundo que passa compra mesmo. E o medo do louco, ele tem medo 

do louco. Eu uso o medo deles ao meu favor. Eu não estou nem aí, não estou nem aqui, nem vem me falar de 

seus problemas que nem vou ouvir, eu já tenho os meus. E não tenho medo da vida. Os males que já passei 

dentro do hospício, eu vou ter medo dos outros na rua?  

 

16. Como é a relação com a sua família? Você mora com seu pai?E você tem filhos? 

 

Moro com meu pai, e tenho filhos, mas não criei meus filhos, eu não pude. E tenho netos, três netos. E a 

relação é cheia de dedos. Eu não acredito...  

A minha loucura, eu consigo dominá-la, mantê-la num certo estágio tomando meus remédios direito, não 

bebendo, procurando estar em lugares em que eu não vou ser massacrada, maltratada. Evitar esses lugares. E eu 

consigo me manter perfeitamente bem. E muitas outras pessoas que eu vejo por aí, não fazem tratamento 

psiquiátrico, não tomam remédios e são muito piores do que eu. Porque que eu sou doida, porque faço 

tratamento psiquiátrico? Eu sou doida! Aceito, eu sou doida! Então faço loucura por aí, posso fazer. Você me 

deu o direito de ser doida! Então qualquer coisa que eu fizer você é obrigada a aceitar. E ficar quieto. É porque 

você quem está me dando este direito. A sociedade tem medo de uma classe, como é a classe dos doentes 

psiquiátricos que ela não sabe lidar com ela. 

 

17. O que você diria, para nós jornalistas profissionais da área de comunicação como nós poderíamos 

contribuir para mudar mesmo essa visão, para mudar esse comportamento? 

 

Focando mais o doente psiquiátrico, no seu dia-a-dia de trabalho, de produção, de responsabilidade, de 

ser uma pessoa importante num certo serviço, mostrar para a sociedade, que apesar do nosso problema, nós 

somos seres humanos iguais a todos eles, capazes e incapazes. Os não loucos são também incapazes de muitas 

coisas. Mesmo na nossa incapacidade, nós temos alguma capacidade. Acho que precisava o povo conhecer a 

realidade psiquiátrica. Eles não conhecem a realidade, eles conhecem aquela fórmula que foi feita é só aquilo 

que eles vêem. A água é sempre transparente, a não ser que você põe uma anilina nela e ela muda de cor. E está 

precisando que se coloque uma anilina nos pacientes psiquiátricos coloquem uma anilina, pra o povo poder 

enxergar que não somos transparentes, que temos várias cores e cores bonitas. E até de dar orgulho pra muitos na 

sociedade “certa”, entre aspas, e acho que até eles tem medo de que a gente seja melhores que eles, no final da 

conta parece isso. Porque não ajudam em nada, preferem deixar isolado, preferem jogar dentro do hospício, não 

ir buscar. Eu passei uma época da minha vida que eu fiquei internada dois anos no mesmo lugar, direto, e 

naqueles dois anos eu recebi apenas cinco visitas, em dois anos. Então fui descartada da família. Eu estava dando 

problemas para eles. E como não queriam problemas, foi mais fácil me internar. E é o que a sociedade faz com o 

doente psiquiátrico. Exatamente dessa forma que ela age. Ajudar dá muito trabalho. Então vamos nos livrar 

deles. A verdade é essa. 



 

 

18. Eu vou aproveitar esse ano que a TV Pinel está completando dez anos, e vou tentar contribuir um pouco com 

essa história, de vocês que participam da TV Pinel, contribuir um pouquinho pra gente construir essa historia 

da TV Pinel, o que mais  você gostaria dizer para juntos escrevermos esta história? 

 

Sobre a TV Pinel?  A TV Pinel ela é como uma dádiva, porque através da TV Pinel, nós podemo s ser o 

que nós somos. E sermos respeitados, através da TV Pinel, pelo trabalho da TV Pinel, perante a sociedade. Ela 

conseguiu dar uma idoneidade ao doente psiquiátrico. Como você deve ter visto vários filmes com a Bárbara, ela 

é uma doente psiquiátrica, é uma ótima atriz, entrevistadora. A própria Jaqueline, que o problema dela é mais 

grave que o meu, ela tem umas dificuldades maiores. Mas ela é uma ótima entrevistadora, no trabalho dela ela é 

ótima no que ela faz, mas ela é doente psiquiátrica. Quem convive com ela percebe bem que ela tem um certo 

tipo de problema.  Mas aprende a lidar com este problema e tirar o melhor dela. Não esse lado da doença, mas 

aquele lado que ela tem de melhor apesar da doença. E a TV Pinel ela proporciona isso ao paciente psiquiátrico. 

Agora uma coisa que eu não gosto, não gostei e foi sem pedir autorização pra gente, foi nos rotular como 

usuário. Não gosto deste termo. Porque usuário, que todo mundo fala, é de drogas. Nós não somos usuários de 

drogas, apesar de usarmos drogas para fazer uma medicação certa, para manter nossa vida certa. Não como 

droga, a gente não usa pra ficar doidão. E eu acho que temos tantos rótulos e ainda colocou mais um. Nós 

podemos ser pacientes, clientes até. Mas usuários nós não somos. Eu não concordo. A TV Pinel tem a 

capacidade de colocar nossas revoltas, nossos pensamentos para a sociedade. Compreender que há uma 

diferenciação, que nós temos uma realidade. Nós não somos usuários.  

 

19. Uma coisa que gostaria de conversar com você, sobre a questão dos diálogos mesmo entre as equipes. 

Porque às vezes os médicos, as pessoas que se acham autoridades atribuem determinados termos que não tinha 

nada a ver com os pacientes. É o que você falou, não dialoga. Então o termo usuário é melhor, e acha que você 

concorda. É o que você falou não concord a. Será que alguém já perguntou se você concorda? Se você gosta 

deste termo. Começa a usar, a chamar. É que realmente quase não existe um diálogo aberto para discutir este 

termo com os pacientes. Por exemplo, eu fui a Cuba no ano passado, e lá conversando com o pessoal, e eles 

usam muito sabe qual termo? Descapacitado. Eu falei: o que é isso descapacitado? Descapacitado pra que?  

 

Descapacitado é quem não tem braço, e nem perna, e mesmo assim são capazes de olhar, de coçar o nariz, de 

ficar mudando as coisas de lugar, então não existe o incapacitado. 

 

20.Então são termos assim, que começam a usar, usar e não param para pensar que podem magoar. 

 

Porque a sociedade até ontem, usuários é usuários de drogas e aí começam a chamar os doentes 

psiquiátricos de usuários também. Você não acha doentes psiquiátricos no morro cheirando, na favela cheirando 

e buscando maconha, você acha? E por quê fazer isso com a gente, mais um rótulo. Aí a gente fica com pena da 

sociedade, como são ignorantes! como são burros! a gente tem mais  é que curtir com a cara deles mesmo. Porque 

são muito idiotas, eles se deixam serem usados pelos doentes psiquiátricos, eles fazem questão. Eles são como 

uns idiotas, você faz o que quiser deles, eles parecem o bobo da corte. E eu que sou maluca? Eu vou aproveitar, 



 

não sou doida mesmo. O vinho já não é o vinho bom, tem que ser muito gostoso. E eu não sou doida, então tenho 

que ser uma doida perfeita. E é assim que eu levo a minha vida. Se eu for me preocupar com eles eu não saio de 

casa. Ou não saio do hospital. Eu consigo, mas tem muitas pessoas que não conseguem. As pessoas não são 

iguais. Cada um leva a vida como consegue pelo rótulo dela. 

21. Acho que pelo seu estilo de ser, pela sua personalidade né? Por que eu acho que você rompeu uma barreira 

muito forte Maria Luiza. Honestamente, quando vejo você chegando aqui com essa energia, de que estou aqui, 

de que minhas coisas estão aqui, é uma força de vontade muito grande que você tem, e que infelizmente muitas 

pessoas não têm.  

 

De uns tempos pra cá, eu percebi que se eu não mudasse em relação a isso, eu ia me matar, eu andava muito 

depressiva, eu não tinha esperança, nada podia dar certo pra mim, porque ninguém ia me dar uma oportunidade. 

Foi quando eu pedi ajuda. Eu ia acabar acabando com a minha vida, eu não pude criar meus filhos. 

 

22. Como é a relação com seus filhos? 

 

Eles pensam que eu sou doida. Tratam-me com cuidado. 

 

23. Que idade eles têm? 

 

A mais nova está com vinte e um, e o mais velho com vinte e oito. E eles acham que eu sou doida, eles 

têm alguns cuidados pra falar comigo, procuram não me deixar nervosa, ótimo, porque eu ganho um monte de 

carinho, uso até eles. Tenho respeito. Eu não pude ver um filho crescer, eu não pude ter uma vida normal, eu não 

pude constituir uma família, eu não pude ser dona de uma casa, que é um lugar meu, eu não pude ser uma pessoa 

normal com família, porque eu era uma pessoa diferente e a minha irmã me tratava diferente com medo de mim, 

os meus pais me olhavam diferente, e qualquer coisa eu era internada. Então minha vida chegou aqui, e eu não 

conseguindo nada daquilo que eu pensava que podia ser um sonho pra minha vida. Ter uma vida normal. O que 

eu vou fazer com isso? Tentei me matar várias vezes e eu não consegui. O que eu vou fazer com isso. Não estão 

me obrigando a viver? Não sou obrigada a viver como louca? Então vou ter que aproveitar disso pra construir 

outro tipo de vida. Daquela vida normal que eu queria eu não pude. E foi o que eu fiz! Achei uma outra maneira 

de viver. Pra poder viver, pra não morrer. Já que eu não tinha como escapar do rótulo, não tinha como escapar do 

hospital, não tinha como ter uma vida normal, eu construí uma vida normal dessa forma. De minha maneira. É o 

que eu falo. Não deixo ninguém se meter na minha vida, ninguém paga meu aluguel, meus impostos, nada. Esta 

oportunidade eu não dou para os outros. A não ser em casa, eu dependo do meu pai, eu dependo das coisas, aí eu 

tenho que ter um limite em casa.Mas com a sociedade por quê? É por causa dela que eu perdi quase a minha vida 

toda. Agora ainda vou paparicar a sociedade, não! Quer me aceitar bem, não quer amém! Eu sou a mesma 

pessoa. Não vou mais morrer por causa deles. Eles não merecem! Acho que eu mereço muito mais, que eu cuide 

de mim do que eu me  preocupe em ser normal pra eles. Tenho que pensar em mim, tenho que parar de querer 

morrer, tenho que aprender o gosto pela vida, tenho que construir algo pra mim. Ou eu vivo assim ou não vivo 

de jeito nenhum! Assim eu construí a minha vida. 



 

A sociedade não nos conhece, não conhecem o doente psiquiátrico. Está mais do que na hora de mostrar pra eles 

isso. Até os homossexuais conseguiram. Porque tudo pra nós é mais difícil? Ninguém se interessa tento pela 

nossa classe, tanto que aconteceu aquilo do nome de usuário. Ninguém perguntou pra gente. Já que éramos nós 

que seríamos tachados. E simplesmente colocaram e fomos obrigados a aceitar. Nós não temos vontade própria, 

nós somos comandados, eles não deixam a gente tomar decisões de nossas vidas, eles nos mantêm encarcerados, 

e você acaba chegando à conclusão deles, você não vai conseguir mesmo, você nunca vai ser alguém, você vai 

depender do hospício, você vai ter que ficar tentando pro resto da vida, você não pode ficar no meio da 

sociedade, você não pode part icipar de um monte de coisa. E eu estou estudando pra provar pra eles que eu 

posso, eu vou fazer minha faculdade, como tenho feito concurso público, e vou ser funcionária pública para 

mostrar para eles, a louca aqui! A louca aqui!  

 

24. Eu acho que neste pouco tempo que estou conversando com você, eu percebo uma coisa que é fundamental 

na sociedade, é de nós conquistarmos nosso espaço. Ficar esperando que alguém lá de cima vai te dar, não dão. 

Acho que as chances que você tem de conquistar o seu espaço, saber onde está o seu direito, se eu tenho direito 

disso, ou daquilo, vou buscar os meus direitos. Mas este espaço quem está conquistando sou eu. 

 

Leio direto sim, leio direto sobre lei, meu sobrinho faz direito, então pego os livros, leio o código penal, 

leio as leis do consumidor, leio tudo. Ninguém entra mais no meu direito. Eu não deixo ninguém mais invadir 

meu espaço. Não me adiantaram de nada até agora, por causa deles estou aqui com quarenta e oito anos, uma 

velha, não tive nada, não trabalhei, não construí, daqui a pouco nem posso trabalhar mais, porque estou muito 

velha, e vou viver de quê? De ajuda do governo? Sendo que eu podia ser alguma coisa se eles tivessem dado o 

braço a torcer, e só um empurrãozinho, não precisava ser muita coisa. E ainda vão se meter na minha vida depois 

que eles acabaram com ela! Não vou deixar mesmo. Eu vou passar no vestibular, estou estudando! 
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1.  Mara, eu gostaria que você contasse um pouco sobre sua experiência, do tratamento que você faz aqui no 

hospital Phillipe Pinel. E quero saber se você participa de alguma oficina, de arte? 

Bom, eu participo da oficina de bijuteria da UTA, e no momento eu estou estagiando na TV Pinel. O 

tratamento é bom, quer dizer, a gente tem uma interação relativamente boa com os médicos, embora pudesse ser 

bem melhor, ter menos preconceito do que o que há, e realmente pra pessoas que tem problemas mentais como 

nós, não ter um espaço como o Pinel, significa não ter espaço nenhum. Por pior que ele tenha sido, às vezes até 

por desumano que parece, é o único lugar em que realmente a gente consegue interagir com o outro. E as 

oficinas são ótimas, elas são excelentes exatamente porque elas são uma forma de fazer você possibilitar a 

comunicação entre os diversos tipos de personalidades que participam que freqüentam a instituição. 

 

2.  Você vê que o uso da arte, - você que é artesã, trabalha com bijuterias - ajuda no seu tratamento? 

 

  Sim, porque como nós temos uma 

situação especial - no trabalho com horário fixo, com chefes, é uma coisa muito complicada – então como a 

gente consegue trabalhar, executar uma tarefa, em que essas coisas não constituem um problema, entre pelo 

menos, com as outras pessoas que estão envolvidas com você, conhecem as sua dificuldades, isso torna a oficina 

muito importante. Além dela proporcionar pra gente, oficina de dança, de canto, uma bijuteria; além disso, ela 

proporciona a você uma forma de se reintegrar a algumas atividades sociais, de forma adaptada às suas 

limitações.  

 

3. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o relacionamento com a sociedade. Sabemos que na história do 

tratamento das pessoas com enfermidades mentais, sempre existiu um preconceito. Você tem  espaço de 

comunicação com a sociedade, mesmo com a família, mesmo dentro do hospital psiquiátrico o que vocês falam, 

se vocês têm oportunidades de dar sugestões, de questionar. Como que é essa questão da comunicação? 

 

Nem sempre ela é cem por cento. Muitas vezes nossas opiniões não são consideradas, pela equipe. Mas 

de uma maneira geral, o hospital proporciona um espaço para atendimento também aos familiares. O que não é, 

infelizmente, freqüentado por todos. Então existe na nossa relação familiar, na relação diária, muito preconceito. 

Aonde você vai, você é doida – aquela é doida, aquela dali é alcoólatra, aquela é viciada, aquela é louca – isso é 



 

realmente uns dos grandes obstáculos que existe, para a reintegração social. Essa falta de comunicação, de 

espaço para que a gente consiga se expressar e ser ouvido, da maneira que a gente deve de ser ouvido. Nós não 

somos nem o considerado normal entre aspas, e nem pessoas assim, absolutamente indisponíveis. Nós temos 

idéias, nós somos criativos. Temos várias coisas a oferecer. E criar esse espaço Pinel – eu gostaria de sugerir ao 

Pinel que houvesse um espaço maior de comunicação entre equipes e pacientes. Embora já haja esse espaço. Mas 

que ele fosse maior, um pouco mais aberto. 

 

4.  Se você quiser mandar uma mensagem para aquelas pessoas que não conseguem entender, mesmo por 

desconhecimento, pensa que uma pessoa que tem uma enfermidade mental, ela é totalmente improdutiva, que 

deve ficar fechada dentro do hospital psiquiátrico. Através do trabalho que vocês desenvolvem aqui, mostram 

que não. É o que você falou que tem potencial, até porque o tratamento, ele já evoluiu muito, as pessoas podem 

conviver muito bem na sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. 

É muito importante perceber que o doente mental é um ser humano, ele respira, ele come, ele sente, ele 

tem muito, mas muitos sentimentos. O preconceito contra ele é uma coisa que magoa demais. Nós já sentimos 

muito magoados com preconceito. E se nós conseguirmos aumentar esses espaços de comunicações com a 

sociedade, essa sociedade mesmo vai ser capaz de perceber que nós somos capazes, que somos capazes de 

interagir com ela, sem necessidade de pena, de compaixão, ou mesmo de preconceito. Eu acho que a sociedade 

tem que estar mais preparada, com a mente mais aberta, menos preconceito. Você pode, a gente pode, a gente é 

capaz de produzir. Pode não produzir da mesma forma que os outros, da mesma maneira, mas a gente produz e 

produz bem, e o que a gente faz, faz de coração. 
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1. Quando lemos a história da loucura, vemos que as pessoas que sofriam de alguma enfermidade mental 

eram logo isoladas da sociedade, e uma das coisas que ela perdia era o direito à voz, o direito de se 

manifestar, de se expressar. Eu gostaria que você falasse sobre a sua visão do espaço de comunicação 

das pessoas que têm enfermidades mentais hoje. Qual é a sua opinião? Como você analisa este espaço 

de comunicação? 

 

A experiência que temos é a experiência da segregação, de clausura, de exclusão, e este espaço de comunicação 

não existia antes porque o lugar onde éramos internados – onde tradicionalmente são internadas as pessoas com 

problemas de saúde mental – era um espaço onde, na prática, as pessoas não se falavam umas com as outras, não 

se comunicavam entre si, não havia uma comunicação entre os técnicos, não existia a figura do psicólogo nem 

do assistente social (esses novos atores são novidade: o psicólogo e o assistente social).  

Antigamente, havia o enfermeiro e o médico. Esse espaço era onde éramos transformados em objetos aos quais 

se aplicava toda uma terapia medicamentosa, organicista, como o eletrochoque, por exemplo. Eu tomei muito 

eletrochoque, muita insulinoterapia, mas posso lhe dizer que não foi nesses lugares que eu fiquei bom. 

 

2. E hoje as pessoas têm mais oportunidade para se comunicar? 

 

Atualmente, as pessoas têm mais oportunidade de comunicação. Hoje, a interação existe; há uma interação 

psicológica e social. O que é importante colocar e que eu gostaria de acentuar é esta questão da dimensão 

psicológica e da dimensão social porque essas dimensões existenciais do ser humano não existiam para as 

pessoas que precisavam ou precisam de atendimento de saúde mental.  

Hoje em dia , existe o CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) e este (psicossocial), não existia; existia só o 

atendimento organicista, então, a gente era segregado, enclausurado. A clausura, no quarto forte, por exemplo, 

era uma coisa horrível. Você enlouquece de qualquer maneira porque, por exemplo, na prisão, você ainda tem a 

cidadania oferecida pela justiça porque há uma lei que te defende, mas dentro do manicômio, não. Dentro do 

manicômio, você fica no cárcere privado onde pode sofrer violências físicas e todo tipo de humilhação que 

ninguém vai saber, e não havia uma legislação capaz de nos favorecer.  

Então, sobre esse espaço de comunicação, ainda hoje há essa hegemonia nos hospitais psiquiátricos; não há 

nenhuma comunicação de usuário com usuário, de usuário com técnico e, quando a família quer o usuário fora 

de casa, fora da família, a gente é tratado no hospital psiquiátrico como objeto e, para a rede privada, é um objeto 



 

precioso de lucro. Também socialmente, historicamente, nós somos como bode expiatório da sociedade; a 

sociedade precisa dizer que um grupo social não presta, que um grupo social é portador do mal, para se 

autorreferenciar como bonzinhos, como pessoas que são criativas, que são produtivas, e este outro grupo não é, 

então, eles esquecem. A violência com relação aos usuários de saúde mental é esquecida. Um grito nosso de dor, 

um grito de revolta, um grito de possibilidade de por para fora alguma coisa, são insignificantes, diante de um 

eletrochoque, que é uma violência muito maior. 

Eu tomei muito eletrochoque; só com 15 anos, eu tomei 12; está assinalado em meu prontuário. Eu recuperei 

todos esses dados médicos com relação ao meu caso. Foram 90 comas insulínicos, 12, somente na primeira 

internação. Com as outras internações, foram mais de 30. O que acontece com a gente? A gente fica 

fisiologicamente regredido; a gente não pode trabalhar com a imaginação; não pode trabalhar com os conteúdos 

internos porque este eletrochoque vem e tira a imaginação da gente, tira o corpo da gente, nós nos sentimos sem 

corpo. Em determinadas situações, eu lembro que, no início, o eletrochoque até me fez bem porque eu tomei 

quando eu estava sofrendo muito, então, o choque me fez bem. Mas, depois percebi que só o eletrochoque era o 

recurso; eles não conversavam, eles não queriam saber de conversa.  

O que acontecia com os técnicos, antigamente? Os técnicos eram os enfermeiros; não existia o psicólogo nem o 

assistente social. Eles só queriam impor a nós; eles se diziam os donos da verdade, que sabiam de tudo, e nós não 

sabíamos de nada. Isso é conversa fiada. O médico não sabe nada, quem sabe é o usuário, o paciente, porque ele 

está sentindo, então, vai dizer para o médico. Como é que o médico vai saber o que se passa com o paciente, se 

esse paciente não falar, se esse paciente não se manifestar, mesmo que seja a linguagem dos sintomas, como fez 

Charcot? 

Onde é que os médicos foram buscar esses saberes? Foi com quem? Foi com as estéricas, com as pessoas que 

estavam dentro dos manicômios e, naquela época, havia muita histeria por causa da moral Vitoriana. Mas, eu 

pergunto o seguinte: quem é que viveu esta esfera do conhecimento, esta esfera da experiência humana, mais 

profundamente, e que trouxe informações para a psicologia e a medicina codificarem e sistematizarem? Foram 

os usuários de saúde mental, foram os seres humanos que viveram mais profundamente esta esfera, ou senão 

foram os artistas, que têm um acesso mais profundo à alma do ser humano, e que podem experessar, além de 

vivenciar.  

Existe um livro enorme de recuperação em saúde mental. Essa recuperação ocorre muito na classe média alta, 

onde as pessoas têm poder econômico, têm condições; ocorre mesmo na classe pobre, conforme a participação 

dos usuários, os que participam dessa atual cultura antimanicomial. Nós estamos passando por um processo de 

transição de uma nova cultura; essa nova cultura não é mais a cultura manicomial, a manicomial não é cultura. 

Uma cultura que tende a destruir as relações humanas, eu não considero como cultura, pode ser cultura no 

sentido de tratar o sofrimento psíquico, mas não é a cultura que a gente está vivendo agora, o lugar de 

atendimento como um lugar de prazer e de alegria, um lugar de trabalho, um lugar de vida, e não um lugar de 

mortificação, nem de humilhação. No lugar da humilhação, o que a gente vê, atualmente, é o afeto.  

Existem vários fatores que estão mudando. Quando a gente pensa neste espaço da saúde mental, a gente 

questiona o cosmo mais amplo das relações humanas. O que está acontecendo nas relações humanas e que está 

se refletindo no povo da saúde mental? É que o homem está desesperado em busca de ecologias que façam 

sobreviver à natureza, o caráter das relações com a natureza, então, nessas ecologias, se inclui a questão das 

subjetividades, a qual tem sido o foco dos filósofos atualmente. 



 

 

3. Hoje, no Dia da Luta Antimanicomial, você acredita que temos mais o que comemorar ou mais o que 

protestar? Já se quebraram muitas barreiras ou há muitas barreiras a se romper? 

 

Hoje é um dia de lembrar, assim como o Dia Internacional da Mulher, quando se lembra o dia em que muitas 

mulheres trabalhadoras foram mortas, queimadas em uma fábrica. O Dia da Luta Antimanicomial é um dia de 

lembrar como eram tratadas as pessoas que precisavam de um tratamento de saúde mental, e como eram tratadas 

essas pessoas que tinham essas experiências mais profundas com a subjetividade.  

 

4. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas? 

 

Eu quero dizer principalmente para os jovens estudantes que é preciso lembrar que a atuação em saúde mental é 

uma luta permanente, uma dialética permanente. E isso me desespera, às vezes, porque eu vejo os estudantes 

repetirem e reproduzirem aqueles padrões e conceitos puramente unilaterais, organicistas; reproduzem os 

conceitos e categorizações que foram feitos desde o ambiente fechado, em outras épocas. Eles se esquecem desta 

dialética permanente entre o destruir e o criar. Eu acho que o novo é criativo.  

Eu gostaria de chamar a atenção dos estudantes para que eles tenham esta questão da dimensão psicológica e 

social, que é mais difícil, pois requer as relações humanas na luta política, requer o enfrentamento de padrões 

que já estão bem antigos. 
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Esta entrevista segue a mesma estratégia adotada nas demais. Foi transcrita literalmente.  Durante a 

transcrição, alguns termos ficaram incompreensíveis, os quais estão devidamente identificados. Mantivemos a 
linguagem coloquial da conversa. 
 

1. Como você vê o espaço de comunicação das pessoas que fazem o tratamento psiquiátrico e quais são 

as suas experiências nesta área de trabalho? 

 

Eu trabalhei no Adauto Botelho31 e fui mandado embora, em 1974. Eu era estudante; fazia estágio lá. Fui 

mandado embora, entre outras coisas, porque eu juntava os pacientes lá na sala – sempre fui músico; era mais, 

hoje menos; tinha conjunto em Vitória, tocava no Carlos Gomes, estudava música – então, levava o violão para o 

plantão e tocávamos: eu e um amigo meu. Nós dois éramos mú sicos e fizemos até um conjunto. Ele chamava 

João Batista Magno Filho, era pianista, e eu tocava guitarra, violão, contrabaixo, tal. Começamos a fazer um 

trabalho de música com alguns pacientes e a direção chegou e disse que não podia, porque era um trabalho 

médico e estávamos denegrindo este trabalho. “Vocês são médicos, estão estudando medicina, e não podem 

fazer isso, porque agita os pacientes etc.”.  Mesmo com essa dificuldade, a gente fazia.  

Em 1975 ou 1974, eu soube que tinha um médico argentino que morava na Inglaterra, com uma médica 

inglesa. Vinham dar um curso aqui no Rio, no Conservatório Brasileiro de Música, que se chamava 

musicoterapia. Li esta materiazinha, corri atrás, conheci o cara Orlando Benezon. O nome dela eu esqueci agora 

(eu vou lembrar depois ); faz muitos anos isso, uns 30 anos isso. Aí eu vim, fiz o curso de musicoterapia, o 

primeiro curso no Brasil que teve musicoterapia. A aplicação da música no tratamento de pacientes psiquiátricos. 

Traduzi o livro dele e o dela para o português; nunca publiquei.  

Eu xerocava, dava para os amigos da época, fotocopiava, usava mimeógrafo (rodava para dar para as 

pessoas que se interessavam). Eu me interessei por esta área, tinha essa visão que você começou a falar, que era 

uma coisa de reabilitação, de auxiliar a terapia, era uma adaptação às pessoas enfermas, e tudo mais. Em 1978, 

eu conheci o Franco Basaglia; ele esteve aqui no Brasil. Eu fui umas das pessoas que o trouxe (do grupo que se 

organizou para trazê -lo). Era um psiquiatra italiano que tinha sido, então, o responsável pela experiência italiana, 

que foi a mais radical, e falava não ao hospício, mesmo ; começava a construir experiências, não extra-

hospitalares, como você falou, e sim territoriais. 

Uma cois a interessante que eles falavam: não é extra -hospitalar, você está falando sempre em referência 

a hospital é não-hospitalar. Não é questão de ser não-hospitalar ou hospitalar, é questão de você ter outra 

                                                                 
31 Hospital psiquiátrico Adauto Botelho, em Cariacica (ES) – quando faz referência à Vitória é no ES. 



 

referência; chamava de territorial, usando conceito de território muito mais  do que sinônimo de região ilustrativa, 

área geográfica; um conceito que fala do espaço, das trocas reais, simbólicas, concretas, muito na linha do 

Milton Santos. Fui descobrir que eles eram grandes leitores do Milton Santos, de espaço, de novos conceitos; a 

nova geografia que Milton Santos utilizava é uma idéia de você construir no local onde as pessoas vivem, no 

âmbito dos recursos das formas culturais, simbólicas, de se organizar políticas sociais, de se construir estratégias 

de transformar o lugar social das pessoas com algum tipo de sofrimento psíquico.  

A idéia não é só criar os serviços mais humanos, mais abertos, não-hospitalares, aquela coisa toda. Mas 

você transformar a relação que uma sociedade tem com a idéia de loucura, a idéia de doença mental.  

A psiquiatria contribuiu muito para criar uma idéia de rejeição de estigmas, discriminação; a própria 

psiquiatria conceituou a loucura como irracionalidade, incapacidade, periculosidade. Foi a psiquiatria que fez 

estes conceitos. Então, se eles tinham, de alguma forma , base no campo empírico, na vida real eles foram 

reforçados. Essa idéia pela psiquiatria, pela criação dos hospícios, impossibilitava as pessoas de viverem em 

comunidade. 

Para mim, que conheci Franco Basaglia, foi uma oportunidade histórica; foi um ano muito importante 

também para ele, em que aprovaram a Lei Italiana, que ainda hoje é a única lei nacional que proíbe a construção 

de hospícios e determina a extinção progressiva dos hospícios do território nacional. Pois é, nenhuma outra lei no 

mundo inteiro tem este caráter de proibição de hospícios, da construção de novos e da prescrição da ext inção dos 

que existiam. A Itália sofreu um processo de desmontagem dos hospícios. Hoje, não existe em todo território 

italiano a figura do hospital psiquiátrico.  

Eu pude conhecer o Franco Rotelli; escrevi um artigo com ele, que é o atual secretário de Saúde de 

Trieste.  Foi muitos anos coordenador de saúde mental de Trieste; fui pra lá fazer doutorado.  Ele foi meu 

orientador.  

Eu comecei a pegar realmente muito mais esta dimensão que eu acho que aqui no Brasil não temos 

ainda, quer dizer, nós começamos a ter depois , com a institucionalização da reforma, talvez como conseqüência 

natural. A gente perdeu estas origens históricas, conceituais da reforma psiquiátrica italiana, que foi a base da 

nossa reforma.  

Quando Franco Basaglia veio aqui, em 1978 /1979, no auge então da aprovação da Lei 180, a lei 

italiana que é de 13 de maio de 1978, surgiu a idéia do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que acabou se 

deslocando para o dia 18, mas a idéia original era 13 de maio; como 13 de maio é a Abolição da Escravatura, 

poderia confundir.  

De qualquer maneira, a idéia era que fosse maio, e que fosse inspirado na Lei 180; a idéia foi a data de 

aprovação. Então, nós começamos este trabalho e hoje eu vejo uma tendência menos visível do que esta, de 

origem italiana, que é a de utilizar os recursos da arte, da cultura, não só da arte e da cultura, mas também do 

trabalho, do lazer, do plano de educação, como  forma de construção de possibilidades concretas para o sujeito 

com sofrimento mental, como  forma de construção de produção de subjetividade. São pessoas como você falou; 

historicamente, ficou um pouco a margem da vida social, porque era m consideradas incapazes, irracionais, 

insensatas, irresponsáveis, perigosas ; uma série de aspectos. Eram retiradas delas uma série de possibilidades de 

acesso, inclusive à informação, à experiência, à sensação. O caso de crianças com deficiência mental é muito 

típico; você ouvir falar ainda hoje de pais que foram ao médico, e ouviram: “a sua criança tem Síndrome de 

Down; não adianta muito investir numa criança que não vai viver muito”. 



 

Numa forma efetiva de troca, né? E sim de troca no sentido da qualidade da troca e sim de 

determinações de regras, de posturas, de regimentos, tudo mais. Hoje é uma discussão que eu tenho feito de que 

eu aprendi em Trieste. Foi lá também que eu aprendi sobre a primeira cooperativa de produção de vídeo; eu 

tenho estes vídeos todos aqui. Todos os vídeos que os usuários fizeram, na época, inspiraram a idéia da 

cooperativa dos usuários, cooperativas mesmo. Começaram com associações de geração de renda, com as 

cooperativas; conseguiram uma lei nacional de cooperativas sociais; a cooperativa já é uma organização 

diferenciada de uma empresa, na medida em que não é um patrão ou coisa assim. É uma forma digamos mais 

democrática de organização empresarial. Elas nasceram de trabalhadores autônomos, que não tinham como 

concorrer com as empresas, então foram experiências até de âmbito mais socialista, quando nasceram, a idéia 

dos cooperados. Eles conseguiram criar uma lei chamada Cooperativa Social, que ela tem ainda, mais subsídios, 

mais definições voltadas para idéia de que ela tem como função a recuperação, a inserção social, não só a 

reabilitação. 

No Brasil, se fala muito em reabilitação, só; não é só reabilitação. Há pessoas que não estão 

desabilitadas. Estou com uma critica interessante de um italiano, o Ernesto Venturini, que é coordenador de 

Saúde Mental de Ímola; é uma crítica ao conceito de reabilitação. Ele fala em habilitar, não é só questão de 

reabilitar, pode-se habilitar uma pessoa, no sentido de capacitá-la, e não recapacitá-la ou recuperá-la; por 

exemplo, há pessoas que ainda estão vivendo uma experiência psiquiátrica, psicótica, etc.  

 

2. Eliana: qual é o termo que ele sugere?  

 

Ele questiona o conceito de reabilitação e coloca habilitação como uma alternativa a se pensar que não é só 

questão de reabilitar, mas uma idéia de recuperação, que reabilitação dá. É nessa linha que estou falando. Foi 

uma pessoa que eu trabalhei;  ele fez o prefácio do meu livro Loucos Pela Vida, Ernesto Venturini . Hoje a gente 

vê assim, uma linha, acho que predominante aqui no Rio, nesse trabalho, mesmo na TV Pinel, não 

necessariamente dos artistas que estão ali dentro. Mesmo no grupo Harmonia Enlouquece, mesmo em outros 

trabalhos, é uma idéia de que a arte é terapia auxiliar, pode ser até ser principal, mas é terapia. 

E os italianos não consideram a arte uma terapia; consideram arte, arte. Fazer arte é uma possibilidade que 

todos sujeitos deveriam ter; quando se reduz à terapia, pode-se perder exatamente a especificidade, a amplitude, 

a transcendência que a arte tem.  

Eu hoje, por exemplo, faço crítica à musicoterapia; acho fundamental fazer trabalho com música, com 

pessoas com ou sem transtorno mental e transtorno físico, porque a música é uma experiência, e se eu reduzi-la à  

terapia, qual a melhor música para se pensar com psicótico? Com depressivo? Eu posso estar primeiro 

padronizando como se as pessoas por terem uma determinada situação precisassem de um determinado tipo de 

trabalho, de arte, etc. E não deixando que a própria arte fale por si. Essa é mais uma diferença marcante em 

relação a você fazer este espaço. 

 

3. Na verdade, eu fiquei meio pensativa com relação a estes termos e a estas práticas, por exemplo: 

conversando com Valter Filé, da TV Pinel, ele me disse: a gente não usa a televisão como terapia; nós 

temos aqui uma produção de um programa de TV, a gente tem que desvincular essa questão de que o 

programa de televisão é uma terapia. Conversando com um artista, o Lula Vanderlei, ele me falou uma 



 

das questões que me coloca em conflito com a TV Pinel; é como se fosse medo de usar o termo terapia. 

E o Lula Vanderlei, que é um artista, falou da arte terapia, do uso da arte como terapia, de pegar um 

paciente que vai fazer uma pintura e analisá-lo, utilizando alguns critérios da medicina, da psiquiatria 

e da arte. Eu ainda não consegui elementos suficientes para distinguir esta questão. De repente, eu 

concordo com a postura do Valter Filé, na TV Pinel, e ao mesmo tempo concordo com o Lula 

Vanderlei, que me mostrou o trabalho dele da arte como terapia. E a professora Cremilda Medina, que 

é uma pesquisadora da comunicação, critica a questão da objetivação da arte. Por que temos que ter 

esta preocupação; será que se utiliza o programa de televisão como terapia? Acho que, às vezes, 

ficamos muito apegados a estes conceitos de utilização. Para mim, estas reflexões ainda estão meio 

confusas; eu não sei se realmente estaríamos limitando a arte ou se arte serve como terapia, para todo 

mundo, não somente para quem já sofre de transtorno mental. É terapêutico para mim, participar de 

uma aula de música, e por que eu teria medo desta palavra terapia, como falou o Lula Vanderlei? 

 

Porque o terapêutico implica em uma técnica (ele é artista, mas é psiquiatra). A questão da psiquiatria, da 

psicanálise, da psicologia, é que elas vivem da idéia de doença; não existe a psiquiatria sem a idéia de doença 

mental. Abrir mão do conceito de doença mental significa abrir mão da profissão. Em certos casos, vamos até 

radicalizar: é abrir mão do emprego. Muitos psiquiatras pensam assim. Então, a questão de um conceito de 

terapêutico, você pode usar: tomar banho de mar, para mim, é terapêutico; outra coisa é falar: o banho de mar 

para você é terapêutico para a sua psicose; você vai tomar 15 minutos de banho de mar todos os dias ; a 

temperatura tem de estar de tanto a tanto.  

Outra coisa, você resignificar aquilo como um valor que tem um saber oculto, que não é um saber universal, 

que não é saber do senso comum. Não é o saber que pode dizer: para mim, ouvir música é muito bom, eu gosto, 

posso chamar de “terapêutico”. Uma cois a é você falar terapêutico como medicamento, ou como uma arte, que é 

dominada pelo arte-terapeuta, como um trabalho que é dominado pelo terapeuta ocupacional;  ou você retirar isso 

de um campo, de um saber competente, específico. O saber competente que eu estou dizendo é no sentido 

Marilena Chauí, que é reservado para quem detém o domínio deste saber. Este domínio tem idéia de mercado. 

Então, quando se fala de teatro-terapêutico, se fala independente de a pessoa ter índole para subir no palco, para 

falar um texto, etc. É terapêutico, independente de ele gostar do remédio; ele vai tomar, vamos amarrá-lo e 

vamos dar o remédio, porque é terapêutico fazer isso. Então é terapêutico ver aquele monte de pacientes 

indicados pelos CAPS, fazendo cinzeirinho de barro, ou fazendo crochê, homens, adultos, etc., de tradição rural, 

como eu já vi em CAPS 32 (de CAPS de zona rural, ficam lá no CAPS). Como é terapêutico fazer uma função; 

ele fica fazendo bordado, absolutamente constrangido, mas porque senão, ele não pode estar no CAPS, e aí ele 

não ganha alimentação, os remédios; a família vai querer internar no hospital porque acha que ele está doente, 

então, ele tem que fazer o jogo da terapêutica, por isso, faz o bordado, etc.  

 

4. Acho que a partir desta sua reflexão, eu consegui interpretar esta questão do espaço simbólico, e esses 

espaços de terapia se refletem de forma muito forte nesta concepção do espaço simbólico que as 

instituições criam e determinam para os pacientes ocuparem. 
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Se você for pegar desde o Pinel, o fundador, o psiquiatra Philippe Pinel, que foi o pai do alienismo, ele já 

falava do trabalho terapêutico, das artes como terapia. E Juliano Moreira, aqui no Brasil. Qual a diferença então? 

É isso que eu estava dizendo: O Franco Basaglia diz o seguinte: olha o grande problema da psiquiatria: o mal 

obscuro da psiquiatria está em ter construído um conceito, uma experiência como algo concreto. Então, quando 

se fala da doença, parece que existe a doença, o modelo conceitual da psiquiatria; estou falando do modelo 

epistemológico. A episteme da psiquiatria dá a entender que existe algo que se possa chamar de doença. Enfim, 

ele diz: tanto a partir de uma leitura da psicanálise, da psicologia, da leitura da fenomenologia e do 

existencialismo . Ele era um existencialista; não existe a doença, existe uma experiência do sujeito que eu posso 

chamar de “uma experiência de enfermidade, de uma experiência de mal-estar”, mas não existe, enquanto algo 

concreto, palpável que eu posso delimitar, classificar.  

As classificações das delimitações são todas as formas muito simplificadas e reducionistas de aproximação 

daquela experiência. Eu posso falar esta com uma experiência de depressão, um sofrimento depressivo, uma 

experiência de medo, de pânico, de perseguição, etc. Isso não significa que existam psicoses esquizofrênicas 

paranóicas. Como se o cara tivesse pegado uma daquelas doenças Essa mudança dele é uma nuance de quem 

teve uma formação filosófica e epistemológica muito grande.  Os médicos em geral, diziam: este cara não 

entende nada de psiquiatria, ele nunca viu um doente, ele fala que não tem a doença. Às vezes é um pensamento 

bastante limitado. Então, eu retiro todo o aparato psiquiátrico, toda a instituição psiquiátrica, tudo que a 

sociedade organizou em torno da pessoa com essa experiência, é por causa do conceito de doença mental.  

A sociedade impede saber as práticas jurídicas, que existe a doença. Ela é concreta naquela experiência que 

você vê no sujeito. Então, o conjunto de saberes no campo psiquiátrico, psicológico, etc., de doença, o conjunto 

de saberes no campo jurídico, político, no campo social, assistencial, tudo é organizado em termos destes 

conceitos de doença. Por isso, as instituições estão fechadas, são disciplinares, funcionam sob o princípio da 

custódia, da vigilância, da punição, etc. Então, Franco Basaglia dizia que, na prática contribuiu para eu lidar 

melhor com essa pessoa? Nada, na prática contribuiu para que eu crie instituições violentas, fechadas, inflexíveis 

na assistência do cidadão.  

Daí, temos os Adautos Botelhos da vida, dentre outros hospitais. Qual é a questão pra mim? A questão é 

a seguinte: eu sei de uma experiência que tem no sujeito, mas essa experiência não pode ser incompreendida, 

enquanto uma doença, como algo concreto. Ele veio como uma estratégia epistemológica da fenomenologia; vou 

colocar doença mental entre parênteses, e não entre aspas mais, no sentido de eu deixar o conceito sair da minha 

frente, para eu olhar o sujeito da experiência e não mais através de uma tela, que me ofusca a visão do sujeito, 

essa idéia, e é psicótico, então, tudo que eu faço é em função da doença. Se eu consigo arrancar da minha frente 

esse conceito, eu consigo falar com essa pessoa, para além do termo psiquiátrico. Eu consigo ver o que ela faz, 

além de ser um doente. Então, eu consigo fazer música com ela, a partir de sua índole musical da forma como ela 

puder absorver a música. Isso vai ser bom pra ela, porque é bom pra mim, porque é bom a gente ouvir rádio, é 

bom a gente cantar. 

 Agora, eu estou fazendo isso a partir de uma técnica terapêutica, eu dizia : não, se eu for fazer a partir 

disso aí, eu vou sentir que ela está deprimida; é bom que o depressivo não ouça música com sons graves porque 

isso mexe com o coração. Aí vou ter a regra geral da musicoterapia: os depressivos não podem ouvir sons 

graves, sons de tambores que deprime . É verdade. Num contexto, por exemplo, de uma experiência coletiva de 

estar ouvindo música, etc., isso quase não tem nenhum significado mais, então Franco Baságlia diz o seguinte: 



 

“o que nós precisamos é lidar com essas pessoas , além ou para além do conceito de doença porque senão, ela 

quer comer, está comendo muito... e eu vou dizer: olha, o psicótico quando dá surto, tende a comer muito, então 

eu tenho que suspender e falar com ele , porque não é assim;  você está comendo muito igual a uma pessoa 

comum.  Muitas vezes eu tenho que falar com ele : olha você está comendo demais , vai ficar gordo, pesado, vai 

passar mal, entendeu?”.  

Tudo que a gente faz com relação ao doente é determinado pela terapêutica, pela técnica, etc. Aí, a 

última pergunta do Basaglia: “como é tudo dominado pela técnica de algo que eu não sei o que é?”. Tudo em 

função do conceito de doença, o que é terapêutico para a doença, se eu não sei o que é a doença? O que é a 

doença, então? Essa pergunta, às vezes, foi irrespondível. Ainda hoje, o que é a doença?  

A psiquiatria parou de usar o termo doença há uns anos; já que não usa mais isso há pouco tempo. 

Doença, enfermidade, não se usa mais; ninguém fala mais transtorno mental. O que é um transtorno? Eu tenho 

um transtorno mental, o que é? Irritado aí no engarrafamento, sai gritando, nervoso; uma hora o cara me irrita, o 

cara encosta o carro atrás do meu, saio lá dando pernada e tal... um transtorno mental, transtorno mental 

psicótico o que é exatamente? 

Então eu acho assim, que a grande diferença de qualidade de natureza do trabalho que os italianos 

fizeram quando começou tudo isso, [...] eles também tiveram essa idéia, a idéia não é ser terapêutico, não é uma 

implicância com o conceito de terapia, entendeu? Estou dizendo isso para você entender esta questão do Lula 

Wanderley. Aqui no Rio, tem muito dessa denominação. Como  Vitória, o Rio é uma terra altamente 

psicanalizada, altamente dominada pelo território psi, todo mundo é psi; se não é, já fez análise, já fez terapia. 

Vitória é psi-lacaniana.  

Então é claro, tem um mercado aí atrás; a pessoa não pode aceitar que haja vida além de Lacan, além da 

psicanálise, além dessas teorias psicológicas, que não estuda o sujeito de outra forma; em geral, desconhece o 

que a antropologia fala das (?)33 porque não, se não fala do inconsciente, não é um saber competente para falar a 

filosofia, entendeu? Então eu estou dizendo: olha, posso atuar e devo atuar para além da clínica; eu acho que esta 

é a questão, para além da terapia. Romper com isso significa que eu posso lidar com o sujeito que ouve vozes; é 

que a associação lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, tudo, há a Associação dos Ouvidores de 

Vozes. Mas aí o cara pergunta: “o que é ouvir vozes?” (não é uma doença psicótica, tal, tal?).  Vou falar para 

você... há milhares de pessoas que ouvem vozes; você anda com elas o dia inteiro, e não acontece mais nada na 

vida delas a não ser ouvir vozes. E algumas então dizem: “eu quero entrar na associação porque quero falar das 

minhas vozes com pessoas que ouvem vozes, e não quero ser medicado por isso”. Existe até assessoria jurídica; 

se alguém for medicado porque está ouvindo vozes, eles entram na justiça, tem advogado e tudo mais.  

Eu acho que esta é a grande questão que está por trás desse embate, está entendendo? Os  CAPS, por 

exemplo, têm uma visão; são serviços terapêuticos inovadores , mas eles são só isso? Lá para os italianos, não; 

são estratégias sociais de lidar com sujeitos de desvantagens social. Eles não lidam só porque a pessoa é 

psicótica, quer dizer, não fazem só ações terapêuticas, por isso, eles vão quando vão ajudar a pessoa a arranjar 

um emp rego, arranjar uma casa, fazer um passeio; eles não estão só lidando com psicóticos que não sabem andar 

sozinhos, estão ajudando uma pessoa com uma série de deficiências de dificuldades, problemas, outras certas 

coisas, de possibilidades; que não tenha mesmo possibilidade de usufruir de um certo recurso ou de construir um 

certo projeto, por isso, os terapeutas, os voluntários, boa parte, os operadores não são chamados. Terapeutas  são 
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operadores, não são técnicos, então, há um rompimento; isso ameaça muito essa idéia da profissionalidade: eu 

sou psicólogo... o que eu vou fazer? As pessoas acham que para ser psicólogo tem que fazer uma terapia, para 

ser médico tem que ser terapeuta. 

Esse é o grande problema do rompimento não, da ruptura não, que o modelo nosso está levando: ou ele 

caminha no sentido de saber romper com este conceito, saber romper com esse modelo conceitual, esse modelo, 

ou ele vai ficar eternamente. Andar numa praça é terapêutico, um passeio terapêutico. Já vi várias coisas assim: 

terapia de andar de ônibus... andar de ônibus é bacana, eu adoro andar de ônibus; aqui no Rio é um perigo, mas 

quando eu vou para outros locais , gosto. Curitiba eu fui agora, andei de ônibus; eu estava à toa, um dia, peguei 

um ônibus e fui até o ponto final.  Olha que coisa mais maravilhosa! Você anda pelos cantos, vê a cidade, vê 

coisas de um ângulo, que você não vê quando está a pé, quando está de carro. Andar a pé também é ótimo, então 

a gente usa genericamente: é terapêutico. Para mim, comer é terapêutico, respirar é terapêutico, respirar bem, 

alimentar-se bem, alimentar-se adequadamente, tudo é terapêutico, se você for usar.  

Mas o que é restrito a um saber médico? A um saber psicológico esse é o problema desse embate que há 

aqui no Rio e, por isso, os CAPS estão virando ambulatórios, essas oficinas, esses projetos, mesmo os mais 

interessantes ; se não é uma resistência aí, por exemplo, do Filé 34, há outra pessoas. Como eu te falei, eu sou um 

dentro da área médica que questiono essa questão de que tudo se reduz à terapêutica, ou tudo se reduz à clínica. 

Eu tenho um artigo publicado assim: A (Clínica) e a Reforma Psiquiátrica. 

O Edvaldo trabalha comigo aqui e eu nunca, eu não o considero como um usuário que está ali, e assim 

como outros que já passaram por aqui, porque estou sempre abrindo estágios. Acredito que a possibilidade que 

eu ofereço é dar a eles possibilidades de cidadania, de subjetividade de sociabilidade, etc. A nossa relação é 

pautada pelo terapêutico; essa é a questão, e eu acho que manter o terapêutico como  o cerne da questão significa 

ainda relacionar-se com a doença do sujeito, e não com o sujeito. Para mim, isso é levar o princípio do Franco 

Basaglia na radicalidade.  

 

5. Eu percebi, nesse pouco tempo que eu tenho investigado nessa área, que existe uma questão cultural 

muito forte, mesmo na sociedade, de enxergar a pessoa a partir do título, do atestado médico que ela 

tenha, então, nós vamos ver essa experiência, por exemplo, no vídeo. A proposta do vídeo-

documentário que quero fazer agora é a de, quando dar os créditos, evitar colocar ‘usuário do serviço’ 

se ele é um ‘artista’ que fez o trabalho; não pretendo identificar a enfermidade que tem (se é que tem). 

Às vezes, quando eu estava mostrando para alguns amigos as imagens que fiz lá no Hospital 

Psiquiátrico em Havana (foi um grande festival), com artistas maravilhosos, ouvia deles: “Eliana esse 

aí é louco, esse é doido?” É incrível, isso! Existe a necessidade de rotular... 

 

Paulo: “O filme bicho de sete cabeças”, você viu?  

 

Vi. 

 

Paulo: Há várias pessoas ali que são pessoas com dado tratamento, em que não faz nenhuma 

referência . 
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É... eu acho que isso é interessante mesmo. 

 

Paulo: Você conhece os vídeos que o Sérgio Penna fez? Você sabe quem é o Sérgio Penna?  

 

O artista de Santos?   

 

Paulo: É, agora de São Paulo; Sérgio Penna é o cara que fez a direção artística do ator do 

Rodrigo Santoro; é um cara que já fazia teatro com os usuários, lá no CAPS de Santos. Antes de ficar 

famoso, ele fez alguns vídeos; dois deles , eu tenho: O mito de (Perfecçone) e Wlisses acorrentado.  

 

Parece-me que eles fizeram uma peça teatral.  

 

Paulo: Isso, ele filma e faz um (making off),  das duas peças; eu tenho esses dois vídeos aí também. A Laís o 
conheceu porque tinha experiência, e ele deu essa sugestão de usar os usuários lá, mas sem fazer menção (à 
condição de enfermo mental). Nenhum deles fez papel de louco; fizeram papel de artista mesmo assim, 
outros papéis. 

 

Eliana: É, eu lembro que, conversando com um dos participantes, ele me disse: “eu participei do filme 

Bicho de sete cabeças, com o Rodrigo Santoro; foi muito legal...”. 

 

Paulo: É nessa linha, aliás, na semana que vem entra (Estamira) no ar. E o Pitter (Park Our Bart), que é 

um dos autores, coordenadores daquele projeto de teatro (“UEMS”) e o Sérgio Penna, que é então esse d iretor de 

teatro, agora está fazendo cinema; depois de Bicho de sete cabeças, o primeiro filme convidado para ajudar 

nisso, ele se mostrou um grande diretor de atores ; depois , foi fazer Carandiru . Ele dirigiu o Rodrigo e outros 

atores, e agora está encerrando o filme do Helvécio Ratton, que é um cineasta famoso na nossa área, conhecido 

nacional e internacionalmente; é importante para nós também porque ele é um psicólogo que fez o primeiro 

documentário de peso, no Brasil, sobre o modelo psiquiátrico, O nome da razão, que é de Barbacena; eu tenho 

também aí.  

Tudo de vídeo que eu consigo eu dou para o Núcleo de Vídeo O nome da razão; foi o primeiro 

documentário depois da ida do Franco Basaglia para Barbacena. Ainda hoje, ele é passado; a gente divulga. É 

um filme muito impactante,um documentário, e ele está dirigindo um filme chamado Batismo de Sangue, que é 

sobre a história do Frei Tito, e o Sérgio está lá. Eles compartilham dessa discussão do lado que eu estou fazendo, 

a idéia assim de falar que você pode fazer uma... Eu não estou dizendo que não exista uma mú sicoterapia, uma 

arteterapia, um teatroterapia, eu estou dizendo que isso reduz o potencial da arte, e isso enquadra a arte no 

projeto que lhe é externo, é artificial; é claro que você pode ver, por isso, eu acho que o conceito de reabilitação 

é muito amplo e perigoso. Você fazer um grupo de teatro, é legal, você fazer um ensaio junto, testar as coisas, ir, 

discutir, fazer de novo, voltar, e tomar um lanche junto. Quer dizer, isso são formas de sociabilidade, por isso, 

que acho que o Rotelli fala mais neste sentido, fala mais sobre trocas, de produção de subjetividades que a gente 

tem no dia -a-dia; compartilhar um projeto com o grupo, as dificuldades, os prazeres, compartilhar uma 

experiência, um passeio, mas tudo é fundamental.  



 

Às vezes, a gente está o dia inteiro enfiado numa sala... quantas vezes eu queria estar num trabalho 

desses, onde eu pudesse também agora ao invés de estar enfiado num ambulatório, num consultório, ir para uma 

praia, fazer um passeio, ir ao supermercado fazer uma compra, isso é uma questão se a natureza disso é 

terapêutica ou não.  

Sempre dei importância a essa discussão; eu trabalho com o conceito de Reforma Psiquiátrica que eu 

tenho escrito, produzido, chamado “Como Processo Social Complexo”, ou seja, Reforma Psiquiátrica para mim 

não é só a reforma do modelo assistencial, não é só sair de um modelo, que é hospitalar, para o modelo 

territorial. Para mim, é uma dimensão, mas a idéia é de uma reforma psiquiátrica, como processo social 

complexo, primeiro de pensar em processo, de que há algo que você não tem um ideal, um fim, último, mais  

perfeito, etc., mais sim que permanentemente você tem concepções, mentalidades, conflitos, etc.  

Então você está semp re num processo que é histórico; para você pensar historicamente, essa é a idéia, 

associar o sentido de envolvimento dos atores envolvidos na própria condução, a construção do processo. Daí, a 

idéia do pensar o sujeito com a experiência psíquica, o usuário que a gente usa na nossa linguagem, os técnicos, 

os familiares, envolver esse sujeitos na construção, nos caminhos desse campo, das trajetórias, das opções, da 

soluções, das estratégias, etc. A idéia de complexidade trás totalmente a idéia de multifatoriedade, de inter-

setorialidade. Então, se eu fizer um projeto, hoje, significa envolver outras políticas públicas, outros setores, 

outros atores sociais externos à saúde; é pensar como multi e transdisciplinaridade, mas também inter-

setorialidade, e que são dimensões que se relacionam a outra dimensão jurídico e política; todo um estatuto legal 

da questão da loucura no país, como é pensado e como é definido, juridicamente, o conceito de responsabilidade, 

de capacidade e deficiência. Tudo isso tem a ver com o saber psiquiátrico.  

Eu faço produções na área teórico conceitual, epistemológica, questiono os conceitos, coloco a doença 

mental e o conceito de normalidade entre parênteses, para que eu possa trabalhar não somente com conceito 

psiquiátrico, mas também no campo técnico assistencial, no campo jurídico e político, no campo sócio-cultural. 

O que é o campo sócio-cultural? É onde eu tenho mais atuado. É essa dimensão do imaginário social, 

como a sociedade pensa a loucura; o outro pensa esse diferente, etc. Como ela construiu essas representações 

sociais e mentais, esses sentidos, falando vários conceitos. Estes conceitos são úteis para ajudar a pensar como 

que uma certa coletividade constrói um mundo imaginário sobre um outro. Que ele considera incapaz, perigoso, 

etc.  

Para mim, uma das dimensões fundamentais da reforma é de atuarmos nesse imaginário. Tudo que diz 

respeito a esse imaginário, como as dimensões articuladas, e o processo social completo. Quando os técnicos, os 

médicos em geral, falam da questão da loucura, da doença, etc., isso é dimensão epistemológica, o campo 

conceitual. Se você questiona, você ajuda as pessoas a construir um imaginário, a idéia da doença como 

incapacidade, como erro, tudo mais.  

Quando se inicia um novo serviço, que trabalha com estratégias culturais, de ações culturais, artística, 

etc. –, falo de terapias, das estratégias que não usam os recursos do isolamento, da segregação, do eletrochoque, 

da contenção física – pode ser um bom serviço de atenção psicossocial, territorial como o CAPS. Você também 

está transformando o imaginário social, na medida em que as pessoas vêem, convivem com aquela experiência 

usuário-familiar, do vizinho, etc., aprendem ali outra forma de lidar com esse sujeito. No campo jurídico-político 

também, porque a gente está praticando formas de inclusão de cidadania, que são conceitos do campo jurídico-

político, formas de lidar com o sujeito no meio social, e não com ele como segregado, como sob tutela, ou sob 



 

custódia. E mais especificamente, no campo sócio cultural, toda produção que se tem feito de mídia é para 

transformar a forma de como as pessoas pensam. Este trabalho de mídia ajuda a refletir como ela faz, como ela 

interfere na cultura do pensar das pessoas. Este trabalho com a cultura pode construir novas possibilidades para 

os sujeitos. 

 

6. Professor, nessas suas andanças pelo Brasil, pelo mundo, como é que você avalia esse espaço de 

comunicação: o Brasil com relação ao mundo? Temos conquistado, ou você percebe que esse espaço 

ainda é muito limitado? 

 
Acho que temos conquistado muito. Depois da Itália, o Brasil é o que mais tem uma produção sistemática 

nesse campo. Ainda muito nesse impasse, fazer um vídeo é uma estratégia terapêutica ou é uma estratégia de 

cidadania. Acho que temos uma expressão forte aqui no Brasil. Isso tem um determinado mapeamento, ainda não 

muito bom, mas já razoável de televisões, vídeos, rádios, jornais e outras estratégias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 09 

Paulo Sérgio Santos Machado 
 

 

 

 “Hoje é um dia ótimo para as pessoas conhecerem os 

trabalhos dos usuários, aqui existem vários usuários 

– e ver que não é por aí, que às vezes ficam com 

medo dos pacientes, que são agressivos, que é isso, 

que é aquilo. E não é nada disso; as pessoas são de 

bons corações, são pessoas boas”. 
 

 

Entrevista com Paulo Sérgio Santos Machado 
18 de maio de 2006 
Local: Campus da Praia Vermelha da UFRJ 
Avenida Venceslau Brás, 75 – Botafogo 
Rio de Janeiro – RJ 
 

1. Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de trabalho, aqui no instituto 

Phillipe Pinel, na Cooperativa Praia Vermelha. O que vocês fazem aqui? 

 

A gente produz bombom, bolo de castanha, bolo de cenoura, bolo de banana, biscoito de castanha, pão de 

castanha, pizza, panqueca, cachorro quente de forno e cafezinho. Está sendo ótimo para várias pessoas que 

precisam de uma ocupação, pois elas se distraem e se divertem. 

 

2. Você acredita que esse trabalho de culinária, desenvolvido por vocês na cooperativa, ajuda também no 

tratamento? 

 

Ajuda muito. Você se ocupa, não fica à toa, toma medicação, vai para o trabalho, o convívio. Está sendo ótimo 

para muitos. 

  

3. Aqui dentro da instituição e mesmo fora, na sociedade, há um espaço de comunicação, em que vocês 

possam dar opiniões e sugestões nas reuniões?  

 

Eu tenho porque faço parte do Movimento da Luta Antimanicomial, titular do Núcleo Estadual; lá, convivem 

técnicos, usuários, familiares e estudantes. E, dentro do Hospital Pinel, os técnicos convivem com os usuários. 

Temos muito espaço de comunicação, sim. 



 

 

4. Quanto à sociedade, você acredita que as pessoas têm menos preconceito com relação às pessoas que 

têm enfermidades mentais, ou ainda existe preconceito? 

 

Acho que o preconceito vem da pessoa. Há pessoas que são preconceituosas; muitas delas estão conhecendo o 

trabalho e, conhecendo, não têm tanto preconceito como antigamente. Na época do manicômio, as pessoas 

ficavam horrorizadas, ficavam com medo, mas o convívio se tornava melhor, quando conheciam os usuários. 

São pessoas inocentes, de bom coração, que precisam só de um tratamento, e que podem ser recuperadas aqui, 

no momento. Mas há pessoas que são preconceituosas; o preconceito vem de princípios delas mesmas. 

 

5. O que você sugere que nós, principalmente profissionais da comunicação e a sociedade, poderíamos 

fazer para diminuir um pouco esse preconceito? 

 

Hoje é um dia ótimo para as pessoas conhecerem os trabalhos dos usuários, conhecerem vários usuários – aqui 

existem vários usuários – e ver que não é por aí, que às vezes ficam com medo dos pacientes, que são agressivos, 

que é isso, que é aquilo. E não é nada disso; as pessoas são de bons corações, são pessoas boas. E também há o 

Movimento da Luta Antimanicomial, reuniões no Sindicato dos Médicos no prédio do Serviço Social, uma boa 

oportunidade para se comunicar com as pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 10 
Renata Cristian S. de Sá 

 



 

 

 
 
 
 
 
Entrevista com Renata Cristian S. de Sá, professora do grupo teatral Os Nômades 
Data: 18 de maio de 2006 
Local: Campus da Praia Vermelha da UFRJ 
Avenida Venceslau Brás, 75 – Botafogo 
Rio de Janeiro – RJ 
 
 

1. Renata, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre este grupo de teatro Os Nômades. Há quanto 
temo este grupo existe e qual o objetivo do grupo? 

 
 

A companhia de teatro amadora chamada Os Nômades começou com uma iniciativa, o espaço terapêutico 

Antonin Artaud, que foi um grupo de profissionais da saúde que se reuniu para montar uma clínica, só que uma 

clínica interinstitucional e que a via de tratamento seria a arte. O primeiro trabalho que eles conseguiram montar 

foi o grupo de teatro Os Nômades e eles nos convidaram: eu, que sou professora, e outra profissional de teatro, 

que é atriz.  

O grupo está reunido há três anos e dois meses, e se chama Os Nômades, porque começou no Uni-Rio, que 

era um espaço cedido, depois fomos para outros lugares (que no momento eu não recordo quais foram), e agora, 

o grupo se fixou no Catsapá, onde a gente ensaia todo sábado. Construímos a peça Ponto Cego, apresentada aqui 

no evento, no dia da Luta Antimanicomial.  

 

2. Nós temos observado que a psiquiatria vem adotando novas formas de tratamento, principalmente se 

apropriando da arte. Você acredita que a arte é importante para a pessoa que está fazendo tratamento 

psiquiátrico? 

 

Eu não só acredito como defendo, pois a arte possibilita a autonomia, a expressão do sujeito que é tomada 

como algo importante, porque na psiquiatria tudo o que o paciente se expressa é um sintoma e faz parte da 

patologia; na arte, tudo é possibilitado e, como a psicose, as doenças psiquiátricas deixam o sujeito falar de 

coisas que normalmente não se aceitam.  

A arte acolhe isso, então, de alguma maneira, ela permite a autonomia, a expressão do que os pacientes 

sentem. Eles conseguem se sentir mais capazes porque produzem peças, cantam, dançam, enfim, conseguem se 

reestruturar.  

Um dos componentes sempre se dizia alcoólatra (“o alcoolismo era maior que eu”) e, de uns tempos para cá, 

a gente está investindo nele e já apresenta muita melhora. Uma vez, ele apareceu em uma das apresentações, 

alcoolizado, e nós o impedimos de participar da apresentação. Hoje em dia, ele tem toda uma preocupação de 

não beber e de acordar cedo. Ele conta que, às vezes, passa a madrugada ensaiando textos; tem evoluído 

bastante, na verdade, por um víeis, que é a arte.  

 

3. Para você, a arte seria uma forma de comunicação? Como você avalia o espaço de comunicação 

desses pacientes na sociedade? 



 

 

A psiquiatria, em geral, ainda não é muito aceita socialmente, então, não tem muito espaço de fala e de 

escuta; a gente até tenta falar. Mesmo os pacientes que hoje em dia estão lutando muito pelos seus direitos ainda 

não são ouvidos. Embora a gente grite, ainda não há uma escuta para isso, ainda não é aceito.  

Mas eu acho que a arte entrou exatamente neste víeis como uma possibilidade de serem ouvidos, de falarem 

das questões que são pertinentes à loucura, mas que ao mesmo tempo são pertinentes a todo mundo. É o caso da 

nossa peça: a gente fala da solidão, de não ter possibilidade de ser ouvido e de não ser percebido na sociedade; 

falamos exatamente disso e falamos de uma coisa que é deles, pertinente a quem sofreu de algum surto, em 

algum momento, de quem sofre de transtornos psiquiátricos, mas que é um problema universal. 

 

4. O que você acha que nós poderíamos fazer para reduzir este preconceito que existe com as pessoas que 

têm problemas mentais? 

 

Eu sou um pouco sonhadora; penso que, quem participa, precisa difundir, cada vez mais, seja pela arte, seja 

pela conversa informal. Acho que temos que abrir espaços de conversa, a respeito da loucura e dos problemas 

pertinentes à loucura, como em problemas de passe livre e trabalho. Assim, se a gente começa como o trabalho 

da formiguinha, que é conversando com a família e construindo um ambiente menos preconceituoso, na própria 

família, a gente já vai ampliando esses laços, até chegar a um âmbito maior, que seria a sociedade inteira. Mas, 

isso ainda é um sonho para quem trabalha em um ambiente psiquiátrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 



 

Rosibel de Souza 
 
 

 

 
 
 
Entrevista com Rosibel de Souza, aprendiz na oficina Papel Pinel 
Data: 18 de maio de 2006 
Local: Campus da Praia Vermelha da UFRJ 
Avenida Venceslau Brás, 75 – Botafogo 
Rio de Janeiro – RJ 
 
 

1. Rosibel, você poderia falar um pouco sobre as atividades que você desenvolve aqui? 
 
 

Eu faço tratamento no Instituto Philipe Pinel, há sete anos; depois que passei a trabalhar no Papel Pinel, eu 

não tive mais depressão, porque o meu problema é depressão, e o Papel Pinel é uma oficina de terapia e 

reabilitação psicossocial, então ajuda muito no tratamento, da seguinte forma: a gente faz papel reciclado, faz 

capa de caderno e de bloco com este papel; enquanto trabalhamos, a gente se diverte bastante, conta piada, ouve 

música. A arte ajuda porque enquanto estamos está ali, concentrados no trabalho, fazendo um desenho ou 

encapando um bloco, não estamos pensando nos problemas que trazemos. Naquela carga pesada, isso a gente 

deixa lá no divã do psicanalista. 

 
2. Gostaria que falasse um pouco sobre a sua experiência e sobre a sua opinião com relação à sociedade. 

Você acredita que as pessoas têm menos preconceito com relação às pessoas que tem enfermidade 

mental, ou você acha que ainda existe preconceito? 

 
Olha, ainda existe preconceito. Inclusive, eu conheço uma pessoa (que eu não vou citar quem é nem o 

nome) que tem vergonha de vestir a nossa camisa; por causa do preconceito da sociedade lá fora, ela diz que 

jamais colocaria uma camisa dessas. Não que ela tenha preconceito, mas por causa do preconceito lá fora. Mas a 

nossa camisa vem com o lema “Recicle idéias e jogue fora preconceito”; está gritando alto pra sociedade.  

 

3. O que você acha que nós poderíamos fazer para diminuir um pouco este preconceito? 
 

O que nós podemos fazer é continuar este movimento da luta antimanicomial, não só aqui no Brasil, mas se 

estender também pelo estrangeiro para que acabe o preconceito que as pessoas têm. A idéia que as pessoas fazem 

do portador de transtorno mental é como se fosse um nada, ou muitas vezes como se fosse um animal, e tratam 



 

mal.  Eu nunca passei por constrangimento nenhum, graças a Deus, mas eu já vi acontecer na televisão, já vi 

acontecer com outras pessoas. E nós temos que acabar com isso. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 
 

Samy Chagas 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
“É claro que, nesta sociedade, todo 
mundo costuma dar muito valor a 
certas coisas e querer descartar outros 
valores. Mas, esse é um molde que 
existe desde que o mundo é mundo; é 
um molde errado, mas acho que nós 
podemos inverter esses moldes e 
colocar outros”. 
 
 
 
 

 
Entrevista com Samy Chagas 
Data: 05de junho de 2006 
Local: Instituto Philippe Pinel 
Av. Venceslau Brás, 65 – Botafogo 
Rio de Janeiro – RJ 
 
 

1. Quando você tem uma idéia, você a leva, sem medo, para a reunião? Você percebe que as pessoas do 

grupo ouvem a sua voz? Você tem espaço de comunicação neste grupo de trabalho? Gostaria que 

contasse um pouco sobre a sua experiência de trabalho, no grupo da TV Pinel. 

 

 Depende da ocasião; dentro das reuniões, 

a idéia de cada um é ouvida e discutida. Para cada pessoa que formulou a idéia, vai ser formada uma equipe para 

ajudar essa pessoa na produção e na direção, a fim de que seja arranjado o material necessário e também para 

que seja elaborado um cronograma, de acordo com o tempo que o programa vai ser produzido. Nós preparamos a 

pessoa e dizemos o que ela vai ter que fazer, quando ela estará atuando, quando nós começaremos a gravar. A 

dinâmica é bem interessante; às vezes, é meio complicado, mas, mesmo assim, a gente consegue se entender. E 

tem aquela qualidade que a gente consegue ver. 

 

2. Os trabalhos que você desenvolve, aqui na TV Pinel, ajudam no tratamento que você faz? 

 

 Sim, ajudam bastante, principalmente 

pelo fato que eu posso pensar em novos focos para a minha vida. Estou aprendendo uma profissão que, mais 

tarde, eu posso desenvolver. Também me ajuda a ter responsabilidade, organização, paciência e mais controle 

sobre mim mesmo. 

 



 

3. O que a gente pretende com este documentário é mudar a opinião das pessoas que pensam que, quando 

um indivíduo tem determinada enfermidade mental, não pode trabalhar, tem de ficar somente tomando 

medicamentos e internado sob cuidados médicos. A gente vê que há coisas diferentes, aqui no Instituto 

Pinel, a partir das experiências dos trabalhos que você desenvolve. Então, então gostaria que você 

mandasse uma mensagem a essas pessoas e que falasse da sua experiência, aqui no hospital. 

 

Na minha opinião, nenhum ser humano é realmente normal; cada um possui algum tipo de perturbação, de 

trauma, de mania ou de idéia fixa e, independentemente da posição social, da cor, da religião, ou do ofício desta 

pessoa, ela não é totalmente normal e ninguém é. É claro que, nesta sociedade, todo mundo costuma dar muito 

valor a certas coisas e querer descartar outros valores. Mas, esse é um molde que existe desde que o mundo é 

mundo; é um molde errado, mas acho que nós podemos inverter esses moldes e colocar outros. As pessoas 

deveriam ver que, aquilo que abrange o poder ou a riqueza, ou só o belo e o luxuoso, não é o único molde desse 

mundo; existem outros que costumam viver nesta parte do bom, ou daquilo que chamam de bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 
Valter Filé 

 
 



 

 
 
Entrevista com Valter Filé , coordenador da ONG Imagem na Ação
  
Local: Instituto Philippe Pinel, TV Pinel 
Data: 02/07/03 
Obs.: Este foi nosso primeiro contato com a TV Pinel 
 

 

1. Filé, você poderia me falar um pouco sobre a TV Pinel? Em que canal  eu posso assistir a este 

programa? 

 

 A maior dificuldade que se pode encontrar, quando se pesquisa a TV Pinel ou qualquer outra 

experiência comunitária, é que as referências para pensar a comunicação ainda estão muito baseadas na 

comunicação de massa, e isso acaba virando uma camisa de força porque você começa a estabelecer parâmetros 

que não existem, eles não vão aparecer, e isso normalmente leva a alguns equívocos.  

 Eu estou falando isso porque antes da TV Pinel eu e mais algumas pessoas daqui – somos de uma TV 

comunitária que se chama TV Maxambomb a – várias vezes a gente se encontrava com algum financiador 

europeu, que vinha fazer alguma avaliação do projeto; queriam saber quantas pessoas assistiam ao programa. O 

tempo todo, o trabalho da gente era de tentar convencer que não tínhamos condições. Na verdade, se pensa que a 

metáfora de TV que se usa, supostamente vai trazer tudo da outra, e não, aqui é um campo de produção de 

conhecimentos, produção de outros conhecimentos, de outras possibilidades... que faz com que a gente entenda 

esses fazeres de grupo. 

Sempre a referência nem é a qualidade da audiência, é a quantidade mesmo, é a ditadura do Ibope; a 

gente sabe que os estudos de recepção revelam que o ibope não é nenhum estudo de qualidade, é um estudo de 

quantidade. O Ibope, por exemplo, não dá conta de quando as pessoas vão ao banheiro, quando saem para fazer 

comida, de uma série de coisas. O que aconteceu foi que muitos dos estudos sobre televisão, sobre comunicação 

estão muito baseados na produção e quando ele se baseia nos estudos de recepção ele ainda se baseia a partir da 

força de produção, como se a produção fosse o único lugar de estudo deste fenômeno, desta coisa da 

comunicação.  

 

Isso para mim é um cuidado inicial de pensar. A experiência – eu participei da Maxambomba – aqui e 

em outros projetos podem ser vistas a partir da referência do estudo da comunicação, que é muito baseado nos 

estudos de comunicação de massa; ele precisa de outros elementos para ser entendido. A gente tem encontrado 

algumas maneiras de pensar essa coisa...  

 

2. Quais os canais pelos quais os programas da TV Pinel são transmitidos? 

 

Primeiramente, ela é feita aqui; há programas que são feitos na rua, mas toda produção é feita aqui, a nossa 

ilha é aqui. Aqui só existe uma coisa interessante: ela não é produzida para ser exibida, ela é produzida, então, a 

própria exibição faz parte do processo de relacionamento das pessoas. É como se você criasse um espaço de 

encontro das pessoas; não existe privilégio na exibição, ele existe quando fazemos um evento ou quando ela é 



 

exibida, por exemplo, no canal por cabo, no Canal Saúde. Essas exibições funcionam como visibilidade do 

projeto; é uma experiência que está acontecendo.  

O fato de se fazer para dentro não significa que temos ojeriza de passar para o Brasil todo não, muito pelo 

contrário, a questão é que nós não elegemos como princípio a exibição. Se eu elejo a exibição, uma grade de 

programação que tenha dias certos, eu tenho que padronizar a produção porque a produção não pode atrasar.  

Eu tenho uma amiga que dizia que “televisão é igual a um gordo comendo incessantemente e você tem de 

ficar cozinhando para este gordo o tempo todo”. Você não tem tempo mais de viver. O compromisso com uma 

grade, com um cronograma é um problema, principalmente aqui nesta instituição.  

Eu costumo usar muito a idéia de que aqui é um espaço de convivência das diferenças. Às vezes, nas 

reuniões de pauta, se sai com 35 idéias, e vão se realizar sete; se alguma coisa da produção do programa que foi 

sugerido não acontece porque alguém surtou e foi internado, ou por qualquer problema que a pessoa tenha, isso 

faz parte do processo; portanto, a gente não tem nenhum compromisso de que vai ao ar.  

Mais do que fazer alguma exibição interna aqui, quando a gente exibe, o que está interessando é o fazer 

cotidiano, é o dia-a-dia. Quando as pessoas entram aqui, têm que ser respeitadas; precisamos ficar atentos aos 

movimentos da instituição, não só dos usuários, mas dos funcionários também, estar atento e tentar nos 

disponibilizar.  

Outra idéia que existe de televisão é da produção, porque essas coisas estão muito presentes, e a produção 

supõe um lugar onde alguém fala para alguém. Aqui não, aqui a idéia é que a gente faz um esforço infeliz de não 

sermos aqueles que falam, mas sim aqueles que disponibilizam os equipamentos para que as pessoas falem, para 

que se encontrem. Em um programa, pode ter um médico, um usuário, um funcionário que fale para a guarda, a 

guarda que fale para a direção do hospital, muito mais do que uma equipe que produz incessantemente para 

sustentar o “gordo comendo”. A idéia é tentar cada vez mais afinar o ouvido. Claro que não é uma atividade 

passiva psicanalítica, não, é uma atividade de interação, colocando a nossa opinião, discutindo, de forma que a 

gente possa estar fazendo as coisas com eles.  

 

3. Como funciona a organização desta equipe?  

 

Na realidade, essa equipe é a equipe técnica, a gente fala que é remunerada; aqui a gente presta serviços para 

o hospital. Eu sou coordenador de uma ONG que presta serviços para o hospital, então é assim: a produção da 

TV Pinel é movimentada e sustentada por esta equipe, que tem um número de pessoas que não são usuários, e 

existem os usuários: são quatro usuários com remuneração. 

 

4. Quem é que paga? 

 

A prefeitura; nós temos um contrato com a prefeitura do Rio, com o Hospital Municipal; um contrato para 

execução da TV Pinel, então, dentro desta folha, a gente incorpora as pessoas. Esta equipe se disponibiliza para 

trabalhar com todo mundo, pode ser um programa com uma carga infinita de pessoas , que devem ter dentro do 

programa. Os usuários que vão definir, discutir, acompanhar os programas, até onde eles puderem, se puderem ir 

até a edição, se puderem trabalhar no programa além da direção que vão fazer, vão acompanhar o que ele 

puderem.  



 

A gente não considera os participantes fixos como funcionários, pois  ainda existem alguns impedimentos 

para se colocar definitivamente na folha, então, devem ser chamados de “bolsa”, até porque existem horários; 

eles continuam fazendo tratamentos e outras atividades no hospital. Algumas pessoas  ficam aqui direto, outras 

não; elas desenvolvem outras atividades, mas têm um compromisso no trabalho. A gente lida assim, não lida 

como se fosse uma pessoa incapacitada, por pena ou por necessidade financeira. 

 

5. Como foi esta escolha dos usuários? 

 

Na verdade, essas pessoas estão na TV Pinel, desde o início, desde 1996. Foram ficando por causa do talento 

e da disponibilidade, pois às vezes um usuário vem, faz um programa e some, não tem o interesse, ou vem de vez 

em quando para uma coisa pontual. Nós temos pessoas que são artistas plásticos; um deles disse: “Vim fazer um 

mural”; como nós temos um caso aqui, ele vem fazer um cenário, e a gente paga. Ele só vem para fazer isso, e 

quando a gente sugere para que faça parte da equipe, ele responde: “não tenho saco para ficar aí, carregando 

equipamento, de sair e ficar o dia todo ‘ralando’ em uma gravação, eu não tenho saco, eu sou artista plástico; se 

você quiser um painel, eu venho e faço, se você quiser um cenário, eu venho e faço”. Sempre que tem atividades 

aqui, a gente o convida.  

Nós temos uma atividade aqui que se chama Artista por um Minuto ; a gente não trabalha com quem está 

internado, não grava para o programa principal; a gente fa z algumas atividades que são mais internas, as imagens 

não saem daqui.  O Artista por um Minuto é uma atividade em que a gente monta um palco com câmera, 

microfone e, quem quiser, se apresenta, canta, recita uma poesia, etc.  

Dentro desta mesma possibilidade, a gente criou uma TV Pinel ambulante, que é um monitor de TV que fica 

no ambulatório, onde as pessoas esperam as consultas; são exibidos programas que só tem interesses aqui dentro, 

mesmo, pois  a gente não vai passar em outro lugar a imagem dos que estão internados; a gente não pode sair 

com elas. Cada pessoa que grava tem de assinar um termo de autorização, e eles não estão em condições, quando 

estão internados. Embora isso ainda esteja em discussão, já tem gente que acha que pode, mas, de qualquer 

maneira, a gente ainda tem muita resistência. Particularmente, tenho muita resistência, mesmo que outro assine, 

o outro só autoriza, mas não autoriza o seu desejo.  

Normalmente, o que mais interessa para a mídia, de uma maneira geral, ou interessava – porque a mídia 

foi pouco educada com relação à gente – era o exótico, era o pitoresco. 

No início da TV Pinel, a gente fazia brincadeiras, na hora de colocar créditos. O Edvaldo, que 

trabalhava aqui, era usuário e saiu; ele agora está na Fiocruz. Eu perguntava para ele: “O que a gente coloca 

aqui?”. E ele: “Usuário do Cais ”. E eu dizia que não era identidade que se colocava. E como ele cantava, 

colocávamos: Edvaldo-cantor. A gente começou a fazer assim... só que, às vezes, vinha um grupo do Ministério 

da Saúde, aquelas autoridades que vêm visitar a TV Pinel, aí a gente colocava u m vídeo, e eles ficavam querendo 

saber se aquele cantor era um usuário; isso passou a ser um motivo da gente pensar, porque a questão é sempre 

relacional: não é você com o seu estranhamento que tem esse patrimônio, é quando o seu estranhamento bate em 

mim, o que ele me faz que me desestabiliza? O que me faz que me bagunça tanto? Então a gente passou a fazer 

isso mais , e com mais certeza de que as pessoas não discutem loucura, negritude, ou qualquer diferença que seja. 

 



 

6. Em uma entrevista com a psicóloga Claúdia Corbosier, ela afirma que a TV não foi fundada para 

funcionar como terapia. Qual foi o objetivo da criação da TV Pinel? 

 

Eu poderia te dar uma resposta institucional, que até está no panfleto. Na verdade, quando a gente começou 

a TV Pinel, a gente fez uma série de discussões tanto com usuários, coordenações de setores, quanto com 

usuários do Cais, que é o Hospital Dia, daqui. A gente precisava de um público que estivesse mais tempo aqui, 

um público que pudesse pelo menos dialogar constantemente, então a nossa referência foi o Cais. Nós 

discutimos muito o que seria um projeto desses para essas pessoas: em que ajudaria,  para que serviria? E as 

conversas que a gente ouvia eram sempre assim: “A mídia fala muito mal da gente, a gente é muito 

discriminado, a gente nega o que se trata no Pinel, a família da gente fala baixo ”, pessoas que não têm coragem 

de falar para um estranho que têm, na família, alguém com um problema mental.  

A mídia fez uma imagem muito negativa da gente, então, este projeto poderia libera r um pouco a imagem. 

Nós sintetizamos com uma peça publicitária dizendo que o objetivo da TV Pinel era o de contribuir para mudar a 

imagem da loucura, já que trabalhamos com imagem; como a mídia mostra muita coisa negativa, nós decidimos 

caminhar pelo lado positivo. Há muita coisa bacana que as pessoas podem fazer; as pessoas têm diferenças, mas 

nem por isso devem ser tratadas com desigualdade.  

Na verdade, o projeto não começou como TV. Aqui, nunca o hospital disse assim: “Vamos fazer uma TV”. 

Aqui também são tratadas crianças autistas ou psicóticas . Houve uma época que uma das coisas interessantes era 

por câmera para perceber, nas crianças autistas , que mudanças eles tinham quando ouviam uma voz, quando 

ouviam um determinado som. Era um tipo de acompanhamento muito delicado porque não dava para ficar oito 

horas por dia vigiando um menino, aí, se pensou em comprar equipamentos de vídeo. E, por outro lado, havia 

uma pessoa que foi a fundadora da TV Pinel, a Doralice Araújo, que era uma terapeuta daqui e trabalhava com 

imagem;  ela é fotógrafa e foi muito firme nesta proposta de comprar equipamentos de vídeo (e comprou).  

Na época, o diretor era uma pessoa que acreditava muito nessas coisas, e já que estava se falando em 

Reforma Psiquiátrica, nós procuramos outras formas de expressão para o que estava acontecendo de mudanças. 

Este material de vídeo veio, num primeiro momento, chamando os usuários para fazerem oficinas de câmera, de 

edição, para fazer vídeos institucionais (como é que funciona o Cais, etc.).  

Em 1995, na Maxambomba, eu fazia um trabalho que se chamava Repórter de Bairro . Ao invés de irmos ao 

bairro fazer um programa e exibir paras as pessoas, a gente sugeria que as pessoas aprendessem a lidar com a 

linguagem visual, que elas falassem delas mesmas para elas mesmas. A Doralice conhecia a TV Maxambomba e 

sabia dessas histórias que a gente andava fazendo; um dia, ela foi procurar o Cecip e perguntou se queria dar 

uma consultoria para pensar o projeto a orientar o que fazer com estes equipamentos que tínhamos aqui.  

Foi assim que nós viemos pra cá. Eu vim como uma pessoa para ajudar a montar uma equipe, para pensar 

mais ou menos o que seria, para que serviria as câmeras. Chamei algumas pessoas que eram repórteres de bairro 

e que tinham intimidade em fazer TV comunitária, que tinham muito mais do que a qualificação técnica. A idéia 

era convocar as pessoas, ou pelo menos disponibilizar espaço para quem quisesse participar.  

A gente foi montando e, nesse processo de montagem, em 1996, a idéia era construir um projeto. Nós 

fizemos reuniões com várias pessoas, vários setores, várias coordenações de hospitais do CAIS e de vários 

lugares. Nessas  reuniões, o tempo todo nós discutimos com os usuários para mostrar para que serviria, o que eles 



 

achavam, como seria a imagem da TV Pinel. A imagem, que eu digo, são marcas como essa aqui, por exemplo, 

uma fala no folder que diz: “Não jogue fora a sua loucura porque ela é real”, esta é uma frase emblemática.  

 

7. Como surgiu o nome da TV?  

 

A princípio, nós perguntávamos: “como a gente coloca o nome do projeto?”. Alguém falou: “Nós estamos 

no Pinel, então vamos colocar TV Pinel”. Pinel é uma marca aqui no Rio de Janeiro. Existiu muito consenso 

neste nome; foi uma coisa mais ou menos óbvia porque o Pinel é muito conhecido no Rio. Nós não íamos perder 

a chance de ir na carona de um nome que já era conhecido. 

 

8.  Como funciona o processo de produção do programa e qual o tempo aproximado que vocês levam 

para desenvolver um programa? 

 

A gente faz outras coisas , além do programa; a gente faz oficinas com os usuários. Se acontecer alguma 

coisa interessante nas oficinas, a gente leva para o programa, para a TV ambulante. Agora nós estamos 

trabalhando com um grupo de adolescentes que se tratam aqui. Há uma terapeuta que tem um grupo de 

adolescentes e a gente está fazendo uma oficina de vídeo com esses eles e isso pode dar um programa.  

A idéia é essa convivência, é estar nesta relação tentando aprender coisas sobre essa relação. O que eu acho 

é que a TV Pinel, na sua imagem, pensa na visibilidade. É interessante... que ela ganhou uma simpatia muito 

grande na cidade e até na mídia tradicional. Quase todos os eventos que a gente fez, a Globo cobriu, e outros 

canais também cobriram, então, sempre houve um olhar assim, seja pelo exótico, seja porque perceberam que 

tinha alguma coisa de interessante. 

 

9. Qual é o formato do programa? 

 

A gente tenta estabelecer; se conseguirmos produzir entre três a quatro programas por ano está ótimo. O 

nosso programa tem o formato de revista que, às vezes, tem 40, 50 minutos, até uma hora; há programinhas que 

varia m de um a dez minutos. É tudo muito dinâmico. Às vezes, fazemos exibições tanto aqui, quanto exibições 

públicas.  

A gente não pensa que falar entre nós vai resultar em alguma coisa; temos essas questões relacionais e só 

“rola” se formos para a rua também falar da saúde mental, então, fazemos duas exibições por ano, que são 

exibições temáticas. Normalmente, é uma festa... mistura vídeo com apresentações ao vivo, com oficinas, com 

exposições... a gente junta várias entidades. 

 

10. É possível perceber a reação do público, se eles assistem por causa do humor, ou por causa das 

informações? O que leva o público a assistir a esses programas? 

 

No caso da TV Pinel, tínhamos até idéia de fazer uma pesquisa, mas nunca fizemos; tentamos entender isso 

pela demanda e pela recepção das pessoas. Na verdade, nós não temos uma pesquisa de como é o programa, de 

como as pessoas sabem da TV Pinel, mas, por exemplo, vou usar um termo publicitário aqui, que é a colocação 



 

da marca. A marca, de alguma forma , estabelece uma relação, uma empatia, e isso te abre muitas portas. Então, 

nós não temos essa pesquisa fina, mas pelo menos informalmente, a TV Pinel, enquanto marca, as pessoas dizem 

que já ouviram falar, já conhecem um pouco o discurso, já viram algum programa (quando passa no Canal 

Saúde), na demanda que tem. Não demanda de fita, somente, porque a Fiocruz distribui. Então, como é que a 

gente sente a demanda?  

O Centro Cultural Banco do Brasil, por exemplo, vai fazer um evento que fala de adolescentes , de mídia e 

de projetos... Eles falam: “A TV Pinel poderia participar porque o trabalho de vocês é legal”. Aí, o Centro de 

Psicanálise está discutindo um filme e quer a visão da TV Pinel; alguém da TV para vir aqui, ou as escolas de 

Psicologia, Serviço Social, ou de Comunicação, e do que é na rua, por exemplo, quando fazemos uma exibição 

na Cinelândia ou no Largo do Machado.  

Às vezes a gente sai para entrevistar as pessoas e a gente pergunta: “O que está acontecendo aqui? Você 

imagina?” Quando falamos que é um evento da TV Pinel, as pessoas dizem: “Ah... da TV Pinel, que legal!”. A 

gente nunca pergunta que vídeo já viram, o que viram, mas o que sabem da TV Pinel; principalmente, porque a 

gente não domina para onde vão os vídeos. Às vezes, por exemplo, quando passa no Canal Saúde ou alguma 

matéria que passou na televisão de algum evento que a gente fez, isso gera um volume de coisas que a gente não 

sabe.  

No ano retrasado, estava acontecendo um Encontro Nacional de Saúde Mental, em Brasília, e alguém do 

ministério disse: “Nós gostamos muito da TV Pinel, a TV Pinel precisa vir para esse encontro, para vocês 

fazerem alguma oficina, alguma intervenção; a gente acha muito legal”. Então, essa idéia das instituições que 

trabalham, seja com comunicação alternativa, seja com relação na diferença, seja com saúde mental, existe este 

conhecimento. 

Nós poderíamos ter um efeito muito maior se nós nos dispuséssemos desta publicitação; essa 

publicitação é muito mais espontânea. O nosso investimento é todo aqui dentro; claro que a gente faz parcerias, 

nós fazemos oficinas em outras instituições, fazemos eventos na rua, tudo isso é no sentido de estabelecer um 

diálogo, mas não é fazer para fora para todo mundo ver.  

 

11. Quanto ao conteúdo dos programas, existe algum tema que vocês priorizam, dão maior ênfase? 

 

Vou te falar um pouco da colocação da marca: é um “achismo ” só. Primeiramente, nós não somos uma 

equipe de produção, que tem uma pauta própria; só pauta própria para alguns eventos, por exemplo, o  

depoimento do Paulo Delgado (quando fomos fazer a exibição, quando saiu a Lei Antimanicomial, tinha que ter 

um depoimento do Paulo Delgado). Então é assim: nós temos uma reunião de pauta, onde as pessoas vêem e dão 

idéias para o programa. Mas não dão idéias como: “Ah vamos fazer uma entrevista com o terapeuta...”. Eles 

podem fazer um programa “sacaneando” o terapeuta, isso acontece, inventam personagens onde o terapeuta toma 

remédios demais ; isso, por um lado, e a gente estimula muito a participação da maneira como eles acham. 

 

12. Poderíamos dizer que o programa é mais humorístico?  

 

Em um texto que escrevi sobre a TV Pinel, eu falo disso. Na primeira vez em que fomos encontrar o pessoal 

do CAIS, não sabíamos o que fazer, e a Dora lice perguntou: “E aí, o que a gente vai fazer?  Qual é a dinâmica?”. 



 

Então, a gente falou: “A única coisa que a gente tem de patrimônio, neste momento, é o meu medo, é o meu 

preconceito porque eu morro de medo de alguém aqui me dar uma porrada, ou sei lá...”. E aí eu disse: “A única 

coisa que a gente pode levar para este encontro é a nossa perplexidade, a gente acordou que colocaríamos um 

monitor de TV em cima de um móvel, a câmera com cabo onde a imagem que estivesse sendo gravada passasse 

no monitor. Colocamos estes equipamentos sem ter a menor idéia de como começa. Se alguém tiver alguma 

idéia e quiser começar...”.  

Então, decidimos: cada dia, um pegava a câmera e o microfone. No início, tudo foi mais difícil. Quando 

uma pessoa da equipe pegava a câmera , vinha um e dizia: “Eu queria falar alguma coisa...”. Aí vinha um e falava 

uma coisa; vinha outro e entrevistava.  

Maycon, durante muito tempo, virou a imagem da TV Pinel (vamos dizer assim...) porque ele era um 

repórter super “safo”. Ele começou a entrevistar as pessoas, aí chegou uma mulher, aqui e perguntou: “Eu posso 

contar uma piada?”. E ele falou que poderia. E ela perguntou assim: “O que tem debaixo de um tapete de 

hospício? É louco varrido”. O primeiro programa foi basicamente este encontro do CAIS. Quando a gente pára 

para pensar naquilo que ela disse, com bastante humor, nós vemos que isso é o centro da questão, primeiro 

porque quando você consegue rir da sua tragédia é sinal de que você está vivo, que ainda tem uma força aí, que 

se nega a deitar, que se nega a dizer: “Eu morri”; segundo que, muito mais do que a questão médica ou 

farmacológica, tratava-se da questão da saúde mental, naquele momento, que era a exclusão; então, as duas 

questões  me bateram muito forte.  

Existem alguns programas, como o da Jaqueline – ela hoje faz parte da equipe, tem um programa fixo, o 

único programa fixo que a TV Pinel tem, desde o primeiro programa, que se chama Perfil – em que ela  

entrevista, por exemplo, o diretor do hospital, um outro usuário, um funcionário, um técnico, entre outras 

pessoas. As entrevistas dela são muito “doidas”, por exemplo, com o diretor do hospital: ela foi pra praia, pediu 

para ele ir de bermuda, e disse: “Tem que ser de bermuda e na praia”. Ela perguntou a ele como ele se sentia... 

Então, tirando este programa, é o que sai na pauta.  

Do discurso oficial, do discurso da certeza ou do discurso da ciência, eu acho que já se sabe muito bem, 

ou pelo menos já se tem muita coisa. Agora, desta subjetividade, desses discursos de mais imagens, deste 

discurso mais liberado... o que se tem a dizer? Você não tem o que dizer, você diz o que você quiser. É tanto que 

há alguns programas que só acontecem no making off (o programa não acontece e vai para o ar).  

O tempo todo a gente fica nesta negociação: o que é que vai se fazer? Então, é tentar contribuir com 

outros tipos de conhecimentos; por exemplo: o discurso da TV Pinel é um discurso extremamente político, 

extremamente eficaz do ponto de vista da Reforma (aqui ele fala da Reforma Psiquiátrica), não porque ele é 

político ou é panfletário, mas exatamente porque ele é (diferente). Por exemplo: uma pessoa fazendo um 

programa, qualquer que seja ela, diz mais da sua condição do que da sua condição. 

 

13. Os participantes da TV Pinel recebem orientações de como se elaborar um programa, uma entrevista? 

 

A tendência é esta, ou foi esta: a de orientar. Existem algumas coisas que a gente já inclui e acha bacana, por 

exemplo, quando a equipe não tem a marca do profissional de mídia, ela fica melhor; já houve uma época em 

que, aqui, teve uma menina, da PUC, que achava que tinham que ter uma formação; ela insistia para fazer isso, 

só que não adianta, aqui não existe o bom aluno, eles devem fazer o que quiser. Às vezes, em uma discussão, 



 

você combina tudo direitinho, que um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e aí chega na hora eles falam o  

que vem à mente.  

O Coutinho, por exemplo, veio gravar aqui, outro dia, e achou a experiência enlouquecedora: nada deu 

como ele achava. Depois , a gente conseguiu ir negociando, vendo que o caminho era outro. As pessoas que estão 

aqui não são profissionais da mídia mais tradicional, ou universitários formados; existe também a noção de como 

é que foi que se deu com eles, ou seja, experimentando em cima do que se tem para fazer, não em cima de uma 

receita que já existe.  

A Jaqueline, por exemplo, faz as perguntas que lhe dá na telha, e nunca é muito; nunca é muita 

pergunta, porque ela combina com a pessoa, antes de falar. Com o Fernando, o diretor do hospital que ela 

entrevistou, foi assim: ela disse que queria fazer um programa com ele, de bermuda, descalço, na praia, andando 

pelas ondas ... Você percebe que o foco é outro. Agora ela quer fazer uma entrevista com o Pedro Gabriel, em um 

restaurante mineiro. Ela fez um programa com o Alexandre, terapeuta dela, num fim de semana, nas paineiras... 

correndo, em um restaurante japonês.  

Percebo que, muito mais do que o que perguntar, ela imagina o ambiente: tira o diretor do hospital, em 

dia de trabalho, em pleno vapor, tira o cara da gravata e vai para a praia. Isso é uma sacada maravilhosa! Então, 

isso acaba sendo um discurso muito ma is forte porque este discurso, seja da ciência ou da militância, não 

convence muito mais do que aqueles que já sabem. A questão da saúde mental é uma questão que não está nesta 

coisa da racionalidade, não é uma coisa que, por decreto, se possa tirar. Somos diferentes, nem por isso 

precisamos excluir o outro.  

A coisa que se mais percebe nas pessoas, quando elas falam da TV Pinel, é a simpatia; elas dizem que é 

alegre, para cima; que não existe aquela coisa da loucura associada à degradação, às pessoas  sofridas. Não que a 

gente negue isso e não coloque no programa, a gente toca nestas questões. E as pessoas já comungam com esta 

idéia. 

Quando a gente vai entrevistar as pessoas nas ruas e pergunta o que elas acharam, elas dizem: “Achei 

genial, você é um usuário?”. Ninguém imagina que um usuário possa ser um jornalista, um engenheiro... porque 

a loucura sempre foi tratada a partir da sua radicalidade, que era o Bispo do Rosário, ou que era o Almirante 

Negro, enfim, a loucura é tratada com a radicalidade daquele que está amarrado, daquele que está no manicômio. 

Quer dizer, esse sofrimento psíquico pode ser uma coisa que se trata com medicamento, ou com internação 

mesmo, mas quando se estabelece um equilíbrio, ou pelo menos há como  se conter melhor, você volta a trabalhar 

e consegue se conter;  há muita dificuldade de se entender essas questões. 

 

 

14. Você acredita que a TV Pinel contribui com essa desmistificação da loucura? 

  

Sim porque o discurso é o fato; nesta ordem é que eu falo que o discurso é muito mais contundente 

politicamente, porque não é um discurso sobre uma possibilidade, é alguma coisa acontecendo.  

A Bárbara, por exemplo, tem um programa. Ela vai pra Cinelândia, que é o centro de nervosismo do Rio, e 

pergunta: “O que é Pinel para você?”. E há respostas como estas: “Ah, Pinel é gente maluco que rasga roupa...”. 

E ela argumenta: “E se eu disser pra você que eu me trato no Pinel?”. Aí a pessoa se assusta, primeiro porque 



 

alguém a desafiou; segundo, porque como é que pode a mulher, ali, entrevistando, e não ter nenhum daqueles 

estereótipos? Isso te desestabiliza.  

O nome do programa é O que é Pinel para você? Olha a “sacada”: ela pergunta se as pessoas gostariam de 

passar um dia no Pinel. Um menino topou, veio aqui, ficou um dia , acompanhou... e, no final, disse; “‘Pô’, eu 

não imaginava que fosse um lugar assim”. Mas acaba valendo não pelo que a pessoa sabe que viu, mas pelo que 

repercute de noção. Eu não sei o que foi o programa, mas corre aí uma onda de simpatia. 

Então é assim... quando se fala de Pinel, há uma possibilidade de algumas pessoas se associarem à TV, 

em alguma coisa menos trágica, e ser mais suportável de falar disso, que eu acho que é uma coisa fantástica. Há 

uma atividade interna que discute a formação da equipe, o que a gente faz, como está sendo o nosso trabalho.  

                                                                                                                                                                                     

15. Você saberia me dizer se existe outra experiência parecida com a TV Pinel?  

 

Não, eu não conheço; para mim, esta é pioneira. Em rádio, eu sei que há muitas experiências. Eu soube que 

em Trieste, na Itália, eles chegaram a fazer experiências com vídeo; não é uma TV sistemática, faziam uma vez 

ou outra. 

Observações: aqui, a gente tem que reaprender a linguagem audiovisual. Um profissional da 

comunicação ou da mídia mais tradicional, possivelmente respeitaria todas as regras da linguagem audiovisual. 

Aqui, uma das regras que se quebra muito é a tal da continuidade. Nós começamos a ver que esta coisa da 

continuidade é muito “bolada”. A descontinuidade é muito mais presente na vida da gente, de uma maneira 

geral, porque a idéia do audiovisual é a idéia de uma coisa que não existe. Por mais que você tenha problemas na 

gravação, o resultado é sempre muito limpo; a própria idéia da linguagem de colagem de montagem, de estrutura 

é a idéia de um encadeamento de seqüências de modo que a mensagem é o contínuo, que acaba te convencendo.  

Nós começamos a perceber que a continuidade é descontínua o tempo todo, e aí passamos a gravar 

making off, pelo menos quando a gente pudesse (às vezes uma coisa que não está lá, está no making off e aí a 

gente pega pérolas). A vida é descontínua... Há coisas que são lineares, que você faz com rigidez. Aqui, existem 

umas coisinhas miudinhas que as pessoas podem não perceber, mas que nós nos divertimos muito.  
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Uma advertência se faz necessária: o diálogo que se segue foi realizado com o objetivo de sistematizar 

várias conversas que vínhamos desenvolvendo, ao longo do período de observação, na TV Pinel. Eram conversas 

durante o almoço e nos corredores do hospital. Neste dia, nos sentamos para falar com a presença do gravador. 

Flávia , que estava fazendo estágio na TV, se interessou em participar da conversa; sua presença foi bem-vinda. 

A fita foi transcrita na íntegra. 

 

 

1. Valter, o que a TV Pinel pode comemorar nesses dez anos de existência, e o que ela poderia 

denunciar? 

 

Filé: Por ter criado este tipo de trajeto, no serviço de saúde mental, que passa por uma reforma psiquiátrica 

– e aí o ponto de vista da TV Pinel, especificamente – acho que podemos comemorar a possibilidade de ter 

criado um trajeto que disponibiliza muito material para se pensar a humanidade, a maneira das pessoas se 

narrarem, principalmente, e falar dessa humanidade.  

Acho que o projeto da TV Pinel com dez anos possibilita, pela sua longevidade, a possibilidade de tratar de 

comunicação de uma forma u m pouco diferente daquela idéia hegemônica, dentro da comunicação, muito 

atrelada ao conceito de imagem, da veiculação de informação, da preparação do cidadão. 



 

 

2. O que a TV Pinel denuncia, se é que tem o que denunciar? 

 

Filé: Não sei se a TV Pinel denuncia, mas acho que a TV Pinel vive um momento, que é o próprio momento 

que eu chamo da contra-reforma. Nós tivemos a reforma psiquiátrica, na década de 90, uma força muito grande, 

com projetos de intervenções culturais muito inovadores .  Acho que estamos vivendo, em alguns lugares, a 

contra-reforma, que seria exatamente a reação, ainda de um pensamento retrógrado, sobre as relações humanas, 

sobre os saberes e o poder de determinados saberes que tentam retomar o lugar central na cena.  

Acho que nesses dez anos, em que a gente teve um tanto de coisa para comemorar, temos também um tanto 

de coisa a se pensar. Há muitos projetos interessantes que existiram no país e que foram fechados. Vemos cada 

vez mais  a dificuldade de negociar o projeto da TV Pinel na forma mais justa; tem de estar retalhando o projeto, 

desfigurando o projeto; vai chegar uma hora que vai virar um serviço de produção de vídeos, com trabalhos bem 

efêmeros; espero que não. 

 

3. Não é o que gostaríamos que acontecesse... 

 

Filé: Claro que não. Eu sempre achei que a possibilidade era que a TV Pinel, a cada ano, pudesse 

experimentar outras possibilidades; que, a cada ano, ela pudesse alargar as possibilidades de resgate de suas 

experiências.  

Infelizmente, o que eu acho é que, pelas circunstâncias, a gente tem afunilado, tem feito o que pode. Então, 

quando se faz o que pode, já é uma situação de emergência; gera uma situação de recessão quando, na verdade, 

deveria se fazer o que se sonha, o que se ousa; mas, infelizmente, estamos na fase de fazer o que se pode. Então, 

na fase de fazer o que pode, é estar sempre em déficit . Você sempre tem um trajeto que pensa em fazer, tenta em 

várias iniciativas ousadas, e não pode. Você está restrito por equívoco. O que lhe resta a fazer? Fazer o mais 

óbvio... 

 

4. Uma das preocupações deste estudo é a de tentar compreender o espaço de comunicação das pessoas, 

que passam por um problema de enfermidade mental. E estudamos um pouco a história da loucura, 

vemos que uma das coisas que as pessoas perdem é a liberdade de expressão. Eu gostaria que você 

falasse um pouco sobre sua visão. Como é que você vê o espaço de comunicação da pessoa com 

enfermidade mental? 

 

Filé: Se a gente pegar pelo que você falou, sobre a história da loucura, temo s muita coisa a se pensar com 

relação à TV Pinel, com relação à comunicação e com relação à loucura. Se a gente pegar a história da loucura, a 

partir de Focault, ele vai dizer que a loucura é um invento; a loucura enquanto uma instituição é um invento de 

um saber médico. O discurso que é regulador dos sofrimentos das pessoas, para mim, foi o discurso que ocupou 

o espaço das pessoas. Quer dizer, você não tem discurso das pessoas que tem o sofrimento, você tem discurso 

sobre o sofrimento das pessoas.  

Eu acho que a comunicação que foi experimentada, e tem se experimentado na TV Pinel, é exatamente o 

contrário. É que as pessoas falam delas, não na fala da sua loucura, mas na fala delas é que vai denunciar saúde, 



 

sofrimento, raiva, desprezo. Isso para mim é um espaço de comunicação, quer dizer, o espaço onde as pessoas 

podem se encontrar para negociar suas dívidas no mundo, projetos coletivos. Por exemplo, as histórias que a 

gente ouve aqui na TV Pinel são histórias fantásticas, onde as pessoas falam não só daquilo que já está dito, que é 

da sua incapacidade, da loucura, daquilo que se constrói discursivamente pelo saber médico, mas falam das 

condições delas, das possibilidades que elas mesmas criam para as suas crises.  

Há uma história de um escritor aqui do Rio. Ele fala que, na época de sua doença, pensou que era invisível e 

que ninguém conseguia enxergá-lo. E ele falou: “Só tem uma maneira de saber se sou invisível ou não: é tirando 

a roupa e saindo pelado; se eu conseguir passar pelo meio das pessoas, isso confirma que estou invisível 

mesmo ”. E a polícia acabou pegando o coitado do cara. Ele reconheceu que não estava invisível. Isso é genial!  

As pessoas só conseguem perceber o lado da doença, o fato de o do cara estar extremamente perturbado, a 

ponto de achar que está invisível; ninguém se planteia a possibilidade da solidão, a falta de generosidade, de 

reconhecimento do outro como um outro, que isso pode causar uma sensação de descolamento. As pessoas só 

são capazes de “sacar” que ele tem um problema mental, e não são capazes de “sacar” a criatividade dele e a 

idéia saudável que ele tem de testar a sua condição, isso é genial... E ele acaba se tornando e sendo identificado 

com o desequilíbrio de ter tirado a roupa.  

Acho que essas histórias, essas possibilidades das pessoas se narrarem, é uma coisa impagável; um material 

que a TV Pinel acaba fazendo sobre uma memória que ainda é muito pouco percebida pelos estudiosos da área 

psíquica. A comunicação está mais ligada. Digamos que a gente recebe mais  gente da comunicação do que da 

área psíquica. 

E o próprio hospital... é impossível que o terapeuta não reconheça que uma pessoa que produz programas 

aqui, há dez anos, não se interessa por ver o material que tem gravado aqui; que dê conta da sua subjetividade, 

em outro espaço, que não é aquele espaço regulamentado da terapia. Todo mundo está cumprindo um papel;  

numa entrevista, “deixa eu ver o que ela quer que eu diga”,  também experimentar outras possibilidades de ver 

essa pessoa não só na terapia, mas em outros lugares. Eu não tive notícia que algum terapeuta pegasse alguma 

fita da TV Pinel, que entrevistasse à TV, na intenção de pensar as relações das pessoas. Isso eu acho que é 

perdoável; pode ser que, mais pra frente, se as fitas VHS existirem, algum assista. E acaba virando um projeto 

exótico, quer dizer, não tem nada a ver com saúde mental ou especificamente do ponto de vista clínico. 

Para o serviço de saúde mental o tratamento sério são as terapias e as medicações. Questões como música, 

cozinha, artesanato ficam em segundo plano. Nem todos pensam da mesma forma, mas é uma minoria que 

compreende a verdadeira importância da TV Pinel. Para a própria instituição, "Instituto Philipe Pinel", a maioria 

enxerga a TV como um simples entretenimento, não como algo importante que possa complementar o 

tratamento. 

 

5. Como que é a dinâmica do trabalho aqui na TV? 

 

Filé: A dinâmica mais usual porque ela acontece de várias maneiras.  A cada ano, dependendo dos 

acontecimentos, a gente vai sendo de uma forma, mas por via de regra, os programas saem de uma reunião de 

pauta, onde disponibiliza os habitantes  do hospital; definem uma pauta e saem para produzir. Depois de uns três 

meses, sai uma revista, a ser lançada aqui dentro, ou em alguma atividade conjugada com outras instituições. A 

dinâmica mais geral é essa; é muito difícil você sintetizar a respeito da TV Pinel.  



 

Eu acho que a coisa mais saudável da TV Pinel, das experiências, dos projetos de comunicação comunitária 

é o acontecimento. Um acontecimento como aquilo que você não prevê, aquilo que acaba dando norte para as 

coisas, acaba exigindo de você respostas  novas; é onde se aprende muitas coisas, é aí onde você começa a pensar 

sobre a tal da experiência que, infelizmente, a universidade não sabe o que é. A experiência, para a universidade, 

é controlar o fato de tal modo que nada aconteça. Se eu controlo a experiência, o que é que eu aprendo de novo? 

Aprende-se menos.  

 

6. Gostaria de fazer um comentário... A dinâmica dos trabalhos da TV Pinel me surpreendeu, pois percebi 

que os trabalhos se expandem; eles vão além do estúdio. Eu me surpreendi por várias vezes, como por 

exemplo, ao participar das reuniões, preparando o 18 de Maio; percebi que a equipe participava de 

debates, programando mesa, e também discutiam na rua e em outros ambientes. Isso para mim foi uma 

surpresa! 

 

Filé: É, que bom que você pode se surpreender e pode pensar sobre essa surpresa; na verdade, o que 

acontece na maioria das vezes é que o conceito de comunicação é muito ligado à comunicação em massa, à 

mídia. Então, se é uma TV, produz programas de TV. Toda questão da comunicação está restrita ao fato de se 

produzir programas para serem exibidos em tal lugar e serem assistidos por tantas pessoas. Esse é o conceito da 

comunicação mais tradicional. E o que eu considero muito grave é que, quando a pessoa não se dá chance de se 

surpreender, quando ela vai a um lugar desses, ela tenta encaixar tudo que ela viu na grade que ela tem para ver o 

mundo. E é muito comum você ver pesquisadores dizendo que a produção é meio fragmentada, porque isso não 

tem uma produção muito segura. 

Enfim, acaba sendo um trajeto que é mais ou menos, uma coisa meio largada, porque a pessoa não 

conseguiu sair da sua possibilidade de ver e se entregar ao que há. Há um cara que fala daquele negócio de São 

Tomé, que é preciso ver pra crer; ele diz que isso é uma grande mentira. Na verdade, é preciso crer para ver. Se 

você acredita em alguma coisa, você enxerga; se não acredita, você não enxerga. Se você acredita é possível 

trabalhar com um usuário do serviço de saúde mental, você vai conseguir ver possibilidades. Mas, se você diz 

que o jeito dele é morrer, porque ele não tem jeito, ele pode se esforçar como for, que ele só vai ter fama por 

tentar confirmar o que ele acha. 

Isso, na pesquisa, é muito grave. Normalmente (eu tenho tido experiência na universidade) eu tento 

enquadrar aquilo que eu vejo lá fora com aquilo que eu levei de teoria da universidade (até para não ter muita 

surpresa e não dar muito trabalho), mais ou menos uma coisa já combinada. É como se tivesse colado na parede. 

 

7. Sabemos de vários projetos nessa área de comunicação; há instituições que começam e, por alguma 

razão, não dão continuidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a experiência do trabalho, 

aqui na TV Pinel. Sabemos que dez anos, numa instituição pública, não são fáceis. O que te estimulou, 

te fortaleceu? O que você acha que fez com que a TV segurasse esses dez anos? Acompanhando a 

programação, vemos que todo programa tem um gás, um entusiasmo. 

 

Filé: Eu acho que a TV Pinel, em seus três primeiros anos, foi brilhante. E isso deu a ela uma projeção e 

uma dimensão no imaginário das pessoas do Rio de Janeiro, das pessoas que trabalham na saúde mental e na 



 

comunicação, que tiveram contato com o projeto, que ainda colhe benefícios desse período. Não digo que o 

projeto acabou, mas vem passando por muitas dificuldades por falta de recursos, falta de equipamentos falta de 

condições de se realizar.  

Quando as pessoas  perguntam sobre a TV Pinel, perguntam por uma TV Pinel que se criou no imaginário 

das pessoas, então, acaba que elas se “safam” com isso aí. Acho que conseguimos estar num lugar, onde a saúde 

mental lida com esse tipo de linguagem. Conseguimos ainda pegar esse embalo da reforma psiquiátrica, que 

estava se abrindo para vários serviços. Eu, por exemplo, tenho dúvida de como é que vai ser daqui pra frente. 

Até uns três anos atrás, quando estávamos para fazer o último contrato, eu não tinha dúvida.  

 

8. Você fala da questão de assinar o contrato...? 

 

Filé: não é só assinar não; a minha dúvida é... até que ponto? Certa vez, falando para um pessoal de 

administração, um cara perguntou o seguinte: o que seria a manutenção de um projeto? O que seria a 

sustentabilidade? Para muita gente, sustentabilidade é o projeto garantir seu sustento, garantir recursos 

financeiros que façam com que o projeto tenha continuidade. Isso foi uma idéia que dominou a sociedade, que 

dominou as iniciativas. E ele dizia que sustentabilidade não é isso; é a possibilidade de você ter recurso, e mais 

do que isso, é a possibilidade de você se manter fiel à proposta que você se pôs àquela proposta com a qual você 

começou. Não adianta nada eu ter o mesmo nome, continuar sendo financiado, e depois , por exemplo, gravar 

palestra num auditório. 

 

9. E o objetivo inicial se perdeu...? 

 

Filé: Entendeu? Então, sustentabilidade precisa ser vista deste lado; até que ponto vale a pena e se há 

interesse em negociar determinadas filosofias do projeto, determinadas questões que foram conquistas em função 

do dinheiro que se tem para colocar no projeto. Essa é uma questão seriíssima, e não só aqui na TV Pinel, mas 

nas universidades. Você diz assim: eu tenho dinheiro, o projeto se mantém. Mentira! O projeto não se mantém 

com dinheiro, ele se mantém porque eles podem ter capacidade de estimular transformações. De que adianta se 

manter como um serviço burocrático, por um serviço terapêutico, digamos assim, fazer cinzeiro, fazer crochê, de 

perder a sua capacidade de questionar, de se renovar, de se instigar? 

 

10. Tenho percebido, nesses dias, durante minha caminhada pela instituição com a câmera, o entusiasmo 

dos usuários do hospital; quando nos vêem, exclamam: “Olha, é a TV Pinel! Posso dar um 

depoimento? Eu tenho uma coisa importante para falar...”. Percebo que a TV Pinel tem uma 

importância para as pessoas que estão aqui. Como é o relacionamento da TV, enquanto instituição 

(não sei se poderia dizer assim), aqui no estúdio, com os pacientes que vêm e que querem falar? E se 

não é possível para eles falarem hoje (por exemplo, não temos um programa hoje), como seria feito? 

 

Filé: Eu acho que o primeiro problema do hospital psiquiátrico, como um problema de qualquer outra 

instituição – dessas chamadas instituições totais, presídios ou a escola de meninos internos, o asilo – é a solidão; 



 

a possibilidade de alguém dar atenção. A mídia já tem aquela coisa: microfone e câmera; é anterior à TV Pinel. 

No Brasil, essa coisa do fetiche. Então, acho que isso é anterior, tanto a questão da televisão quanto a do fetiche.  

Agora, acho que a TV Pinel conseguiu criar uma relação e um vínculo muito interessante com os usuários e 

alguns funcionários, profissionais da instituição. E acho que isso se deve à equipe, à sensibilidade da equipe no 

trato com essas  pessoas.  

Do ponto de vista de dar conta dessas formas de querer falar e se expressar, acho acho que isso, hoje em dia, 

faz parte daqueles problemas que eu te falava, como por exemplo, a gente já foi obrigado aqui na TV Pinel a não 

levar a frente certos projetos que eram fundamentais para esse tipo de demanda. Demandas mais imediatas, 

demandas mais cotidianas, como era na TV Ambulante.  

A gente tinha possibilidade com a TV Ambulante; ia todos os dias para o ambulatório, ficava lá para quem 

quisesse consulta; e os usuários que andam por aí, também sem fazer nada, ia m lá pra assistir aos programas. Se 

nós tivéssemos condições, a TV Ambulante poderia ser desenvolvida a tal ponto de se criar quase que uma TV 

interativa, em tempo real, pois  ela requer muito pouca estrutura, principalmente porque essas pessoas , que pedem 

para ser gravadas , estão internadas. Então, esse material não sairia daqui de dentro; a câmera funcionaria muito 

como espelho, não precisaria de edição, poderia ser uma câmara mais simples, dessas que a gente tem e quase 

não usa. 

A capacidade potencial desse projeto e de vários outros é muito grande: desenvolver um setor de guarda, ter 

um telejornal na guarita, ter um correspondente na cantina, etc. Existem várias possibilidades, e esse projeto 

poderia contribuir com elas.  

O que aconteceu? Se em um ano, você tem 15 pessoas, se em um contrato, você tem na equipe 15 pessoas, a 

gente já teve aqui uma equipe com 18 pessoas. E pessoas que eu acho que são também importantes, pessoas com 

experiências de vida diferentes, vindas de lugares diferentes; isso possibilita um enriquecimento muito grande na 

equipe. Se num outro contrato, ao invés de 15, são dez, no outro contrato, ao invés de dez são seis, não precisa 

dizer que daqui a pouco ele acaba. É preciso pensar nessa questão da sustentabilidade. 

 

11. Confesso que fiquei ansiosa durante a pesquisa, pedindo a Deus, para que a TV Pinel não acabasse; 

particularmente, gosto muito do projeto. 

 

Filé: Sou só a favor de que a TV Pinel não acabe, pelas pessoas que trabalham aqui, mas senão, eu acho que 

deveria acabar. Acho que a partir do momento em que um projeto corre o risco de virar um botequim, onde só há 

petiscos, ele corre perigo. É como  jogador de futebol, craque de bola: se ele aposentar no auge, é uma coisa; se 

ele ficar passando vergonha no campo de várzea, é um vexame.  

Para mim, o projeto é a experimentação de algumas possibilidades da intervenção. A TV Pinel, em dez anos, 

experimentou em comunicação, saúde mental e intervenção cultural; isso pode ajudar na criação de vários 

programas, vários projetos.  

Na verdade, quando você fala assim, “eu não queria que terminasse”, você não queria que terminasse o quê? 

O que é o projeto da TV Pinel no imaginário? É uma idéia a ser experimentada; um projeto não é para sempre. 

Normalmente, um bom projeto tem data de começar e de terminar, ou não é verdade? O que são dificuldade e 

facilidade em se ter um projeto? A facilidade é você pode experimentar porque o projeto já é isso. O programa é 

a consolidação de um projeto; por exemplo, eu poderia dizer assim: vou fazer uma terapia experimental, estou 



 

com um projeto de terapia experimental de dança. Quando se tem um projeto de terapia ocupacional de dança, o 

que vai acontecer? Você vai ter a liberdade de experimentar tudo o que puder. Por outro lado, você é tratado 

como alguma coisa exótica, que nem faz parte dos quadros dos serviços de saúde mental. O dia em que o serviço 

de saúde mental achar que é interessante, isso vira um serviço dentro da estrutura. Então, é assim (vou falar uma 

coisa bem grosseira): ficar engravidando de beijos, já enche o saco há mais de dez anos.  

 

Intervenção da estagiária em psicologia: “Mas a TV Pinel não pode acabar...”. 

 

 

Filé: Qual é o risco dos dez anos? Qual é o risco da TV Pinel? O risco maior (inaudível). É aquela velha 

história: você entra numa instituição com um projeto e o projeto tem possibilidade de experimentar; e aí? 

Possibilidades em função de experimentos; colocar em movimento transformações dentro da instituição. Isso 

acontece durante um determinado período. Depois de um tempo, a sua condição fragilizada de projeto acaba 

fazendo o contrário. Eu estou dizendo, nesse processo, que a gente vem sofrendo de destituição, de dificuldades. 

A possibilidade de a gente influenciar cada vez mais na instituição se reverteu.  

É a instituição que influencia cada vez mais na maneira do sistema da TV Pinel, então, daqui a uns dias, a 

TV Pinel vai estar com eletrochoque aí. Por exemplo: o que é terapia ocupacional? Terapia ocupacional é assim: 

existe a injeção, a sessão terapêutica, a análise, seja de que forma for, e os caras que ficavam “vadiando”. 

Começou-se a pensar que o tempo das pessoas fosse ocupado com alguma coisa saudável, que pudesse achar 

sentido para a vida deles, enquanto eles estavam ali internados, seria alguma coisa saudável. Ótimo! Isso só foi 

na fase experimental; hoje, sou obrigado a fazer cinzeiros.  

Aqui na TV Pinel, há um programa, do Paulo, um cara que morreu aqui. A gente perguntava: por que você 

vem na TV Pinel, cara? Ele não ia em nenhuma atividade terapêutica. Na TV Pinel, ele percebeu que existe 

sentido para aquela produção, existe uma profissão socialmente reconhecida e com sentido; já a terapia 

ocupacional, quando ela virou um serviço da instituição, ela virou um serviço burocrático: você tem que ir lá 

fazer. Até que ponto essa “merda” é saudável?  

Então, o remédio, aquela coisa tão inovadora, passa virar mais uma “merda” que a instituição produz. A 

instituição passa a deixá -la com a cara dela. Ao invés de darmos cara para a instituição, estamos perdendo a cara 

para a instituição, estamos ficando prejudicados. Então, o cara tem que fazer cinzeiro a vida toda, tem que fazer 

rabisco, desenho para a vida toda, por que isso? 

 

Flávia: Tudo bem, mas se houvesse uma abertura maior para os pacientes colocarem o que eles querem 

como terapia ocupacional?  

 

Filé: Mas você acha que vai existir? 

 

Flávia: Se já é difícil com a TV Pinel, imagina: sem a TV Pinel, seria mais difícil ainda... 

 

Filé: Isso é independente da TV Pinel, ela não aconteceu depois, ela aconteceu antes, pela ousadia das 

pessoas que apostaram em fazer alguma coisa; não só a TV Pinel, mas o teatro, a dança, a pintura, enfim... 



 

 

12. Desculpem-me, mas nós vamos ter que deixar para continuar esta conversa em outro momento. Para 

concluir, eu gostaria que você definisse para a gente o que é a TV Pinel... 

 

Filé: O que é a TV Pinel para você? Acho que no primeiro programa é a primeira pergunta que se faz. Eu 

acho que o grande barato da TV Pinel foi nunca ter respondido e cristalizado uma resposta. É isso que possibilita 

que ninguém saiba o que é. 

 

13. No primeiro momento, quando se fala que “chegou o momento em que a TV Pinel pode acabar”, é 

assustador, pois temos uma visão romantizada de que a coisa tem que ser eterna; se acabasse, seria 

como se a TV Pinel tivesse fracassado. E em dez anos, ela cumpriu o seu objetivo, por isso, pode 

comemorar bem estes dez anos. Se acabar, foi um ciclo que se cumpriu. 

 

Filé: Se acabar... mas eu não acredito que vá acabar... 
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Cláudia Fizuevoa Velor 

 

 
 

Cláudia Fizuevoa Velor 
Psicóloga Depto Psicoballet Hospital Psiquiatrico de La Habana 
Habana,15 de Noviembre de 2005. 
 
1. Cláudia, usted podría hablar para nosotros sobre la importância del  arte: 

El arte se utilizó en el antiguo Egipto para tratar melancolía, sobretodo la parte de la 

música. 

Lo  novedozo del psicoballet es precisamente la utilización de la danza clásica, danza que  

toda la vida ha sido  mas bien  elitista, pero que tiene en su componentes casi todas las 

manifestaciones del arte, esta es la riqueza que tiene este tipo de terapia. 

El balee  en sus elementos fundamentales y en la danza todo lo que tenga que ver con el 

movimiento con la actividad física del hombre algo que reporta salud es algo que  reporta no 

solo el bienestar físico, sino mental también de eso añadimos los magníficos efectos  que tiene 

la música sobre el ser humano, pues lo enriquece mucho más. 

Y a ese añadimos con algo tan probado como esto de la dramatización, pantomimas que  en 

sus diferencias manifestaciones sobretodo con personas con trastornos auditivos ha tenido 

tanta efectividad durante toda mitad del siglo pasado pues va enriqueciendo todo este tipo de 

trabajo.  

Pienso que el arte, la ciencia están muy unidos los dos. A mi me parece que esta idea, este 

pensamiento de nuestra querida poetisa Dulce Maria es algo maravilloso, es algo fundamental 

porque es una gran riqueza, ha dado una gran posibilidad y una gran visión. 

Y es así que la salud mental en la actualidad ya no se concibe que no tiene  un grupo de 

manifestaciones artísticas vinculados a él , no es solo las manifestaciones que tienen a ver con 

el arte, con el teatro, que tiene que ver con la pantomima para la rehabilitación y esto hospital 

es un gran ejemplo de ellos. Esto mismo departamento donde hoy estamos vendo esta 

función, es el departamento que tiene que ver con la musico-terapia  del  hospital donde los 

propios paciente hace más de cuarenta años han tenido grande posibilidad rehabilitatórias  en 

este sentido.  

Yo pienso que esto es algo muy beneficioso. Pero exite también desde el punto de vista de las 

artes plásticas lo que se conoce como el arte terapia, es algo también muy probado. 



 

Por ejemplo en mi grupo que tiene deficientes mentales con Síndrome de Dow  yo he 

mesclado muchas cosas que tiene que ver con el arte, nosotros hacemos artesania que después 

tiene que ver con su vestuario, nosostros hacemos artes plásticas. En la segunda Bienal debe 

venir un grupo de muralistas profesionales para hacer el segundo mural con este grupo de 

Síndrome de Dow . Murales que yo creo que son únicos porque no he visto en ningún lugar  

Murales hechos con personas con Síndrome de Dow. Eso es reconocimiento social ya 

independientemente de que podemos hablar de los factores emocionales,  conductuales, 

cognitivos que él  va reportando el arte a este tipo de personas. Esa socialización, ese espacio 

que ha indo ellos adquiriendo todos ellos. Ese reconocimiento social es vital, es vital para él 

ser humano es algo super, super importante para ellos. Pero él arte ha sido poco explotado, 

todavía  se puede enriquecer  más , se puede explotar más, se puede combinar más con 

muchas cosas porque le puede dar muchos benefícios al ser humano. Mayor incursiones en  la 

poesía que ya se está haciendo. 

El psicoballet por treinta y dos años ha probado su eficacia en este tipo de persona. 

Quizás es algo demás, pero mucha ciencia y mucho arte reunido, es la unión de las alas de 

uno con la puerta del otro, ya sido probado desde niños muy pequeños, incluso desde 

embarazadas que hemos tenido, hasta adultos mayores. Tenemos grupos de adultos mayores y 

muchos de ellos  han encontrado una riqueza y motivación tan grande que están incorporados 

en la vida cultural de su comunidad como es el grupo de Habana Vieja, que están en una 

pasarela. En una pasarela donde hay adultos mayores que comenzaron con nosotros y que 

cuando llegaron a mi hace muchos años, ese grupo era un grupo con personas que estaban 

incluso con la auto estima mucho baja porque habían sufrido operaciones oncológicas y que 

en la actualidad es una de las líderes del grupo. 

 

El arte es un proceso de comunicación, es un esquema de comunicación dialogada, ese 

esquema de comunicación dialogada  y de comunicación comunitaria se da perfectamente en 

él arte  y te puedo poner un ejemplo de ese proceso de comunicación que ha tenido el arte, en 

ese grupo que trabajo con muchachos con Síndrome de Dow . La comunicación familiar que 

era un tanto difícil por vuelos mal elaborados que se dan se solucionó grandemente, no solo 

esto, la más importante la comunitária. 

2. ¿Como usted mira el espacio de comunicación de las personas con enfermedad mental acá 

en Cuba? 

Al inicio yo tenía que buscar espacios  para que ellos actuaran, ahora tenemos que 

seleccionar los espacios para que ellos actúen porque la demanda es mayor que nos podemos 



 

asumir. A veces tenemos dos solicitudes para el mismo día, solicitudes que piden por favor 

podrían compartir con nosotros , pueden trabajar. 

Nosotros hemos roto muchos mitos, hemos probado de que pueden hacer. 

Trabajan en el acuario. 

Los espacios están abiertos  

3. Usted podría decir un mensaje a las personas? 

Los niños me enseñaran a estudiar mucho, me han enseñado mucho, la mejor lección 

de la vida. Martí decía que desafortunadamente  en las escuelas el libro de la vida no estaba 

siempre abierto que era él que debía estar más abierto. 

O que más ellos me han enseñado es la lección del amor de ese amor tan infinito de esa 

sensibilidad que ellos tienen.  

Yo digo a todas las personas  que acerquense a ellos por que van a recibir mucho más de lo  

que ustedes  sean capaces de dar . 

No piensen nunca que no se puede. Si se puede, quizás en una forma diferente a como usted 

toda vida profesor lo ha hecho quizás en una forma diferente a como usted ha dado terapia 

toda la vida, quizás en una forma diferente maestro como usted a enseñado   a otros. Pero sí 

puede. Son capaces de hacer maravillas. Porque como dice la canción de Silvio Rodríguez 

Sólo el amor engendra las maravillas y para mí yo soy una maravilla, para mi ellos son mis 

queridos amigos, ellos nos son mis clientes, mis pacientes ni mis usuarios. Ellos son mis 

amigos, los que mi apoyan, los que me acompañan, los que comparten. Tengo amigos de 

todos los tipos… 

Yo creo que sí si puede, abran su corazón , abran sus mentes y verán que como van a ganar . 

Van a ganar una riqueza espiritual que solamente esas personas que viven dentro del mundo 

de la adversidad  son capaces de dar. 
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Haidée Capote Pupo 
 



 

 
 
Entrevista:– Haidée Capote Pupo- entrenadora deportista  hace 23 años. 
Fecha:14/11/2005 
Local: Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba 
 
 
1.Hable  un poco para nosotros  sobre la experiencia de los trabajos deportivos desarrollados en el Hospital 
Psiquiátrico de La Habana. 
 
El comienzo de las actividades deportivas empezó desde que el comandante Bernabé Ordaz empezó aquí  en el 

Hospital con un énfasis más grande se ha realizado desde hace trece años enfatizando sobretodo el atletismo y el 

triatlón que son eventos que se celebran internacionalmente. 

O que queremos es lograr que los pacientes de Cuba  participen de las actividades de salud mental. Cuba ya 

participó una vez en Puerto Rico, llevamos 22 pacientes y estuvimos en segundo lugar por país, ahora queremos 

poder volver a llegar a poder lograr esta actividad con ellos, entonces hemos visto como los pacientes se 

rehabilitan con el deporte, de verdad ahí se puede decir que los pacientes vuelven a integrarse a la sociedad. 

 

2.¿Cuales son los resultados logrados?  

Nosotros estamos trabajando con deporte de alto rendimiento  con 25 pacientes, de eses 15 ya tenemos quince 

integrados a la sociedad como trabajador, es decir que ellos son trabajadores como a los otros. Tenemos también 

el llamado tercer grupo de pacientes que van a la sociedad y regresan normalmente y reciben su estipendio. Eso 

se ha logrado fundamentalmente por el esfuerzo que se ha hecho trabajando con el deporte. 

 

Cuales son las modalidades deportivas desarrolladas en el H.P.H? 

Aquí se destaca el triatlón, en esta modalidad el paciente nada, hace ciclismo y la  
 

 

carrera que es una carrera bien fuerte de un kilómetro y medio y tiene lomas, requiere buena resistencia física. 

En el atletismo tenemos varias modalidades y entre esas modalidades ya queremos incluir el lanzamiento de 

discos que es una modalidad difícil por el perigro que tiene de trabajar con el paciente, pero tenemos que lograr. 

¿Por qué no? 

Realizamos el lanzamiento de la jabalina e impulsión de la bala que son eventos también bastante peligroso . Y  

el salto largo, en la pista realizamos todos los eventos de pista. 

 

Cual es el epacio exta hospitalar que los pacientes participan? 

Nosotros estuvimos este año en el mes de abril en el triatlón del caribe que se realizó en Martinica. Fue una 

experiencia muy bonita. Muy linda, nosotros lloramos con ellos. El deporte ayuda el colectivismo y como el 

triatlón es un equipo, ellos  tienen que ser muy unidos. Por lo menos el equipo de atletismo queremos llevarlos a 

las olimpiadas de Salud Mental, Cuba ya participó de la primera Olimpiada que se celebró en Puerto Rico, 

tenemos aquí todavía el paciente que mas ha destacado en la olimpiada y que ahora va a retirarse oficialmente de 

las competencias, en el cierre de este festival vamos hacer un homenaje a él. 

 

El deporte seria una forma de comunicación? 



 

Si, el deporte es una forma de comunicarse. 
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Humberto Martínez González 



 

 

 
 

“Ningún medicamento devuelve al ser humano su esencia social”.   
 
 
 
 
Entrevista: Dr. Humberto Martinez Gonzalez 
 Médico Psiquiatra- Subdirector del H.P.H. 
Local:Hospital Psiquiátrico de La Habana - Habana, Cuba 
Noviembre de 2005. 
 
 
1. ¿Dr. Humberto usted podría hablar para nosostros sobre este hospital? 
 

Nuestro Hospital Constituye una escuela mundial no que se refiere al tratamiento rehabilitador  de los 

pacientes  con trastorno mental . Y esta es una escuela que comienza a desarrollarse desde el año 59. Nosotros 

hemos creado conceptos propios,  tenemos nuestros criterios  de la definición de la rehabilitación de las 

diferentes técnicas. Utilizamos cuatro modelos básicos para la rehabilitación: La terapia ocupacional, el 

entrenamiento para las habilidades sociales, algunos llaman sociales, y nosotros preferimos llamar adaptativas 

porque incluyen algunas esferas que no son sociales, y la psico-Educación y el diagnóstico rehabilitación  neuro 

cognitivo. 

La terapia ocupacional es el empleo combinado y consistente de cualquier manifestación artística 

metodológicamente orientada. O sea, seleccionada, individualizada, programada, planificada y avaluada con el 

objetivo de elevar los niveles de capacidad funcional y mejorar la calidad de vida. La Terapia Ocupacional 

incluye la laborterapia, que es la terapia del trabajo, la terapia artística y la terapia deportiva y otros tipos más de 

terapia. 

La terapia artística es el empleo combinado y consistente de cualquier manifestación artística 

metodológicamente orientada, cualquier cosa es posible, siempre cuando tenga  una orientación metodológica. 

Nosotros utilizamos la pintura, el dibujo, la escultura , la cerámica, la literatura, el cine, la música, la danza, todo 

eso en función del tratamiento  de los pacientes, cualquier manifestación artística puede ser, nosotros 

combinamos todas esas manifestaciones. La músico-terapia constituye un tratamiento fundamental en la 

rehabilitación social, tanto la músico-terapia pasiva cuanto la músico-terapia activa. La pasiva es aquella en la 

cual el paciente escucha, observa y la activa es aquella donde el paciente canta y baila o toca un instrumento, y 

muchas veces esto se combina con la danza, como el psicoballet, el psicoballet es un método de tratamiento que 

surge   en nuestro hospital en el año 73 con el apoyo en aquel  momento de nuestra primera bailarina Alicia 

Alonso y estos momentos se aplican en más eventos en el país, en estos días en el festival vosotros han podido 

apreciar estas manifestaciones, ayer tuvimos una gala de psicoballet con los  niños con diferentes problemas, con 

Síndrome de Daw y con trastorno psicomotor. 

Realmente el éxito que hemos tenido con todas esas manifestaciones artísticas, es notable. 

 

2. Gustaríamos de saber se con estas terapias alternativas se disminuí la cantidad de medicinas?  



 

Existen muchos trastornos mentales  donde hay una base biológica y hay un consenso científico 

mundial sobre eso y nosotros pensamos así también.  Hay una base biológica por lo tanto son trastornos  de 

enfermedades que necesitan  de un tratamiento psicofarmacológico. Estas actividades son complementarias en el 

tratamiento, no constituyen un tratamiento básico, pero si lo complementa y  al complementar el tratamiento nos 

permite disminuir las dosis de medicina , y al disminuir las dosis de psicofármacos, estamos disminuyendo o 

eliminando los efectos secundarios o adversos que tienen eses medicamentos, diría que en esos momentos la 

dosis que utilizamos tiene un cálculo aproximado en nuestros pacientes a los cuales les aplicamos todas esas 

manifestaciones artísticas, no debe llegar a la tercera parte de los medicamentos que ellos necesitarían se 

nosotros no  aplicáramos esta alternativa, o este tratamiento complementario fundamental en las diferentes 

manifestaciones artísticas. 

Ningún medicamento devuelve al ser humano su esencia social.   

El medicamento elimina síntomas, pero el medicamento no hace con que la persona sea socialmente acepta, el 

único que hace con que la persona sea socialmente acepta es la terapia ocupacional, el desarrollo de las 

capacidades que le permite al hombre incorporarse a una vida social, eso no hay ningún medicamento en el 

mundo que logre , a veces cuando hay un trastorno mental , los trastornos mentales limitan la esencia social, la 

esencia social del hombre  . 

Y eso ningún medicamento logra , eso solo logra la terapia ocupacional, el desarrollo de capacidades el que hace 

con que la persona se integra a un grupo, esta es la importancia que tiene este tipo de actividad. 

¿O que pasa en los otros países del mundo? 

En otros países del mundo hay clínicas psiquiatricas muy sofisticadas, las personas llegan a estas clínicas, 

reciben un tratamiento para la depresión, pasan por un tratamiento de uno o dos meses, no se ha resuelto el 

problema y la persona va  a un hospital, a vivir en el hospital  sin ningún tipo de terapia ocupacional, y ahí está el 

reto de la medicina en la sociedad y ¿como reincorporar estas personas en la vida social? Eso es un problema en 

el mundo. 

 

3. ¿Usted cre que el arte es una forma de  comunicación? 

Las manifestaciones del arte constituyen medios de comunicación humana, se expresan ideas y 

sentimientos que transcienden la comunicación verbal, todas las manifestaciones artrísticas metodológicamente 

orientadas se convierten en efectivos métodos de rehabilitación mental. 

El arte no es una manifestación exclusiva sino una condición esencial ha de estar en todo para que esté en algo,  

por la vista va las impresiones artísticas a la mente  que guía a las manos, las manos producen analogías con los 

que los ojos miran. (José Martí) 

Realmente todas las manifestaciones artísticas constituyen medios de comunicación que son sublimes 

que van más allá de las comunicaciones verbales, muchas veces nosotros decimos: Yo tengo un pensamiento, un 

sentimiento, una pasión y no tengo palabras para expresar porque parece que la comunicación verbal no basta 

todavía para el ser humano expresar todo lo que siente, cuando una persona está enamorada no puede explicar a 

través de las palabras todo lo  que siente, entonces las manifestaciones artísticas son modos para que las personas 

puedan canalizar y expresar  todas las sus vivencias internas y entonces cuantos artistas plásticos, cuantos 

pintores han podido expresar sus sentimientos a través de los cuadros o que no he podido ser capaz de  expresar a 

través de las palabras. 



 

La terapia constituye un método muy efectivo de tratamiento en nuestros pacientes, esto se debe hacer en 

cualquier institución de salud mental porque están desaprovechando los métodos más eficaces para el 

tratamiento de nuestros pacientes. 

 

 

 

“Hay una lengua esplendida que vibra las cuerdas de la melodía y se habla  con los movimientos del corazón es 

como una promesa de aventura, como una vislumbre de certezas como una prenda de claridad y plenitud, el 

color tiene límites, la palabra labios, la música cielos, lo verdadero es lo que no termina y la música está 

perpetuamente palpitando en el espacio”. (José Martí) 

La música constituye un medio de comunicación ilimitado que da posibilidades enormes para la rehabilitación de 

los  enfermos. 

 

4. ¿Podría decir un mensaje a las personas?. 

Que todas las instituciones que tratan los pacientes con enfermedades mentales que no desaproveche 

esos métodos que es muy efectivo, a veces la forma no importa, lo que importa es la esencia hay que utilizar esos 

métodos, y la forma hay que se adaptar en relación con las condiciones culturales, con las condiciones 

geográficas y el tipo de paciente y el trastorno que este tiene. 

Yo digo que el psicofármaco es esencial desde el punto de vista biológico, porque hay trastorno que tiene un 

rasgo biológico, no podemos ser extremista el que tenemos es que integrar las cosas, tenemos que integrar el 

tratamiento y el psicofármaco hay que utilizarlo, el medicamento hay que utilizarlo, pero también hay que 

utilizar las terapias ocupacionales, porque  esos tratamientos hacen con que las personas sean útiles,pueden 

aportar algo a su grupo social importantes para la sociedad. El medicamento puede aliviar un síntoma, una 

tristeza, una angustia, pero no devuelve la esencia social, es igual que la terapia deportiva, hay que integrar todas 

las técnicas en función de la rehabilitación y del tratamiento. 
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Lorenzo Somarriba López 
 

 
 



 

Dr. Lorenzo Somarriba López 
Director del Hospital Psiquiátrico de La Habana 
Fecha: 16/11/2005 
Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba. 
 
 

Las personas que padecen de enfermedades mentales requieren un sistema especial de atención, y sin dudas, 

todas pueden mejorar, nuestra experiencia nos ratifica, basamos nuestro sistema de atención en tratarlos como 

personas que son con mucho amor, con total entrega, brindándoles las posibilidades para que se puedan 

realizarse y sentirse reconocido socialmente.  

Sin dudas, el trabajo con el enfermo mental es arduo, no puede ser con apuros y tiene que identificar los intereses 

del enfermo mental, y muy importante el trabajo con su familia y con la población que vive en él entorno donde 

él se desarrolla  y se desenvuelve. Sin duda, nuestra institución, el Hospital Psiquiátrico de La Habana comenzó 

desde 1959 que triunfó la Revolución Cubana un proceso de transformación en la atención al enfermo mental y 

hoy complace poder demostrar los resultados que aquí se alcanza en la rehabilitación de los enfermos  y en 

particular en aquellos que tienen enfermedades crónicas de larga evolución como son la esquizofrenia, los 

trastornos bipolares, las patologías duales, los que padecen de toxicomanía  y otras afecciones. Reitero que la 

clave del éxito de nuestro modelo terapéutico   ha estado primero en mantener un sistema de comunicación con 

los enfermos, identificar cuales son sus motivaciones y darles la posibilidad que la practique . En nuestro 

Hospital al recorrerlo uno ve como los pacientes están insertados en muchas de las labores que aquí se realiza de 

acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a sus posibilidades, a sus motivaciones, tenemos enfermos vinculados a 

la  jardinería, al cultivo de los frutales a la confección de las artesanías y también con excelentes resultados está 

la enseñanza y la práctica de todas las manifestaciones artísticas  en nuestro centro se enseña el canto, se enseña 

la danza de distintas manifestaciones, nos honra mucho que el psicoballet es un método terapéutico que tiene un 

cuerpo teórico, un fundamento práctico que surgió en nuestra institución y que lo aplicamos en personas que se 

benefician enormemente. 

También todas las partes de las artes plásticas, tenemos  pacientes que ha aprendido la pintura en nuestros 

centros y hoy son figuras ya dentro de las artes plásticas, con premios y con exposiciones en galerías 

internacionales, con obras que se publica en nuestra revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, muchas 

personas nos comunican porque quieren conocer estas bellas obras y sin dudas al reconocerles a estos pacientes, 

el desarrollo que han tenido en el empleo de las manifestaciones artísticas o en un deporte, como se ve en el 

festival deportivo que hacemos todos los años y en fiestas de carnaval, ellos se sienten muy estimulados y esto 

contribuye enormemente en una evolución favorable a esas personas, soy de los que digo  que tratar  la 

enfermedad psiquiátrica  desde el punto de vista solo de los aspectos biológicos es un error, o sea, usar sólo 

medicamentos aunque  sea de última generación en un enfermo mental para que esté tranquilo y no tener 

comunicación con su semejante no lo  considero una buena práctica. Usamos todos los  medicamentos que se 

tenga que usar en un enfermo, pero también combinados con la psicoterapia individual, la colectiva e todas esas 

técnicas de la rehabilitación psicosocial y vamos también incorporando otras técnicas de rehabilitación 

neurocognitivas los métodos que se elaboran en nuestra propria  unidad y que van dirigidos a (¿) la aparición de 

síntomas en enfermos mentales crónicos y sin duda te reitero, nos satisface enormemente ver la mejoría que 

expresa nuestro país. 

 



 

 

Sobre la experiencia del Hospital y sobre el rechazo del enfermo mental: 

Rechazar un enfermo mental es un acto inhumano, luchamos contra el estigma de la enfermedad mental  y 

podrán apreciar  como nos mezclamos juntos a ellos, es más, nuestros pacientes  forman parte de la comunidad 

terapéutica, un de nuestros mejores terapeutas en el tratamiento de las toxicomanías son pacientes que han 

logrado abandonar las drogas  o el alcohol  que se convierten  en  grandes promotores y te digo, es un trabajo que 

recompensa, da una gran satisfacción poder ver un paciente con una enfermedad mental incorporado socialmente  

es mu y reconocido, y hago una lección lo que aquí se hace en el Psiquiátrico de La Habana es conocido en 

muchas instituciones del mundo, nuestros especialistas intercambian con otros centros de alto nivel y tomamos 

todas las experiencias positivas del mundo  y todo lo que aquí se pone en práctica y tiene resultados los decimos 

para que damos acceso a los que necesitan haga uso de ellos. 
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Manuel Lantigua 
 



 

 

 
 
 
 
Manuel Lantigua  
Artista plástico y escultor 
Guantánamo – Cuba  
Local da entrevista:Hospital Psiquiátrico de la Habana 
15 de Noviembre de 2005. 
 
 

1.: Manoel habla para nosotros de su experiencia como artista. 

 

Yo comencé mis trabajos artísticos cuando ya tenía 37 años de edad, empecé a hacer mi primer dibujo  

pensando en el mu ndo en contraposición con el tiempo y empecé con un dibujo bastante primitivo y me han 

dicho que mi estilo es primitivo. Yo no tengo una academia, los colores yo no los conocía, empecé a dar colores 

a mi entender y a representar cosas que en la vida me pasaban, cosas que yo veía en la calle también y me ya 

llenando la cabeza y impensé a hacerlo como dibujo que tengo, yo lo tengo guardado mi primero dibujo, hay 

otros más que son como estés ahí, empensé también a hacer tallas en la madera  y veo las cosas de otra forma.  

Yo empenzé a tallar la madera y hacer objetos de madera de distintas formas y a  expresar los sentimientos y 

preocupaciones que uno tiene en el mundo. 

El arte me ha servido de experiencia y me hace reconstruir un poco el pensamiento. 

 

2. O que significa el arte para usted? 

Es un gran entretenimiento en que yo me concentro y me olvido de todos los problemas que tengo es 

algo importante porque a través del arte uno expone sus ideas, sus sentimientos de la  vida. 

3.¿Cual la importancia de la comunicación el el proceso de la rehabilitación? 

 

La comunicación es importante porque cuando uno está desarrollando el arte se olvida de los problemas 

y se comunica con el que está haciendo es de gran importancia porque uno se va sentiendo en otro mundo y 

mejora sus pensamientos y su conducta. 

 

4.:Habla de sus trabajos, principalmente sobre la temática de la naturaleza: 

 

Yo desarrollo la naturaleza porque es el mundo que uno vive y entonces tiene una gran importancia e 

una influencia en el ser humano de que uno corrompe la  naturaleza y corrompe  este equilibrio y el hombre 

también va  (no entiendo)? 

 

5. O que usted quiere comunicar con esta obra? 

 

Esta es la madre naturaleza, como los aborígenes que son los primeros a (no entiendo)… 

El hombre al destruir eso mandado por algo como una serpiente que es la que vino destruir y entonces ella, la 

madre naturaleza se ve obligada a tener una lucha con su arco para seguir viviendo  en este mundo. 



 

Es muy importante porque ella no quiere que se rompa con esta ola que hay de equilibrio en la vida. Ella lucha 

como una protesta ante esta destrucción. 

 

La vida en el agua: Yo no hago el ser humano como tal, sino hago como una forma de metamorfose e que como 

un cambio que ocurre en el agua y el abandono del hombre hacia la tierra  y lo hago como ellos se reproducen, 

como ellos se quieren como ellos tienen un amor entre uno y otro para que la vida siga perdurando en el mar, en 

el río. 

Yo veo la luna como la luz que es ella que está alumbrando la vida de  esos animales que yo represento con 

características de otros animales, es una mescla de animales, de la vida, porque el hombre surge del agua, 

praticamente la vida de los seres, e yo expreso eso, ese cuidado con el mundo que debemos tener.  

El gallo tiene el canto de la vida, es él que despierta a los seres humanos por la mañana . 

 

Obras esculturas: 

1- Esta obra que hago de talla en la madera no tiene ojos,para quitar la preocupación de los seres 

humanos porque a veces no hace falta tener ojos sino aún que no tenga ojos el cerebro es imp ortante 

porque piensa sin ver. Hay seres humanos que no tienen ojos y se expresan sus sentimientos. 

2- Mitología:  Esta es una mitología que yo hago de los seres humanos en una vida quizá muy pre 

histórica  que tiene cenos como mujeres y tiene cara de persona, algo que a mi me preocupa porque 

todos los animales y los seres tenemos algo en común. 

Los animales también pertenecen a la evolución del hombre que lo acompaña. 

 

Eliana: ¿Manoel, usted podría decir un mensaje a las personas? 

Manoel:El mundo en que vivimos es un mundo que está siendo destruido por no se respetar las leyes de la 

naturaleza. 

Quisiera decir tambien que el medio ambiente que se está destruyendo y en cuestion de las razas en que los 

pueblos descendiendo de los antepasados que son negros e indios aún todavía están presentes en nuestra 

cultura y que la unión de este pueblo, todos unidos llegaríamos a lugares mejores en el mundo en que 

estamos viviendo.  
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Ruben Francisco e Noel Francisco Davis Terri 
 

 

 

Ruben Francisco palacio Pulgaron 
Deportista participó de la primera Olimpiadas de Salud Mental del Puerto Rico en 1994 
 

1. ¿Podría nos hablar sobre la importância del deporte en el tratamiento? 

Que las personas se incorporen  a una obra terapéutica, que practiquen el deporte y como  dijo este lema : 

“El deporte es un factor de rehabilitación mental” 

 

Noel Francisco Davis Terri 

Deportista: Modalidades atletismo:100/200/400metros,  

salto y relevo,  y lanzamiento de bala. 

 

Me siento muy bien en el deporte, no llevo mucho tiempo llevo un mes, pero ya tengo medalla de plata 

y de bronce, pienso en tener una medalla de oro. El deporte me divierte y creo que me da un poco más de salud, 

me siento muy contento por estar aquí, porque aquí me curo y estoy lleno de felicidades con los demás 

compañeros, este es un hospital para curar y para que todo mundo se sienta bien. Yo soy también comparsero en 

el carnaval, me siento bien… Quiero valgan día viajar a otro país a competir porque me siento feliz. No soy tan 

bueno, pero no soy tan malo tampoco.  

¿Quiere que te cante un poquito? 

Yo me llamo Noel Francisco, muchacha linda yo te vengo a improvisar yo sé que tu eres de Brasil, pero todo el  

mundo viene con el cielo azul. Yo le canto a Raúl y también a Fidel  porque me llamo Noel, soy el negro que 

nadie quiere ayudar  porque soy cantante muchacha sin escolaridad, todo el  pueblo conmigo e yo con el pueblo, 

yo quiero a todos los amigos porque yo tengo mucho alante, soy un cantante que nadie conoce, soy el 

desconocido muchacha que quiere ir a Brasil para cantar  con ustedes con una buena orquestra como canta … 

porque me llamo Noel y no sé porque. 
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Jay S. Lefler 



 

 
 
 

 
 
Jay S. Lefler 
Artista plástico - Canadense 
Habana, Cuba 10 de Noviembre de 2005 – Hotel Plaza Central 
 
 
 
 
1. ¿Jay que es el arte para usted? 
 
 
Básicamente es todo para mí en este momento, representa mi esencia lo que pienso, lo que 

vivo, lo que soy, mis amigos, mi familia y mi camino en la vida. Todo viene de mi arte de 

donde demuestra desde la gente que viene a mi taller. 

Pero ni siempre fue así, ni siempre fue una pasión solamente después de estar ingresado (en 

una clinica psiquiatrita) antes de enfermarme era o que hacia e vez en cuando, pero después 

de enfermarme mi mama me trajo lo que yo necesitaba para pintar y a partir de este momento 

se convergió  en una pasión de verdad, por eso se llamaba la exposición de artes aquí 

apasionados  

Porque realmente explica lo que ha sido para mi, es realmente la esencia de mi vida. 
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Judith Rosenberg 



 

 

 
 
 
 
Judith Rosenberg 
Fundadora Del Spark Of Brilliance 
Habana, Cuba 10 de Noviembre de 2005 – Hotel Plaza Central 
 
 
1. ¿ Judith Cual es  la importancia del arte en el  processo de la rehabilitación psicosocial? 
 

Yo pienso que el papel del arte en  la rehabilitación es un método por el cual la gente puede 

comunicarse con su esencia y  su ser, a gente se pierde con la experiencia de la enfermedad mental, pierde 

muchas cosas, con las relaciones profesionales, con la familia, a veces termina viviendo en la pobreza, entonces 

se uno puede dar la oportunidad a unas personas que tienen esta situación debilitada para expresarse de forma 

creativa, es uno de los regalos más grandes que se puede dar, mirar la alegría darle la posibilidad de expresarse 

su pensamiento sus emociones ideas  por la pintura por la escultura, la danza, toda forma de expresión artística. 

Encontramos que la gente que ha perdido muchas cosas en sus vidas han podido recomenzarse, no solamente con 

ellos mismos pero con la gente  a su alrededor, y últimamente con la sociedad y el mundo que los rodea. 

 

2.Uted podría nos hablar sobre la importancia de la familia: 

 

Judith.Mi experiencia es que hay muchos componentes en una persona que tiene este tipo de 

problema.Para recuperarse,de acuerdo con la teoría de “Maximus”  hay todos los ingredientes de la casa, de 

seguridad , pero hay también una comunidad que puede ser la familia y a veces su propia familia biológica no 

tiene la comprensión ni la capacidad para apoyar a esa persona ni para ofrecer las posibilidades de crecimiento y 

desarrollo, no sé si podremos dar a la persona una comunidad de apoyo que realmente no necesariamente incluye 

a la familia biológica, es uno de los componentes mayores que incluye en la recuperación de la persona, 

sobretodo el amor es muy importante.  
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Anexo 26 
 

DOCUMENTÁRIO ARTE DE VIVER 

Ficha técnica: 
Produção:Eliana Marcolino 
Direção:Eliana Marcolino 
Edição:Andressa Santesi 
Locução:Leonardo Meira 
Imagens: 
Carlos André-Brasil 
Gil Altamiro - Brasil 
Yusniel Ferrer – Cuba 
Trilha sonora: Marcus Trancoso 

TEXTO 

 

IMAGEM 

MINE-DV 

TEMPO 

20’ 

MÚSICA 

 

Frase: Caracteres 

Este é um filme que fala de arte e de vida. 

Da grande aventura da 

Arte de viver. 

 

 

 

 

VOZ-OVER 

Léo 

 

Os personagens desta história mostram que a vida  

é capaz de renascer nas condições mais adversas./ 

Experiências de duas grandes instituições 

psiquiátricas revelam a possibilidade da 

convivência com o diferente. 

 

A TV Pinel é uma revolução no tratamento 

psiquiátrico no Hospital Philippe Pinel no Rio de 

Janeiro 

 

E o Hospital Psiquiátrico de Havana  promove a 

 

 

 

Arte de Viver 

deve entrar com 

efeito. 

 

 

Palhaços... 

Crianças 

dançando 

 

COLHERES 

Efeito de 

passagem 

 

 

 

La colmenita 

Cadeira de 

rodas 

Lencinho 

 

  

 

Abertura: 

1ª Trilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

reabilitação social através da arte e do esporte. 

 

 

A TV Pinel nasceu com o objetivo de mudar a 

imagem da loucura. Através de seus programas 

Propõe um diálogo fecundo  sobre a forma de 

tratamento ao enfermo mental. 

Vem para romper as concepções equivocadas que 

foram cristalizadas no imaginário social sobre a 

loucura que tinha seu espaço demarcado dentro 

dos manicômios. 

 

 

 

As experiências aqui apresentadas revelam que o 

tratamento humanizado é a melhor terapia que se 

pode oferecer a uma pessoa que padece de 

sofrimentos psíquicos. 

 

Com o passar do tempo o ambiente sombrio asilar  

Começa a ganhar novos matizes./ 

As mudanças são lentas diante dos séculos de 

exclusão,mas já são  visíveis. 

 

 

 

 

 

 

Além da TV Pinel,/  existem outras  atividades que 

complementam o tratamento,/ servem de 

qualificação profissional e como  forma de geração 

de renda. 

 

Abertura da TV 

Pinel 

 

Efeito de 

passagem 

 

Jardim do 

Hospital 

Imagem Pintura 

e escultura de 

Manoel 

 

 

 

Clip de 10 anos  

VHS 

 

 

 

 

Fala: 

 

 

Jaqueline 

 

 

 

 

 

Samy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São iniciativas  como a Cooperativa Praia 

Vermelha,  o shoppinel  o Papel Pinel e outras 

atividades. 

 

 

Na cozinha do Doutor Kiko,  o espaço é aquecido 

com o calor dos que promovem o encontro da arte 

culinária com a troca de experiências, onde se 

reúnem  temperos, cheiros e sabores de vida. O 

espaço é propício para jogar conversa fora, como 

nas antigas reuniões familiares à beira do fogão.  

Depois de tudo pronto é hora da degustação...  

 

A marcenaria é o templo da fruição artística onde 

as sensíveis mãos  dão vida a uma madeira morta, 

e o poeta marceneiro revela os seus mais nobres 

sentimentos. 

Provocar o debate público sobre a loucura  é uma 

das propostas da TV Pinel, por isso no dia 18 de 

maio./ Dia Nacional da Luta Antimanicomial ela 

promove um grande encontro entre diversas  

instituições psiquiátricas e a sociedade, o espaço é 

aberto para as mais distintas manifestações 

artísticas.  

 

Com o tema: Por um tratamento mais humanizado, 

o dia 18 de maio de 2006, foi marcado por 

comemorações dos avanços no tratamento e 

também por denúncias frente às injustiças que 

continuam enraizadas na sociedade. 

 

O manifesto foi realizado através da oficina 

Imagens e Som da Loucura. 

Mara 

 

Maria Luiza 

 

Milton Freire 

 

 

 

 

 

 

Rosibel 

Cozinha 

Mulher 

vendendo 

Shoppinel 

Papel Pinel 

Entrevista 

Maribel 

 

 

 

 

Imagens da 

cozinha do 

KiKo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBE SOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som  

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A intervenção traduz uma resposta  inteligente a 

este mundo que os rechaça, ao invés da agressão 

fazem uso da emoção. 

Os grupos musicais Cancioneiros do IPUB e 

Harmonia Enlouquece transmitiram suas 

mensagens através das notas musicais. 

 

A magia da arte é capaz de transcender qualquer 

sofrimento humano... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BLOCO CUBA 

O  Hospital Psiquiátrico de  Havana é reconhecido 

internacionalmente pelos  trabalhos que são 

desenvolvidos no processo de reabilitação 

das pessoas que sofrem de transtornos mentais./// 

 

A arte e o esporte são pílulas imprescindíveis nas 

terapias./  

 

Nesta instituição se combinam as  diversas 

modalidades de tratamento, com o objetivo de 

 

 

 

 

 

 

Alfredo poesia 

 

Imagens de 

Alfredo na 

Marcenaria 

 

 

PASSAGEM 

        TV PINEL 

 

 

 

 

Imagem Gil/ 

Xandy 

Dia da Luta 

 

 

 

 

 

Poesia Baiana 

Homenagem ao 

JoY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

proporcionar o  bem estar  dos pacientes./// 

A música,/ 

A dança 

 A pintura e a escultura 

Os trabalhos  artesanais  

A eqüinoterapia 

E as várias atividades esportivas… 

formam parte do tratamento ./// 

 

Hoje os pacientes desfrutam da vida com  

liberdade,  vivem com entusiasmo e sonham com 

dias melhores. 

 

 

 

 

 

 

 

Mas, isso nem sempre foi assim ./// 

Falar do passado  deste hospital é trazer à memoria 

algumas recordações  que envergonha a 

humanidade./// 

 

 Apesar de, tristes essas histórias são importantes 

para uma reflexão sobre a dívida moral que  a 

sociedade tem com esta  classe que foi  exilada do 

convívio social ./// 

 

A história do Hospital Psiquiátrico de Havana, não  

difere muito  dos clássicos contos dos manicômios 

onde o paciente era despejado em  porões infectos 

que se transformavam em verdadeiros depósitos de 

Poesia Tim 

Maia 

 

 

Harmonia 

Ciranda 

 

 

 

Cancioneiros 

Joana 

Bernardo 

 

 

 

 

 

Efeito de 

passagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letreiro 

HPH/Jardim do 

HPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Trilha  

Cello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

gente. 

E os supostos  tratamentos se convertiam em 

seções requintadas de tortura. 

 

 

 

 

A alimentação que deveria nutrir, intoxicava. / 

O  ambiente hospitalar   que deveria curar, adoecia  

ainda mais./ 

Mesclavam doentes com as mais distintas 

enfermidades infecto-contagiosas  com os 

pacientes que sofriam de transtornos mentais./// 

 

 

 

 

 

Com o  triunfo da Revolução socialista em Cuba 

em 1959 o cenário deste hospital mudou ./ Foi 

designado para diretor geral do hospital, o  Doutor 

Eduardo Bernabé Ordaz./ Com sua sensibilidade e 

audácia de revolucionário  desenhou um belo 

panorama de humanização ./// 

 

Das atividades que são desenvolvidas nesta 

instituição se destaca o  Festival de Cultura e 

Esporte e Festa de Carnaval realizado desde  1969.  

 

Neste festival  se promove uma estreita interação 

entre os artistas, eportistas, profissionais e  

pacientes das diversas instituições psiquiátricas do 

país e a  comunidade ./// 

 

 

 

 

 

Entrevista 

esportista  

 

 

 

 

Expo. Manoel 

Cavalo na 

abertura 

 

Pulando/corren

do/ 

cilismo.  

 

 

 

 

público 

 

Entrevista 

Jaqueline 

esportista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Trilha 

alegre 



 

 

O transporte é precário, mas os cubanos cheios de 

humor e irreverência desafiam as dificuldades para 

gozarem do smomentos de lazer. 

 

 

A estrutura física que fora adaptada, converteu o 

hospital psiquiátrico de Havana em  palco do 

festival. 

 

 

 

 

 

 

Neste grande espetáculo não importa distinguir 

quem são os médicos,  técnicos, trabalhadores ou 

usuários; o ideal é que todos sejam reconhecidos 

como artistas. 

 

 

 Esta é uma competição onde todos saem 

vencedores.  

Os usuários ganham o devido reconhecimento 

pelas suas habilidades, os profissionais têm a 

satisfação de verem os resultados de seus 

trabalhos. 

 A sociedade ganha porque é contemplada com as 

mais belas manifestações artísticas e esportivas. 

E a humanidade é recompensada quando consegue 

entender a dimensão mais profunda  do ser 

humano.  
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Foto close 

comendo  

 

 



 

Essas experiências precisam se fortalecer para 

romper os limites geográficos e as barreiras do 

preconceito.  

Frente a esta realidade, não só  Brasil e Cuba, mas 

também o Canadá está se unindo para formar uma 

rede de solidariedade às pessoas que vivenciam o 

sofrimento mental.  

A comunicação e a arte são os fios que tecem esta 

rede. 

Efeito fim! 

Sobe crédito  
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Abertura do 
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Abetura 
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Premiações 
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Anexo 27 

PROGRAMAS DA TV PINEL 

 
 

2.1-PROGRAMA 1 

 

TV PINEL? QUAL É O CANAL? 

SVHS/NTSC – abril de 1996 – 44 min 30 seg 

Equipe da TV Pinel – 1996 

O que é a TV Pinel? 

Vídeo-processo com usuários do CAIS – IPP 

A idéia de uma TV comunitária é tema de jogo. Jogo de descobrir e atuar no processo de 

produção de programas de TV. Neste momento de descoberta e criação, Elizabeth Costa, 

usuária do IPP, brinca: “o que é que vocês acham que tem debaixo do tapete do hospício? É 

louco varrido, entendeu?!”  

O que é a TV Pinel pra você? 

Povo-fala nos arredores do IPP 

“Não faço a mínima idéia!” 

“É a possibilidade de um excluído social, ao qual recusam às vezes dignidade humana, se 

exprimir”. São diversas as reações de quem passa pelo ponto de ônibus em frente ao Pinel e 

redondezas ao ser surpreendido com o desafio: você sabe o que é a TV Pinel? Idealizado pela  

equipe da TV Pinel. 

A TV Pinel como proposta de intervenção cultural no contexto da Reforma Psiquiátrica 

Depoimentos 

José Ricardo Peret, diretor do IPP. 

Arlindo F. Gómez, Superintendente do Canal Saúde – FIOCRUZ/MS 

Milton Freire, Coordenador de Comunicação do Instituto Franco Basaglia 

Graça Fernandes, Vice-Presidente do Instituto Franco Basaglia 

Musso Greco, Coordenador da TV Sala de Espera (UFMG/ Prefeitura de Belo Horizonte) 

Elaine Savi, Coordenadora do CAIS/IPP 

Jaguar, Cartunista 

 

Freud não explica! 



 

Ficção 

 

Meditação pesada, internação prolongada, desrespeito ao usuário: estas são especialidades do 

Dr. Fritz, um psiquiatra pra lá de manicomial que é personagem principal do quadro 

idealizado por Bárbara Dias e Erli Mascarenhas. 

 

Comerciais 

Produtos made in IPP 

PIPOCAIS: anúncio da deliciosa pipoca produzida pelos usuários do CAIS: “Pipocais é... é 

demais!”. 

Idealizado pela equipe da TV Pinel. 

ARTESANATO DO CAIS: Rejane Aleluia, idealizadora deste quadro, apresenta produtos 

artesanais – utensílios domésticos e bijuterias – e faz o convite: “seja ‘light’, não compre em 

shopping, compre o artesanato do CAIS”!. 

 

Perfil – Jorge Romano 

O “poeta psicodélico, cultor da Era Aquário, alto-astral, gaiteiro” sentencia: “eu nasci pra ser 

artista, porque se não fosse pra ser artista eu preferiria não nascer”. Este é Jorge Romano, 

usuário do IPP, no Perfil quadro de entrevistas idealizado e conduzido por Jaqueline Batista. 

 

A Salada Louca 

Ficção 

Os encontros e desencontros entre sentimentos vivos – Precipitação, Bom Senso, Calma, 

Objetivo – que se misturam em loucas combinações. 

Idealizado por Maritza Vieira de Souza. 

 

Clipinel – com The Flash 

 

Quadro idealizado por Maycon Santos, onde a comunidade do IPP solta a voz e mostra o seu 

talento. 

“The Flash”, vigilante do IPP, canta “Há Tempos”, de Legião Urbana. 

  

Haldol 

Esquete Humorístico 



 

 

Abraçados a uma caixa gigante de Haldol, usuários do IPP falam, em performances 

humorísticas, da relação com a medicação. O quadro, uma idealização de Bárbara Dias, traz 

neste programa performances de Bárbara, Wilson Santos e Flávia. 

“Meu amigo, minha amiga: se você quer ficar calminho, calminho, tome Haldol... Porque 

Haldol é cruel, muito cruel com seu nervosismo! Para acalmar, tome Haldol!”. (performance 

de Wilson Santos) 

Loucotidiano 

Depoimentos 

Idealizado por Clovis L. Braga, “Loucotidiano” é um espaço onde usuários do IPP lembram, 

com bom humor, dos momentos mais loucos de seu cotidiano. 

Depoimentos de Dayse Contocanis e Valter Rosa. 

Recados do Coração 

Videocabine 

Recados de amizades e amor, música, agradecimentos, beijos, abraços, performances: tem de 

tudo nesta videocabine realizada com a comunidade do IPP. Idealizada por Bárbara Dias. 

Telecanais 

Informações de interesse da Comunidade do IPP 

Produção de um grupo de usuários do IPP que integram a equipe profissional da TV Pinel: 

Ariel F. Rosa, Clóvis L. Braga e Maycon Santos. 

Idealizado pelo grupo e Valter Filé. 

Informe sobre o funcionamento da ASSIPP – Associação dos Servidores do IPP, através 

de depoimento de Élia de Mello Lima, Presidente da Associação. 

   

  “A TV Pinel é uma saudável loucura!” 

   

  Dayse Contocanis 

 

2.2-PROGRAMA 2 

 

PARABÉNS, TV DOIDA! 

SVHS/NTSC – junho de 1996 – 47 min 50 seg 

Equipe da TV Pinel – 1996 



 

 

Haldol 

Esquete Humorístico 

 

Abraçados a uma caixa gigante de Haldol, usuários do IPP falam, em performances 

humorísticas, da relação com a medicação. 

O quadro, uma idealização de Bárbara Dias, traz neste programa performances de Elizabeth 

Costa e Jorge Romano. 

“Se você toma Haldol, você deve tomar direito. Mas se você no outro dia virar defunto, ou um 

presunto, o problema é seu!” 

(Performance de Elizabeth Costa) 

 

Freud não me explicou! 

Ficção 

 

Pai, filha e psiquiatra em consulta onde é tudo decidido sem nenhuma participação da garota.  

Teatro de bonecos idealizado por Bárbara Dias e Cristiane. 

 

Loucotidiano 

Depoimentos 

 

Idealizado por Clovis L. Braga, “Loucotidiano” é um espaço onde usuários do IPP lembram, 

com bom humor, dos momentos mais loucos de seu cotidiano. Depoimentos de Clovis L. 

Braga e Paulo Doktorczyk 

 

Perfil – vigilante Celestino 

Quadro de entrevistas idealizado e conduzido por Jaqueline Batista. 

Celestino, segurança do hospital-dia muito querido pelos usuários do IPP, é o entrevistado 

deste programa. 

 

Comerciais 

Produtos made in IPP 

 



 

PIPOCAIS: anúncio da deliciosa pipoca produzida pelos usuários do CAIS: “Pipocais é... é 

demais!”. 

Idealizado pela equipe da TV Pinel. 

ARTESANATO DO CAIS: Rejane Aleluia, idealizadora deste quadro, apresenta produtos 

artesanais – utensílios domésticos e bijuterias – e faz o convite: “seja ‘light’, não compre em 

shopping, compre o artesanato do CAIS”!. 

 

O Vampiro da Noite 

Ficção 

 

A vida de um doce vampiro, que ataca diversas pessoas na noite, mas é apaixonado por uma 

simples mortal que sonha com cura e casamento. 

Idealizada por Erli Mascarenhas. 

 

Saudade Nossa 

Depoimentos 

 

Quadro idealizado por Maritza Vieira de Souza, que apresenta recados de Natanael Batista e 

Maritza, usuários do IPP. Ela promete ao irmão, há vinte anos internado em hospitais 

psiquiátricos, lutar contra o preconceito em relação aos usuários de serviços de saúde mental. 

A mensagem de Natanael é para a amiga Elizabeth, que não vê há treze anos. 

 

O Trabalho da TV Pinel  

Povo-fala 

 

A equipe da TV Pinel percorre o pátio do IPP, colhendo impressões gerais e sobre atuação da 

comunidade na TV Pinel. 

 

Clipinel – com Altamiro Barboza 

 

Quadro idealizado por Maycon Santos, onde a comunidade do IPP solta a voz e mostra o seu 

talento. 

Altamiro Barboza, um apaixonado pelo samba fala, de seus amores e, tendo como cenário o 

Arpoador (Ipanema), canta “Mulheres”, de Toninho Geraes. 



 

 

Recados da TV Pinel pra você 

Videocabine 

  

Videocabine realizada pela TV Pinel junto à comunidade do IPP. 

 

Telecanais 

Informações de interesse da Comunidade do IPP 

  

Idealizado e produzido por Ariel F. Rosa, Clóvis L. Braga e Maycon Santos, usuários do IPP 

que integram a equipe profissional da TV Pinel. 

 

A repercussão da TV Pinel – aborda o lançamento do programa 1 da TV Pinel, e a intensa 

cobertura da mídia. 

 

Greve dos Servidores Públicos Federais – as reivindicações dos grevistas e os reflexos da 

paralisação no dia-a-dia do Pinel. 

 

Encontro Nacional de TVs Comunitárias (Volta Redonda) – a participação da TV Pinel no 

evento, promovendo ofic ina de TV comunitária na Casa de Saúde de Volta Redonda. 

 

A prisão de Jorge Romano – o poeta Jorge Romano, usuário do IPP, foi preso em condições 

conturbadas. (A reportagem dá informes sobre a prisão e a mobilização geral para tirar Jorge 

da cadeia (envolvendo toda a comunidade do IPP, os deputados Carlos Minc e Fernando 

Gabeira, e o poeta Chacal). 

 

Projeto de Lei Antimanicomial – Graça Fernandes, Vice-Presidente do Instituto Franco 

Basaglia, comenta as alternativas aos manicômios – verdadeiros “depósitos de gente” – 

propostas pelo Projeto de Lei do Deputado Paulo Delgado. 

 

Semana de Luta Antimanicomial – os eventos realizados na cidade do Rio de Janeiro na 

semana do 18 de maio, Dia Nacional de Luta Antimanicomial. 

 

 



 

2.3-PROGRAMA 3 

 

ESSA É A TV PINEL! 

SVHS/NTSC – agosto de 1996 – 48 min 30 seg 

Equipe da TV Pinel – 1996 

 

Esse é o...! 

Depoimentos de familiares de usuários do IPP 

 

Mulheres falam de alegrias e tristezas da vida familiar, e lembram características marcantes 

da personalidade e do cotidiano de seus filhos e irmãos – usuários do IPP – em casa, no 

trabalho, em momentos de lazer. 

Quadro idealizado pela equipe da TV Pinel 

 

A Tragédia da Privada da Vida 

Ficção  

 

“Não tem médico nesse hospital? Eu quero internar essa menina!”... Na emergência de um 

hospital psiquiátrico “conveniado do SUSto”, mãe e filha vivem uma louca inversão de 

papéis. Paródia do programa “Comédia da Vida Privada”, da Rede Globo, idealizada por 

Daisy Contocanis. 

 

Vídeo-processo 

Com usuários do COIJ (Centro de Orientação Infanto-juvenil do IPP) 

 

Crianças do COIJ descobrem e criam TV, em entrevistas com colegas, videocabine, e na 

ficção “107, o Ônibus Maluco”. 

 

Discutindo a Loucura e a Luta Antimanicomial 

Povo-fala realizado nos arredores do IPP 

Quem circula pelos arredores do IPP é surpreendido pela TV Pinel, que desta vez propõe uma 

reflexão sobre o que é a loucura, qual é o lugar do louco e o que significa a Luta 

Antimanicomial. 

 



 

A volta do Dr. Fritz 

Ficção 

 

Dr. Fritz, um psiquiatra pra lá de manicomial, receita seu tratamento predileto, a internação 

psiquiátrica. E adverte: “pague pra entrar e reze pra sair”!. 

Idealizado por Erli Mascarenhas. 

 

Oficina da Imagem 

Ficção 

 

Paulo Doktorczyk, idealizador do quadro, vive “o maior videomaker do mundo”, numa 

brincadeira com a mitificação em torno  da tecnologia do vídeo (“equipamentos super 

tecnológicos caríssimos, só para os super inteligentes”) e convida todo mundo a deixar o 

medo de lado, conhecer e fazer vídeo. 

 

Oficina Dó Ré Mi 

Vídeo-processo com usuários do NAICAP (Núcleo de Assistência Intensiva à Criança Autista 

e Psicótica do IPP) 

Idealizado por Clóvis L. Braga, este vídeo-processo traz as crianças do NAICAP às voltas 

com a TV, mostrando suas pinturas e criações musicais durante a oficina de música do 

NAICAP, a Oficina Dó Ré Mi. 

 

Rádio Clube Tangará 

Ficção 

 

A Rádio Clube Tangará e o grande astro Wilson Garibaldo – “o radialista que pisa na bola” -, 

com suas tietes, invadem as ondas do rádio. 

Idealizada por Wilson Santos. 

 

Telecais 

Informações de interesses da Comunidade do IPP 

 

Idealizado e produzido por Ariel F. Rosa, Clóvis L. Braga e Maycon Santos, usuários do IPP 

que integram a equipe profissional da TV Pinel. 



 

 

Visita de Franca Baságlia ao Brasil – entrevista com Franca Baságlia, senadora atuante na 

Reforma Psiquiátrica da Itália. 

 

A volta do Jorge Romano 

 

-“Eu to sentindo que saí do inferno e voltei pro paraíso” Jorge Romano e toda a comunidade 

do IPP estão em festa: o poeta saiu da prisão e retorna ao tratamento no Instituto. 

 

TV Pinel vai a Olinda e TV Pinel foi a Angra – reportagens sobre iniciativas e eventos 

ligados à Reforma Psiquiátrica promovidos em Olinda e Angra dos Reis. 

 

2.4-PROGRAMA 4 

 

IMAGENS DA LOUCURA 

SVHS/NTSC – novembro de 1996 – 45 min 40 seg 

Equipe da TV Pinel – 1996 

 

Imagens da Loucura 

Performances 

 

Usuários do IPP e equipe da TV Pinel encarnam imagens estereotipadas do louco – 

Agressivo, Inútil, Neurótico, Desconfiado, Desprezado, Perigoso!  

E propõem a sensibilização do olhar para estar atento a novas imagens do louco – Gente, 

Bonito, Produtivo, Harmonioso, Criativo, Cidadão – e da loucura. 

 

Desfile Psicodélico pra Terminar com os Muros da Loucura 

Desfile de Moda 

 

Convidadas pela equipe da TV Pinel, usuárias do IPP transformam o uniforme dos pacientes 

internados em “modelitos” com toques de humor e glamour, trabalhando “de forma simbólica 

a possibilidade de mudar a imagem da loucura. Tudo pode ser transformado”.  

 

Haldol 



 

Esquete Humorístico 

 

Abraçados a uma caixa gigante de Haldol, usuários do IPP falam, em performances 

humorísticas, da relação com a medicação. 

O quadro, uma idealização de Bárbara Dias, traz neste programa a performance da própria 

Bárbara: 

“O meu primeiro amor... Ganhei o dia assim que conheci Haldol.” 

 

Joe Comentarista 

Jorge Romano comenta temas atuais 

 

O poeta Jorge Romano, idealizador do quadro, fala de Cultura, Política e Filosofia. 

 

A Reviravolta do Dr. Fritz 

Ficção 

 

Dr. Fritz é um psiquiatra pra lá de manicomial. Mas o feitiço do manicômio volta-se contra o 

feiticeiro, e ele está às voltas com fantasmas de seus pacientes. 

Idealizado por Bárbara Dias. 

 

Conversas na Lavanderia 

Entrevistas 

 

Rose é “gente que passa!”, o Sr. Raimundo é lavador. 

Eles mostram como é o funcionamento das máquinas e falam do trabalho na movimentada 

lavanderia do IPP. 

Quadro idealizado por Clóvis L. Braga. 

Tele Pinel Nacional 

Ficção 

 

Critica a abordagem de questões ligadas aos usuários de serviços de saúde mental pelos 

grandes telejornais. Idealizada por Dayse Contocanis, traz um teatro de bonecos onde usuário 

do IPP e sua família espantam-se com as distorções ocorridas em matéria jornalística 

realizada pelo “Tele Pinel Nacional”. 



 

 

Esportes no COIJ 

Vídeo-processo com usuários do COIJ – Centro de Orientação Infanto-Juvenil do IPP 

“Capoeira é arte, é esporte, é lazer!”. 

As crianças do COIJ percorrem o IPP procurando a Capoeira, vão em busca de informações 

sobre curiosidades do Futebol e, por fim, jogam uma partida de futebol onde “todos fizeram 

gols, só os goleiros que não fizeram!”. 

 

Rádio Clube Tangará 

Ficção 

 

Um dia na Rádio clube Tangará (idealizada por Wilson Santos), e sua principal atração: o 

programa comandado pela estrela Wilson Garibaldo. 

 

O que é solidariedade? 

Povo-fala aos arredores de Botafogo 

 

Enquete realizada com moradores e pessoas que circulam por Botafogo, convidados pela TV 

Pinel a falar sobre a Solidariedade. 

 

Clipinel, com Clóvis Braga e Teca Vargas 

 

Quadro idealizado por Maycon Santos, onde a comunidade do IPP solta a voz e mostra seu 

talento. 

Clóvis Braga, usuário do IPP e integrante da equipe profissional da TV Pinel; Teca Vargas, 

residente do instituto, cantam “Gente”, de Caetano Veloso. 

 

A Ótica de uma Sociedade Quadrada 

Depoimento de Paulo Doktorczyk 

 

Paulo, usuário do IPP, conta à equipe da TV Pinel como aprendeu a lidar com os 

preconceitos, e desafia: 

“Louco não existe! Louco é coisa de gibi! Todo doente mental é passível de tratamento!”. 

 



 

Joe Romano – Perfil em Um Minuto 

 

Aqui, o poeta é apresentado em um perfil instantâneo realizado pela equipe da TV Pinel, onde 

fala de seu signo, time, comida favorita, sexo, mulheres, psiquiatria, loucura e arte. 

 

2.5-PROGRAMA 5 

 

SHOW DE AUDITÓRIO – NATAL DO IPP 96 

SVHS/NTSC – dezembro de 1996 – 41 min 25 seg 

Equipe da TV Pinel – 1996 

 

Programa de auditório produzido pela TV Pinel, com a participação de usuários e 

funcionários do IPP. 

É a festa natalina que reúne o CAIS, a Enfermaria, e a TV Pinel. O programa é realizado 

apenas para exibição interna. 

 

TV Pinel, abrindo os céus  

Música de Maritza Vieira de Souza 

 

TV Pinel 

abrindo os céus 

fechando as portas 

da ignorância 

que ânsia louca 

minha voz rouca 

eu quero ser, apenas ser 

bem transparente, coração quente 

alguém que sente 

que ama e faz 

noite ensolarada 

por uma sociedade 

sem manicômios. 

 

 



 

 

 

2.6-RETROSPECTIVA 96 

SVHS/NTSC – março de 1997 – 30 min 45 seg 

Equipe da TV Pinel – 1997 

 

Panorama – coletânea de trechos significativos – das produções realizadas em 1996. 

Reapresenta depoimentos de usuários e técnicos da área de saúde mental sobre o trabalho da 

TV Pinel. 

   “Somos todos iguais nesse 

vídeo...” 

 

O que é que vocês acham que tem debaixo do tapete de um 

hospício? 

É louco varrido, entendeu? 

 Elizabeth Costa 

 

2.7-PROGRAMA 7 

 

“POR LIBERDADE, DEMOCRACIA, SAÚDE E ARTE”: A TV PINEL 

NA LUTA ANTIMANICOMIAL 97 

SVHS/NTSC maio de 1997 – 30 min 15 seg 

Equipe da TV Pinel – 1997 

 

Videocabine da Semana de Luta Antimanicomial 

 

Nesta videocabine da TV Pinel, surgem performances como a de Neiva de Fátima, usuária do 

IPP, que canta, dança e transforma-se na “doutora Neiva de Fátima, psiquiátrica e super 

agitada. Hoje eu estou de plantão, amanhã eu estou internada!”. 

 

Clipinel com Clóvis Braga e Teca Vargas 

 



 

Quadro idealizado por Maycon Santos, onde a comunidade do IPP solta a voz e mostra seu 

talento. 

Clóvis Braga, usuário do IPP e integrante da equipe profissional da TV Pinel; Teca Vargas, 

residente do instituto, cantam “Gente”, de Caetano Veloso. 

 

Dá pra ser normal? 

Povo-fala realizado em Botafogo 

 

A TV Pinel vai às ruas de Botafogo conversar com as pessoas sobre as loucuras do Brasil de 

hoje, e perguntar: dá pra ser normal? 

Idealizado por Edvaldo Nabuco e Clóvis L. Braga. 

 

Vozes 

Ficção 

 

As confusões de um cara atormentado, à beira da loucura por estar ouvindo vozes misteriosas. 

Idealizada por Clóvis L. Braga. 

 

Camisa-de-força 

Povo-fala na Cinelândia 

 

A equipe da TV Pinel interrompe o corre-corre das pessoas na Cinelândia com o lançamento 

da “nova onda outono- inverno dos hospícios: a camisa-de-força”. 

Esta intervenção suscita um debate sobre as camisas-de-força que têm recaído sobre os 

pacientes psiquiátricos: a violência e a exclusão social. 

 

Telecais  

Informações de interesse da comunidade do IPP 

 

Idealizado e produzido por Ariel F. Rosa, Clóvis L. Braga e Maycon Santos, usuários do IPP 

que integram a equipe profissional da TV Pinel. 

 



 

Lançamento do livro “União das Coisas Contrarias”, de Jorge Romano (usuário IPP), 

no Espaço Sérgio Porto – reportagem sobre o evento que traz depoimentos de Jorge, Chacal 

e outros poetas do CEP 20.000. 

 

Loucura na Rua – cobertura da exibição de TV de Rua – que contou com a participação das 

TVs comunitárias TV Pinel, TV Sala de Espera, TV Facha e Bem TV. 

O evento, realizado no Largo do Machado, teve como tema o Dia Nacional de Luta 

Antimanicomial. O objetivo foi promover a sensibilização do público carioca para questões 

ligadas à Reforma Psiquiátrica. 

 

2.8-PROGRAMA 8 

TV ENDOIDADA 

 

SVHS/NTSC – agosto de 1997 – 43 min 50 seg 

Equipe da TV Pinel – 1997 

 

Ticas de Beleza 

Ficção 

 

A crítica do manicômio, à indicação indiscriminada de medicamentos, à mercantilização da 

Psiquiatria ganha toques de humor nesta ficção de Bárbara Dias.  

Um salão de beleza “manicomial” vende produtos como Mousse para Cabelo de Carbolitium, 

Loção Limpadora de Fenergam, Sombra Biperideno, Pó Facial Haldol – produtos 

impregnados de beleza “! 

 

Loucotidiano 

Depoimentos 

 

Idealizado por Clovis L. Braga, “Loucotidiano” é um espaço onde usuários do IPP lembram, 

com bom humor, dos momentos mais loucos- de seu cotidiano. Depoimentos de Jorge 

Romano. 

 

A Endoidada 



 

Ficção e Making Of 

 

A ficção é uma paródia da novela “A Indomada”, da Rede Globo. Mas o processo de sua 

realização foi, como comenta Bárbara Dias, “uma doideira, uma loucura total”, e tomou o 

lugar do produto. Uma endoidada na gravação, uma “aventura” de experimentar TV: nisso 

consiste este quadro da TV Pinel. Ao final, Neiva de Fátima, idealizadora, roteirista e atriz 

principal da ficção, pergunta: “Vocês entenderam alguma coisa? Não? Nem eu!” 

 

Álbum de Família 

Entrevista com o Sr. Edvaldo Nabuco 

 

Edvaldo Nabuco – o pai – de Edvaldo Nabuco – o filho, usuário do IPP e integrante da equipe 

da TV Pinel -, conversam sobre a vida e a família. O Sr. Edvaldo fala da paixão pelo samba e 

pelo futebol, e do amor por Catarina, com quem está casado há 34 anos. 

 

Haldol 

Esquete Humorístico 

 

Abraçados a uma caixa gigante de Haldol, usuários do IPP falam, em performances 

humorísticas, da relação com a medicação. 

O quadro, uma idealização de Bárbara Dias, traz neste programa a performance de Wilson 

Santos: 

“... Haldol é cruel, muito cruel com o seu nervosismo!” 

 

Namoro pela internet 

Povo-fala realizado na Cinelândia 

A TV Pinel leva uma loucura cibernética, idealizada por Bárbara Dias e Maycon Santos, à 

Cinelândia: namoro virtual, programação do namoro ideal pelo computador e um protótipo 

não muito atraente de namorado andróide são os elementos para despertar a discussão sobre o 

namoro entre o amor e a tecnologia. 

 

Na Rota da Loucura 

Ficção 

 



 

Psicólogas “detetives” saem à cata de um sujeito que consideram ser “um maníaco agressivo” 

para ser internado. 

Idealizado por Clóvis L. Braga 

 

De Doente a Cidadão 

Depoimento de Clóvis L. Braga 

 

Quadro idealizado por Enéas Elpidio. Nele, Clóvis – usuário do IPP e membro da equipe 

profissional da TV Pinel, onde atua como operador de câmera – fala da importância do 

trabalho em sua vida. 

 

Futebol Feminino no IPP 

Esporte 

 

Grupos de mulheres da comunidade do IPP inventa uma partida de futebol, na rrada e 

comentada com muito humor e provocação às inexperientes jogadoras. 

Idealizada por Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco e Joana Moraes. 

 

Telecais  

Informações de interesse da comunidade do IPP 

 

Idealizado e produzido por Ariel F. Rosa, Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco e Maycon Santos, 

usuários do IPP que integram a equipe profissional da TV Pinel. 

 

Cooperativa da Praia Vermelha – informe sobre a cooperativa de trabalho, que envolve 

usuários de diversas instituições públicas de saúde mental do Rio. 

 

Curso de Inglês na ASSIP – Maritza Vieira de Souza, usuária do IPP e professora de Inglês 

com 20 anos de experiência, fala do curso de Inglês que está oferecendo na ASSIPP. 

 

2.9-PROGRAMA 9 

 

A TV PINEL FAZ ARTE! 

SVHS/NTSC – dezembro de 1997 – 47 min 30 seg 



 

Equipe da TV Pinel – 1997 

 

Artista por um minuto... aqui na TV Pinel! 

Performances de usuários e funcionários do IPP 

 

Paródia de músicas de sucesso (como “Nesse Pinel eu não entro mais/acharam Fenergam no 

banco de trás!”...), fantoches, mímica, criações musicais próprias, crooner de sucessos da 

música popular, poesia, dança... a convite da TV Pinel, comunidade do IPP revela seus 

talentos artísticos. 

 

Cooperativa da Praia Vermelha 

Documentário 

 

O tema é o trabalho, no contexto da Cooperativa da Praia Vermelha. A TV Pinel realiza 

enquete em lojas e na Cinelândia, discutindo a relação da sociedade com o trabalho do usuário 

de serviços de saúde mental. Versão resumida da produção idealizada por Doralice Araújo, 

Noale Toja, e Tereza Monnerat 

 

Edi Mort 

Ficção 

 

Na história realizada por José Lincoln de Souza, corpo e mente sofrem uma separação radical 

no atendimento de paciente em crise na emergência de hospital psiquiátrico. Insatisfeito com 

a situação, na busca dos ideais hippies de integração, equilíbrio, paz e amor, o paciente 

encontra a RIPP (Recepção Integrada Philippe Pinel). 

Clipinel com Teca Vargas, Enéas Elpídio e Francisco Sayão 

Quadro idealizado por Maycon Santos, onde a comunidade do IPP solta a voz e mostra seu 

talento. 

Os três músicos, membros da comunidade do IPP cantam “Gema”, de Caetano Veloso, no 

evento de lançamento do 8º Programa da TV Pinel. 

Telecais  

Informações de interesse da comunidade do IPP 

Idealizado e produzido por Ariel F. Rosa, Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco e Maycon Santos, 

usuários do IPP que integram a equipe profissional da TV Pinel. 



 

Paralisação dos Funcionários Públicos Federais na Praça XV – funcionários do IPP e 

outros servidores públicos federais falam, no evento, de suas dificuldades e criticam a 

situação geral da saúde pública no Brasil. 

Não jogue fora a sua loucura...  

                         Jorge Romano 

Não jogue fora 

a sua loucura 

ela é real 

quero sempre uma vela acesa 

em cada janela da vida 

para abrir sua ferida 

é nosso maldito cão 

no meio da vingança 

porque é pelas artes 

que a revolução  

vai mudar o Brasil. 

 

 

2.10-PROGRAMA 10 

 

ENLOUQUECER É... 

SVHS/NTAC – outubro de 1998 – 51 min 20 seg 

Equipe da TV Pinel – 1998 

A volta da TV Pinel 

Povo-fala realizado no IPP 

A equipe da TV Pinel percorre o Instituto para conversar com a comunidade sobre a retomada 

de suas atividades, paralisadas há um semestre. 

Perfil – Franklin Rubstein, Psiquiatra do CAIS 

Quadro de entrevistas idealizado e conduzido por Jaqueline Batista. 

Psiquiatra do CAIS/IPP há quase cinco anos, Franklin Rubstein fala de seu trabalho no 

Instituto. 

Comercial 

Produto made in IPP 



 

Camisa da TV Pinel: anúncio idealizado por Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco e Maycon 

Santos. 

Na Praia Vermelha, garotas propaganda integrantes da equipe da TV Pinel fazem um convite 

a quem “curte a natureza, gosta de espaços onde rola cultura, e quer ver mudanças”: 

“Tome uma atitude! 

Derrube os muros da loucura! 

Use uma camisa da TV Pinel!” 

Enlouquecer é... 

Ficção  

Mostra, com humor, situações enlouquecedoras do dia-a-dia – como engarrafamentos, pilhas 

de contas atrasadas, filas de banco quilométricas, variações brusca do clima, o assédio dos 

flanelinhas. 

Idealizada por Edvaldo Nabuco 

Horário Maluco Eleitoral 

Ficção 

 

A loucura da propaganda eleitoral chega à programação da TV Pinel, em uma série de 

enquetes idealizada por Antonio Mendonça e Henrique Cabral. 

Entre os candidatos, há megalomaníacos, Armando Qual, uma candidata “deportada, sem 

partido, dona do lar”... 

Entre os partidos, o PP – Partido do Pinel, o PCP – Partido do Coração Partido, o PFL – 

Partido Funcional dos Loucos, o PL – Partido Loucomunista, e o PSL – Partido Saudável 

Loucura. 

Loucotidiano 

Depoimentos 

Idealizado por Clóvis L. Braga, “Loucotidiano” é um espaço onde usuários do IPP lembram, 

com bom humor, dos momentos mais loucos de seu cotid iano. 

Depoimentos de Norma Nascimento. 

Pelas biritas da vida 

Ficção 

Homem recém internado em hospital psiquiátrico relembra suas bebedeiras e os inúmeros 

problemas advindos delas. Seu colega anuncia ao grupo: “Mais um pinguço na parada!”. E 

todos se reúnem no grupo terapêutico da UTA – Unidade de Tratamento de Alcoolista/IPP, 

em busca de ajudar-se mutuamente. 



 

Idealizada por Bárbara Dias 

Fala usuário! – com Fernando César 

Neste quadro idealizado por Edvaldo Nabuco, usuários de serviços de saúde mental falam de 

questões ligadas à Luta Antimanicomial e à Reforma Psiquiátrica. Aqui, Fernando, usuário da 

ADDOM (Associação dos Doentes Mentais) e integrante do Movimento Nacional de Luta 

Antimanicomial há quase dez anos, fala das inúmeras conquistas do Movimento e lembra que 

ainda há “muito a ser percorrido” em relação a propostas como os “lares abrigados”, a 

conquista do “direito ao trabalho”, as “cooperativas sociais para os usuários”. 

Clipinel com Altamiro Barbosa  

 

Quadro idealizado por Maycon Santos, onde a comunidade do IPP solta a voz e mostra seu 

talento. 

Altamiro Barbosa, usuário do IPP e idealizador do clipe, canta Nelson Cavaquinho num típico 

cenário da boemia carioca: a Lapa. 

Telecais  

Informações de interesse da comunidade do IPP 

Idealizado e produzido por Ariel F. Rosa, Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco e Maycon Santos, 

usuários do IPP que integram a equipe profissional da TV Pinel. 

Programa de Apoio à Desospitalização – o Sr. Domingos Sávio, ex-coordenador de Saúde 

Mental do Ministério da Saúde, fala desta proposta do Ministério, que envolve ações de apoio 

a pacientes psiquiátricos internados há mais de cinco anos, que não deixam os hospitais por 

falta de laços familiares. 

Um novo espaço para o NAICAP (Núcleo de Assistência à Criança Autista e Psicótica do 

IPP) e o COIJ (Centro de Orientação Infanto-Juvenil do IPP) – a TV Pinel vai ao evento 

de inauguração conversar sobre os objetivos e perspectivas deste novo espaço de atendimento. 

2.11-PROGRAMA 11 

SHOW DE AUDITÓRIO – NATAL DO IPP 98 

SVHS/NTSC – dezembro de 1998 – 54 min 10 seg 

Equipe da TV Pinel – 1998 

Programa de auditório produzido pela TV Pinel, com a participação de usuários e 

funcionários do IPP. 

É a festa natalina que reúne o CAIS, a Enfermaria, e a TV Pinel. O programa é realizado 

apenas para exibição interna. 

 



 

Delírio, verbete enlouquecido 

Graça Fernandes 

 

Dado concreto da realidade interior, motivo e razão tangenciados por 

gozo e sofrimentos intensos. 

 

Recurso palpável e ainda etéreo de uma realidade descarnada, 

vampirizada, possuída por espíritos vários. 

Artifícios não mensurável por estatísticas ou testes rorschach ou qualquer 

outros esquadrinhadores das almas de tantos malditos (anjos andantes com 

os pés nas alturas, o delírio são suas asas no vôo da impossibilidade do 

real). 

Frágil estrutura de quem perdeu o lugar no mundo e num outro mundo 

transcendental constrói seus sonhos feitos de espuma e nenúfares. 

(Sonhos que não deveriam ser interrompidos e contidos pela química e 

pela razão cartesiana! Não conjugamos o cogito ergo sum. Ao invés 

disso, deliramos. Logo existimos. Ah! Curar por curar...! Arrancar-nos 

das esferas povoadas por fadas, bruxas fantasmagóricas, figuras bizarras 

e outros seres inomináveis que por vezes levam ao riso ou ao choro sem 

sentido aparente, para colocar-nos numa jaula de realidade pragmática, 

rotineira, banal! Que nos deixe delirantes em paz.) 

 

 

2.12-PROGRAMA 12 

ARTE, POESIA E A VIRADA DO MILÊNIO 

SVHS/NTSC – maio de 1999 – 46 min e 00 seg 

Equipe da TV Pinel – 1999 

 

Nós somos o IPP! 

Paródia aos famosos garotinhos do comercial do DDD. 

 

Nesta versão, três marmanjos chegam para ajudar pessoas em situação de crise. Seu método 

infalível é vencê- las pelo cansaço, fazendo ameaças do tipo:  



 

“Vá procurar seu médico senão a gente medita!” 

“Não faça isso...senão a gente chora!” 

Idealizada por Javeir da Silva Assis. 

 

Espaço Aberto ao Tempo 

Performance 

O grupo, integrado por pacientes e funcionários do Centro Psiquiátrico Pedro II, realiza 

performance de expressão corporal. 

Sim-Cidadão 

Poesia 

“Loucos? Talvez! Mas sim cidadãos!” 

Este é um dos motes da poesia que Fernando Ramos (Diretor do IPP) dedicou à TV Pinel. 

Em sua versão videográfica, a poesia é declamada por Milton Freire e ilustrada com imagens 

do cotidiano de usuários do IPP. 

Fala, usuário – com Norma Nascimento 

Neste quadro idealizado por Edvaldo Nabuco, usuários de serviços de saúde mental falam de 

questões ligadas à Luta Antimanicomial e à Reforma Psiquiátrica. Norma Nascimento, 

usuária do IPP e membro da AMOCAIS – Associação de Amigos do CAIS/IPP, fala das 

principais linhas da atuação, hoje, do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. 

A arte do inconsciente 

Entrevista com o artista plástico Manoel Messias dos Santos 

Messias, usuário do IPUB (Instituto de Psiquiatria da UFRJ), narra sua história de vida e 

reflete sobre arte, loucura e cidadania. 

Idealizada por Edvaldo Nabuco. 

Ebeneze Ramos 

Performance 

“... mais louco é quem me diz!...” 

Ebenezer, usuário do CAIS-IPP e ator, expressa-se através da música “Balada de Um Louco”, 

de Rita Lee e Arnaldo Baptista. 

Na Virada do Milênio 

Povo-fala na Cinelândia  

Mago Ali, Maharish Darakimorô, Pai de Santo Tá com Tudo na Idéia, e Cigano Balacobaco 

são as várias faces de um esotérico high tech que oferece consultas virtuais em plena 

Cinelândia.  



 

Esta é a cena que Bárbara Dias idealiza e a equipe da TV Pinel cria para atrair o público a 

uma discussão sobre as incertezas, medos e a relação do homem com a tecnologia na virada 

do milênio. 

Telecais  

Informações de interesse da comunidade do IPP 

Idealizado e produzido por Ariel F. Rosa, Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco e Maycon Santos, 

usuários do IPP que integram a equipe profissional da TV Pinel. 

Inauguração do Lar abrigo do IPP – Reportagem sobre o Lar Abrigo, definido pela 

coordenadora Gina Ferreira como um “espaço de moradia para pessoas de longa internação 

impossibilitadas de conviver com a família”. Entre os diversos depoimentos, está o do usuário 

José da Silva Reis, ex-morador de rua, que fala do impacto que a sensação de ter onde morar 

teve em sua vida: “De zero a cem, (me sinto) a mil por hora!”. 

2.13-PROGRAMA 13 

QUANDO A GENTE AMA... 

SVHS/NTSC -  agosto de 1999 – 48 min 35 seg 

Equipe da TV Pinel 1999 

Homens (e mulheres de Preto) 

Reportagem 

Suspense... 

“Os homens de preto estão chegando!” 

A TV Pinel desvenda a aura de mistério que ronda a chegada da nova equipe de vigilantes do 

IPP. 

Idealizada por Bárbara Dias 

Enrolando a TV Pinel 

Ficção e making of 

Hu! Atchim! – assim tem início a brincadeira videográfica, idealizada por Luís Cláudio 

Amaral de Almeida, que aborda o universo do tênis num “jogo inusitado: um divertido jogo 

de aparências onde nada é o que parece à primeira vista. 

 

Clipinel  

 

Quadro idealizado por Maycon Santos, onde a comunidade do IPP solta a voz e mostra seu 

talento. 



 

Este clipinel traz: 

Mundo Novo – de Ivan Rocha (letra e música), com arranjo de Pessoa – Ivan, vigilante do 

IPP, compôs “Mundo Novo”, samba em homenagem à comunidade do Instituto, que 

considera uma “segunda família”. Seu lema, expresso na música: “tratar bem não é demais, 

vale a pena insistir”! 

Narciso – de Gilson Secundino e Noale Toja – “Eu tenho medo de mim/quando me olho no 

espelho/me sinto pelo avesso...”. Em Narciso, música que compôs em parceria com Noale 

Toja (da equipe da TV Pinel), Gilson, usuário do IPP fala de seus medos e do caminho 

percorrido para enfrentá- los. O clipe traz Gilson em cenários como a Baía de Guanabara e 

paisagens urbanas do Rio. 

Segura a Peteca – de Nino Gomes – Nino usuário do IPP, canta “Segura a Peteca”, música 

em ritmo axé de sua autoria, em clima de sonho/brincadeira de superstar. 

Tsss 

Esquete Humorístico 

Paródia a comercial de cerveja, idealizado por Edvaldo Nabuco, Jerônimo Matheus e 

Xanduca. 

Mostra situações em que o abuso do álcool muda o significado já consagrado da expressão 

“Tsss”. 

Ou isto ou aquilo 

Ficção 

Quem é gordo quer emagrecer a qualquer custo, quem é magro quer engordar... Os dilemas da 

eterna busca dos ideais de beleza física.  

Idealizada por Marta de Aquino. 

Perfil Fernando Ramos, Diretor do IPP 

Quadro de entrevistas idealizado e conduzido por Jaqueline Batista.  

Numa tarde ensolarada, caminhando pela Praia Vermelha, Jaqueline conversa com Fernando 

Ramos, Diretor do IPP. 

Quando a gente ama... a gente cuida! 

Povo-fala na Cinelândia e no IPP 

 

A TV Pinel invade a Cinelândia com repórteres – camisinha, atores e animadores culturais, 

convidando a população a falar sobre a prevenção à AIDS no cotidiano de todos. Técnicos do 

IPP falam de como lidam com a questão da AIDS no Instituto. 

2.14-PROGRAMA 14 



 

SHOW DE AUDITÓRIO – NATAL DO IPP 99 

SVHS/NTSC – dezembro de 1999 – 1h 04 min 

Equipe da TV Pinel – 1999 

 Programa de auditório produzido pela TV Pinel, com a participação de usuários e 

funcionários do IPP. 

 É a festa natalina que reúne o CAIS, a Enfermaria, e a TV Pinel. O programa é 

realizado apenas para exibição interna. 

 

2.15-PROGRAMA 15 

TERROR NOTURNO... 

SVHS/NTSC – outubro de 2000 – 48 min 

Equipe da TV Pinel – 2000 

Terror Noturno... 

Ficção 

Marido adúltero morre e as amantes comparecem ao velório. Indignada, a viúva parte para a 

agressão. 

O quadro é uma idealização de Joe Romano, que interpreta o falecido, junto com Bárbara 

Dias, interpretando a esposa traída, e Jaqueline Batista, como uma das amantes. 

O terapeuta que era paciente... 

Ficção 

Nesta sátira sobre relação usuário-terapeuta, idealizada por Luiz Gonzaga, durante a consulta 

o terapeuta larga seu cliente, alegando que precisa procurar um psicólogo.  

O quadro traz Luiz Gonzaga, interpretando o usuário, e Joe Romano, como o terapeuta. 

Quem são essas pessoas? 

Reportagem 

 

Técnicos e profissionais de diferentes áreas, que atuam no Instituto Municipal Philippe Pinel 

(IMPP), falam sobre seus trabalhos e a relação com os usuários dos serviços de saúde mental 

do instituto. 

Este quadro foi idealizado pela equipe da TV Pinel. 

Perfil Pessoa – chefe da segurança do IMPP 

Quadro de entrevistas 

Idealizado e conduzido por Jaqueline Batista. 



 

Neste perfil, Carlos Pessoa fala, entre outras coisas, sobre seu trabalho no Pinel e canta sua 

canção preferida – a mesma que costuma tocar na oficina “Cantoria”, nos seus intervalos do 

trabalho. 

Super Albecy 

Ficção e entrevista no Centro de Orientação Infanto-Juvenil 

O super-herói do IMPP, o super Albecy, “invade” o COIJ (Centro de Orientação Infanto-

Juvenil) e conversa com a coordenadora do serviço, Doutora Adriana Gonzaga. 

A idealização deste quadro é do próprio Albecy Menezes. 

Ídolo daquele alguém 

Ficção 

Dr. Paulo Ricardo atende ao pedido do diretor do hospital e recebe uma grande cantora que 

está com perda de memória. Nesse encontro com suas lembranças, ela sente o calor humano 

dos usuários, em especial de uma grande fã, Cilene, e vai recuperando, aos poucos, suas 

lembranças. 

Ficção idealizada por Samy Chagas. 

Porrada 

Ficção 

Numa sátira ao programa de TV do Ratinho, Jaqueline – na pele de Ratinha – recebe no seu 

programa um filho ilegítimo de um cantor famoso. O caso é polêmico e acaba em confusão. 

Esse quadro tem a idealização, produção e direção de Eduardo Coutinho, em comemoração 

aos 50 anos da televisão brasileira. 

Bofe com angu 

Clipe musical 

 

Marco Bahuri, idealiza este clipe, onde faz uma crítica aos nossos modelos sociais, cantando a 

música arrojada “Bofe com Angu”, de sua autoria. 

Macumba 

Povo-fala na Cinelândia 

Joe Romano idealizou este quadro, no qual se veste de pai de santo e faz um “descarrego”, no 

meio da Cinelândia (centro do Rio de Janeiro). 

Aos olhos curiosos das pessoas, Joe quer saber: o que você pensa da “macumba”? Você 

imagina as reações? 

Telecais 

Informações de interesse da comunidade do IMPP. 



 

Idealizado e conduzido por Ariel Rosa, Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco e Maycon Santos, 

usuários do IMPP que integram a equipe profissional da TV Pinel. 

Escola de informática e cidadania 

Inauguração do espaço reservado para a Escola de Informática e Cidadania. O repórter 

Maycon Santos, mostra o novo setor e entrevista Ronaldo Gazzola, Secretário Municipal de 

Saúde, e Fernando Ramos, Diretor do IMPP. 

Vernissage Átila Bitencourt e Mônica Azevedo 

Entrevista com os artistas plásticos Átila Bitencourt e Mônica Azevedo, durante a exposição 

coletiva de suas obras, na Casa da Glória. 

 

2.16-PROGRAMA 16 

SHOW DE AUDITÓRIO – NATAL DO IMPP 2000 

SVHS/NTSC – dezembro de 2000 – 40 min 

Equipe da TV Pinel – 2000 

Programa de auditório produzido pela TV Pinel, com a participação de usuários e 

funcionários do IPP. 

É a festa natalina que reúne o CAIS, a Enfermaria, e a TV Pinel. O programa é realizado 

apenas para exibição interna. 

 

 

 

2.17-PROGRAMA 17 

FÉ, SINTOMAS, RECEITAS E OUTRAS LOUCURAS 

SVHS/NTSC – dezembro de 2001 – 54 min 49 seg 

Equipe da TV Pinel – 2001 

Cowboy 

Ficção 

Esta vinheta, idealizada por Rafael Carvalho, vai até o Velho Oeste, onde Erli Mascarenhas e 

Jerônimo Matheus interpretam dois cowboys que se enfrentam num jogo de cartas. No meio 

da tensão e do nervosismo, um deles dá a cartada final: “TV Pinel, há, há, há...” 

História da Santa 

Ficção 



 

Homem em conflito existencial encontra a imagem de uma santa na lata de lixo e resolve 

recuperá- la. Ao terminar seu trabalho, ele a nomeia Nossa Senhora dos Loucos e faz uma 

prece para ela. 

Este quadro foi idealizado por Samy Chagas. 

Perfil – Marta Zappa – psicóloga do IMPP 

Quadro de entrevistas 

Idealizado e conduzido por Jaqueline Batista. 

Neste Perfil, Jaqueline convida a psicóloga Marta Zappa para um animado bate-papo no 

Jardim Botânico. Entre outros assuntos está o projeto que Marta desenvolve no IMPP. Tudo 

regado a muito ar puro. 

Espelho 

Ficção 

Num jogo de espelhos o discurso com o “eu” refletido.  

Quadro idealizado e interpretado por Marta Portugal. 

Repórter por um dia – Pessoa 

Entrevista 

Este quadro, idealizado pela Equipe da TV Pinel, traz o Chefe da Segurança, Carlos Pessoa, 

como “Repórter por um dia”, apresentando alguns setores do Pinel e destacando as 

particularidades e experiência de vários funcionários, dentre eles a Diretora do IMPP, Dra. 

Liliane Penello. 

 

Loucos: o que fazer? 

Ficção e entrevista 

 

Duas pessoas na porta do hospício falam do medo que sentem do lugar e, principalmente, da 

possibilidade dos loucos “serem soltos”, em função do processo de desospitalização sugerido 

pela Lei Paulo Delgado. Para esclarecer que lei é essa, a TV Pinel conversa com Paulo 

Delgado, autor da lei que foi batizada com seu nome. 

Idealizado por Rafael Carvalho. 

Oficina de culinária 

Reportagem 

Nesta entrevista o psiquiatra Dr. Kico Sayão fala da arte de cozinhar e como reunir temperos, 

cheiros e sabores de vida, na oficina de culinária. 

Idealização de Shirley Martins. 



 

Cancioneiros do IPUB 

Clipe musical 

Xaduca idealizou este clipe, onde Orlando Batista e Miguel Dantas cantam, com a banda 

Cancioneiros do IPUB, suas manias de perseguição na música Sintomas. 

Homenagem ao Messias 

Trechos do quadro A arte do Inconsciente (vide programa 12), idealizado por Edvaldo 

Nabuco, como homenagem ao grande artista plástico Manoel Messias que, pelos percalços da 

vida, ficou no anonimato. 

Eu sou louco e você? 

Povo-fala em Copacabana 

O que é loucura para você? 

Qual foi a maior loucura que já cometeu? 

Essa é a abordagem desse povo-fala, que traz comportamentos e situações das mais 

inusitadas. 

Idealizado por Rafael Carvalho. 

 

 

Ebenezer 

Monólogo 

 

Idealizado e interpretado por Ebenezer Ramos, o monólogo traz trechos de peças teatrais e de 

seus próprios pensamentos e sentimentos para homenagear Maria Lúcia Biteaux, uma pessoa 

muito querida e de referência para muitos usuários do CAIS – Hospital-dia do IMPP. 

Homenagem a Maria Lúcia Boiteaux 

A TV Pinel monta este clipe trazendo imagens e depoimentos sobre o trabalho da Maria Lúcia 

Boiteaux no CAIS, como uma forma de marcar sua passagem pelo Pinel e homenageá- la por 

ter trazido diferentes inspirações para os usuários. 

 

Telecais 

Informações de interesse da comunidade do IMPP. 

Idealizado e conduzido por Ariel Rosa, Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco e Maycon Santos, 

usuários do IMPP que integram a equipe profissional da TV Pinel. 

Marcenaria 

A TV Pinel visita a marcenaria do IMPP e conta a história sobre sua reinauguração. 



 

A marcenaria tem como objetivo promover geração de trabalho e renda. 

Piscina 

O foco do vídeo é a parceria da UFRJ com o Pinel e o Lar Abrigado, no desenvolvimento de 

atividades de educação física e natação. 

Quem conta esta história é o professor Orestes, que dá aula de natação para os usuários. 

 

 

TV PINEL 

10 anos  

Em busca de  

Novas imagens 

 da loucura 
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TV PINEL TROCANDO AS BOLAS 

SVHS/NTSC – abril de 2002 – 50 min 20 seg 

Equipe da TV Pinel – 2002 

Dona Palmeira 

Ficção/animação 

Animação idealizada por Patrícia Natividade, onde D. Palmeira, uma arvorezinha arretada, 

mostra todo seu talento e canta em um programa de auditório. 

Comercial 

Produtos made in IMPP 

Cooperativa Praia Vermelha: 

Propaganda dos deliciosos e suculentos produtos culinários produzidos pela 

Cooperativa Praia vermelha. 

Anúncio idealizado por Edvaldo Nabuco e Maycon Santos, usuários do IMPP, que integram a 

equipe profissional da TV Pinel. 

O flagrante 

Reportagem 



 

Davi de Andrade, idealizador deste quadro, acha horrível jogar papel na rua, ao invés de usar 

o local mais adequado: a lixeira. 

Pensando nisso, ele foi para o Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, e tentou capturar 

algum infrator do meio ambiente. 

Será que foi fácil conseguir? 

Álcool, uma boa idéia? 

Entrevista na UTA 

Depoimentos dos técnicos e usuários sobre o projeto da Unidade de Tratamento de 

Alcoolismo. 

Entre os entrevistados, um usuário em tratamento conta sua experiência. 

Quadro idealizado por Rafael Carvalho. 

 

Sátira do preconceito 

Ficção 

Num ônibus lotado, um passageiro – que quer se dar bem e ficar sentado sozinho no banco – 

começa a tossir e murmurar que está com tuberculose. O passageiro sentado ao lado dele, ao 

ouvir isso, fica assustado e oferece o lugar para uma mulher que está em pé, ao seu lado. 

A surpresa vem quando a nova companheira de banco começa a tossir também. 

Este quadro foi idealizado pela equipe da TV Pinel e traz, além da ficção, trechos do making 

of. 

Perfil – prezado amigo Afonsinho 

Quadro de entrevistas idealizado e conduzido por Jaqueline Batista 

O Maracanã é “palco” de uma partida pra ninguém botar defeito. Time que entra em campo? 

Jaqueline Batista e o ex-jogador de futebol Afonsinho – primeiro craque brasileiro a conseguir 

ser dono de seu passe - que trabalha como voluntário no IMPP. 

Harmonia Enlouquece 

Clipe musical 

O clipe apresenta a música Sufoco da Vida, do grupo Harmonia Enlouquece, que conta, de 

maneira bem humorada, a vida de um paciente psiquiátrico. 

A banda é formada por técnicos e funcionários do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ).  

Idealização de Francisco Sayão, psiquiatra e integrante da banda. 

E o caos? 

Povo-fala no Largo da Carioca 

O “caos” é tema deste povo-fala que revela os conflitos pessoais e sociais do cotidiano. 



 

A idealizadora do quadro Bárbara Dias conduz as entrevistas no Largo da Carioca. 
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TV PINEL MEXENDO O COCO 

SVHS/NTSC – outubro de 2002 – 47 min  

Equipe da TV Pinel – 2002 

 

D. Adalgiza 

Poema declamado por D. Adalgiza 

Ao ler o poema – recebido em uma viagem de ônibus – Adalgiza Silva se emociona e tem a 

idéia deste quadro, onde declama o poema para que todos possam conhecer a mensagem. 

Loucotidiano da Guarda 

Depoimentos 

Histórias hilárias do cotidiano da equipe de segurança do Pinel. 

Quem conta um conto aumenta um ponto? Almir Rosa, Carlos Pessoa e Ricardo Emílio. 

Os “causos” estão distribuídos no programa. 

Idealizado por Jerônimo Matheus. 

Espaço Digital 

Entrevista 

Beatriz Lenz, coordenadora do Espaço Digital da UTA, idealizou este quadro para falar sobre 

o funcionamento do projeto de inclusão digital nesse serviço. 

Perfil – Lúcia Pinto – socióloga do IMPP 

Quadro de entrevistas idealizado e conduzido por Jaqueline Batista 

Em mais este Perfil, Jaqueline tem um papo descontraído, com Lúcia Pinto, socióloga do 

IMPP, embalado pelas ondas da Praia Vermelha. 

Em uma conversa animada falaram como é trabalhar no Pinel entre outros assuntos. 

O coco 

Ficção 

Náufrago chega a uma ilha deserta e sofre um acidente com um coco, que cai na sua cabeça. 

Daí em diante, o náufrago viaja em seus sonhos e luta para encontrar o coco perfeito, até 

chegar na carrocinha Coco Verde, da Cooperativa da Praia Vermelha. 

A idealização deste quadro é de Samy Chagas. 

Alexandre Belagamba 



 

Clipe musical 

O clipe Eu ainda não sei o que estou procurando, idealizado por Alexandre Belagamba, conta 

a história de um usuário que sonha com um mundo mais justo e é embalado pela música I still 

haven’t found what i looking for, do grupo U2. 

 

 

Um namoro muito louco 

Ficção 

Este quadro, idealizado por Rafael Carvalho, mostra a “grande procura” do ser humano pelo 

“Amor Perfeito”. 

Bárbara Dias e Valter Rosa estrelam a ficção onde o casal se conhece através de um programa 

de rádio e decide marcar um encontro. 

Claro que isso só poderia dar em muita confusão. Será que o amor vence? 

O que é Pinel? 

Povo-fala no Largo da Carioca 

Bárbara vai ao Largo da Carioca perguntar “O que é Pinel pra Você?  

E se alguém gostaria de passar um animado dia no IMPP. 

O André topou! 

E aí você toparia? 

Idealizado pela equipe da TV Pinel, este quadro ainda traz como foi o dia do André no IMPP. 
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NAS ASAS DA LOUCURA 

DV/SVHS/NTSC – maio de 2003 – 20 min  

Equipe da TV Pinel – 2003 

Perfil – Alexandre Wanderley – psicólogo do IMPP 

Quadro idealizado e conduzido por Jaqueline Batista 

Neste Perfil, Jaqueline entrevista seu psicólogo Alexandre Wanderley que revela, entre outras 

coisas, o que faz pra se divertir no fim de semana e como é trabalhar no IMPP. 

O encontro – que teve como pano de fundo as Paineiras – acabou em um restaurante japonês e 

muita risada. 

Carrano 

Depoimento 



 

Austragésilo Carrano – autor do livro O Canto dos Malditos, que inspirou o filme Bicho de 

Sete Cabeças – revela que conseqüências teve em sua vida, após as declarações e acusações 

destacadas no livro em relação à conduta do tratamento que obteve nas instituições 

psiquiátricas e à postura dos profissionais, na época em que esteve internado. 

Este quadro tem idealização de Edvaldo Nabuco. 

Zé Tonhão – o repórter falastrão 

Ficção 

Zé Tonhão é ídolo do jornalismo moderno brasileiro, mas nunca consegue terminar uma 

matéria. Ele apronta mil e uma confusões no noticiário Fatos em Pedaços, que trás Bárbara 

Dias como âncora. 

Rafael Carvalho idealizou o quadro e dá vida, de uma forma hilariante, ao personagem. 

O pipeiro 

Entrevista 

Hélio Gadelha idealizou este quadro e conta como confecciona pipas artísticas, usando para 

isso a física e o desenho geométrico como grandes aliados. 

Entre cada traço projetado, cada vareta lapidada, cada armação montada, cada papel colocado, 

ele “põe no ar” suas história de vida. 
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TV PINEL: UMA NAVE MUITO LOUCA 

MiniDv/ SVHS/NTSC – agosto de 2003 – 57 min 13 seg 

Equipe da TV Pinel – 2003 

Homenagem ao Dr. Sérgio Arouca 

Dr. José Gomes Temporão (médico sanitarista), através da TV Pinel, homenageia o ex-

Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Arouca, falecido em 2003. 

Temporão destaca a importância deste profissional – defensor da saúde pública – e fala da 

amizade entre os dois. 

Perfil – Dr. Pedro Gabriel Delgado – Coordenador Nacional de Saúde Mental 

Quadro idealizado e conduzido por Jaqueline Batista 

O convidado desta vez é o Coordenador Nacional de Saúde Mental, Dr. Pedro Gabriel 

Delgado. 

À beira da Lagoa Rodrigo de Freitas eles conversam sobre os lugares de onde vieram, família, 

futebol e reforma psiquiátrica. 



 

 

Loucura pouca é bobagem 

Ficção 

Raoni Rendrix é abordado por Saionará Caiapó, que são duas pessoas que se casam, separam 

e não se cansam na busca de uma vida mais melhorzinha. 

Em uma conversa cheia de “teorias”, os dois vão se questionando se são pessoas normais ou 

não. 

A idealização desta ficção é de Rafael Carvalho. 

Rádio Atual 

Ficção 

Fernando Gaudino idealizou este quadro, no qual se divide nas funções de locutor e repórter 

em seu programa de rádio “Ponto de Encontro”. 

No quadro “Vida de Artista”, ele traz como atração principal o cantor “brega” Alberto Ataíde, 

em um show pra lá de romântico. 

Erli Mascarenhas – bate papo 

Entrevista 

Neste quadro, Bárbara Dias entrevista Erli Mascarenhas, que fala de suas experiências como 

ator – na TV Pinel e em outros lugares – e de sua vida. 

Idealização de Cláudia Damasceno. 

Uma nave muito louca 

Ficção 

O que aconteceria se uma nave alienígena aterrissasse no pátio da Pinel? 

Maycon Santos e Bárbara Dias respondem essa pergunta nesta ficção, que traz o encontro dos 

alienígenas muito doidos de lá, com os muito doidos daqui... 

Os embaixadores 

Ficção e povo-fala 

Samy Chagas idealizou este quadro, onde embaixadores de quatro nações (Africana, Árabe, 

Americana e Brasileira) se encontram no aeroporto e discutem a situação mundial. 

Cada um fala um pouco de onde vieram. Preocupados com a situação do mundo, resolvem ir a 

ONU para discutir a questão dos excluídos, das minorias e da paz. 

Não satisfeitos, eles vão até a rua perguntar ao povo: 

“Qual nosso papel diante disso tudo?”. 

Loucura: uma questão de ponto de vista 

Animação massinha 



 

Animação em massinha, que mostra as loucuras cotidianas produzidas por motoristas 

imprudentes no trânsito da cidade. 

Este quadro foi idealizado por Rafael Carvalho. 

Show do Gilsão 

Ficção 

Nesta sátira ao Show do Milhão, o ilustre participante Filipi Pinéu pretende ganhar uma 

bolada no Show do Gilsão e conta com a ajuda dos universitários Froidi, Iungue, e Lacã para 

responder uma enigmática pergunta sobre saúde mental. 

Será que ele conseguirá? 

Idealizado por Gilson pereira, traz Ariel Fernandes em sua incrível estréia como Filipi, Rafael 

Carvalho como Gilsão, Alexandre Wanderley como Iungue, Cláudio Mann como Froidi e 

Kico Sayão como Lacã. 
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TV PINEL: ESSE É 22 

MiniDv/ SVHS/NTSC – dezembro de 2003 – 36 min 14 seg 

Equipe da TV Pinel – 2003 

0800 ligue para pirar 

Povo-fala, nos arredores do IMPP, e ficção 

Consumidor, com problemas no ferro elétrico, liga para o serviço de atendimento ao cliente 

da empresa Du Bom. Vai à loucura com o tratamento recebido e sai furioso para o trabalho. 

Pelo crachá da empresa, ele reconhece entre os fregueses da pizzaria, que gerencia, seus 

algozes e, com a ajuda do garçom, vai às forras... Quem nunca rezou por uma oportunidade 

dessas? 

A TV Pinel pega o gancho da ficção e vai à rua saber o que a população acha dos serviços de 

atendimento ao cliente. 

Este quadro foi idealizado por Rafael Carvalho. 

 

Dicionáriônella 

Ficção 

Sabe aquele momento que nada faz sentido? 



 

Buscando traduzir isto, Marta Portugal idealizou este monólogo, atuando como uma mulher 

que fica trancada no seu conflito interno, e agoniada tenta achar o significado dos objetos que 

a cercam e dos sentimentos. 

Perfil – Dr. Kico Sayão – psiquiatra do IMPP 

Quadro de entrevistas idealizado e conduzido por Jaqueline Batista 

A paisagem bucólica do Parque Lage, no Rio de Janeiro, é um gostoso cenário deste Perfil, 

onde Jaqueline convida para um bate-papo o psiquiatra e músico, Francisco Sayão, o Dr. 

Kico, que fala sobre suas experiências profissionais, e de vida,muita música. 

Favela Tiradentes 

Clipe musical 

O compositor e intérprete Hamilton de Jesus, integrante do grupo Harmonia Enlouquece (do 

Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro), retrata em sua música Favela Tiradentes, uma visão da 

realidade das pessoas que vivem nas favelas cariocas. 

Idealização de Hamilton de Jesus. 

Tem Gente Pintando 

Ficção e entrevista 

Entrevistas com pessoas que desenvolvem oficinas de Artes Plásticas, Ateliê Tem Gente 

Pintando, que acontece dentro do Pinel. Nesta oficina o lema é ir, de pincelada em pincelada, 

desconstruindo preconceitos. 

Samy Chagas é o idealizador deste quadro. 

A loucura bate a sua porta 

Ficção 

Sátira do programa A Pobreza Bate a sua Porta, idealizada por Rafael Carvalho. 

O vídeo mostra um rapaz que é surpreendido, ao abrir sua porta, por uma equipe de TV muito 

louca que oferece prêmios mirabolantes, como uma camisa-de-força. 

Atenção: a próxima casa pode ser a sua. 
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TV PINEL NA CORDA BAMBA 

MiniDv/ SVHS/NTSC – maio de 2005 – 34 min 48 seg 

Equipe da TV Pinel – 2005 

 



 

Bia Polar 

Ficção 

Numa seção de análise, médico e paciente entram em conflito de identidade quando a questão 

é o pagamento de suas contas. 

Adivinhe como terminou esta seção? 

Quadro idealizado por Beatriz Cavalcante. 

 

Trabalho Protegido 

Reportagem 

Este quadro, idealizado pela equipe da TV Pinel, apresenta entrevistas em instituições 

psiquiátricas – que possuem ações de geração de trabalho e renda para usuários dos serviços 

de saúde mental - mostra as atividades desenvolvidas e como cada uma delas conceitua 

trabalho protegido. 

A TV Pinel visitou o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ), o Instituto de Psiquiatria da 

UFRJ (IPUB), o CAPS Herbert de Souza e o Projeto Papel Pinel (IMPP). 

Seres de luz 

Ficção 

Jesus (Luizão Lima), Buda (Cláudio Gruberman), Xangô (Alessandro Conceição), Maomé 

(Manoel Jorge), Morgana (Tânia Lóes) e o Dono do Mundo (Samy Chagas) se encontram 

para debater o caminho da humanidade. 

Idealizado por Samy Chagas, o quadro aborda a questão de como as pessoas se prendem às 

religiões e responsabilizam as “divindades” pelo caos mundial. 

ENTREGA  

Clipe musical 

 

Quadro idealizado por Nino Gomes (Neemias), onde ele canta uma música de sua autoria, que 

fala da busca do homem pela fé em Deus. 

“Quantas vezes você fica a dizer que Deus não liga pra você. Entrega agora seu coração pra 

Deus...”. 

O bêbado e o equilibrista 

Ficção 

Bárbara Dias e Erli Mascarenhas vivem um casal na corda bamba, que discute a relação a 

partir de situações bem humoradas do seu cotidiano. 

Esta ficção foi idealizada por Erli Mascarenhas. 



 

Trabalho protegido. 

E o teu ta protegido? 

Povo-fala no Largo da Carioca 

Neste quadro, idealizado pela equipe da TV Pinel, Bárbara vai à rua, protegida por uma jaula, 

para saber o que as pessoas entendem por trabalho protegido. 

Ao tentar responder à pergunta as pessoas revelam suas preocupações com a segurança de seu 

próprio trabalho. 

O quadro traz também entrevistas em Instituições Psiquiátricas que possuem ações de geração 

de renda e trabalho. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3-OUTRAS PRODUÇÕES 

 

3.1-LOUCURA E CARNAVAL 

 

SVHS/NTSC - março de 1997 – 16 min 30 seg 

Direção e Roteiro: Noale Toja 

Assistente de Direção: Cássia Chaffin 

Câmera: Clóvis L. Braga, Irlandia Cássia, Cássia Chaffin, Noale Toja 

Operadora de Áudio: Vera Roçado 

Entrevistas: Maycon Santos 

Produção: Noni Carvalho, Joana Moraes, Vera Roçado, Rosemary Gomes, Carmem Sodré 

Edição: Noale Toja  

Depoimentos: Clóvis L. Braga, Rejane Aleluia, Maycon Santos, Maritza Vieira de Souza, 

Mauro Quintaes, carnavalesco, e uma série de integrantes do G.R.E.S. Porto da Pedra. 

A fantasia (roupa e sonho) de Rejane Aleluia, usuária do IPP convida: 

“Vamos fugir para o paraíso da loucura,onde se é livre?”, que aborda a relação entre a 

“loucura e o carnaval”, momento mágico de paixão e delírio coletivo. 

O documentário foi realizado no Carnaval de 97, quando a comunidade do IPP participou do 

desfile da Escola de Samba Porto da Pedra, que teve como samba enredo “No Reino da 

Alegria, cada louco com sua mania”. 

 

“Outra vez o tigre mostra as garras na avenida/ 

e doido pra ganhar o carnaval/faz parecer bem 

natural/ a loucura que é essa vida. 

Nem todos que aqui estão são loucos/ 

nem todos que são loucos aqui estão 

Raul Maluco Beleza, há dez mil anos atrás/ 

já dava adeus à tristeza, pregando o amor e a paz 

Menino Maluquinho pela idade/do 

cinema até é tema/louca é toda criança 



 

 

Tão louco quanto o Bispo do Rosário/ 

fez do mundo um inventário pra 

doar ao Criador/eu vi sair de um 

Pavilhão em São Gonçalo/loucuras 

vindas de imaginários/tão loucos 

quanto os que a gente já cantou 

Eu canto, eu pinto eu bordo/ 

Sapucaí é a tela/Porto da Pedra 

enlouquece a passarela” 

(trechos de “No Reino da Alegria, cada louco com sua mania”, 

samba-enredo de Vadinho, Carlinho e Pinto) 

 

 

3.2-SOCORRO 

SVHS/NTSC – novembro de 1997 – 20 min 45 seg 

 

Direção: Noale Toja 

Assistente de Direção: Joana Moraes  

Roteiro: Noale Toja 

Câmera: Clóvis L. Braga, Irlandia Cássia e Noale Toja 

Áudio: Irlandia Cássia e Joana Moraes 

Produção: Irlandia Cássia, Rosemary Gomes e Joana Moraes 

Edição: Noale Toja 

Depoimento: Maria do Socorro Santos 

Socorro é membro do Instituto Franco Basaglia, participa ativamente do Movimento da Luta 

Antimanicomial, e trabalha como recepcionista no projeto de Bolsa de Trabalho para 

pacientes do Hospital do Jurujuba, em Niterói. No vídeo, fala de sua infância difícil na 

Paraíba e de como foi trilhar na cidade grande – o Rio de Janeiro – caminhos para driblar as 

dificuldades e os preconceitos, em sua performance busca por autonomia e trabalho. 

“O que eu mais queria na vida era fazer teatro e ser bailarina... 

Meu sonho de infância... 



 

“Vim praqui sem conhecer. Eu não sabia o que era o Rio. Eu só sabia que Rio era uma cidade. 

Mas eu vim e só pensei numa coisa: bom, já que eu estou aqui dentro do mato, deitada com 

um cachorro do meu lado... Ninguém me aceita mais, eu morrendo de fome, eu vou conhecer 

esse tal de Rio. Eu quero saber o que é que é esse tal de Rio! 

Luto muito. Não tenho hora de dormir. Porque eu tenho a certeza de que se eu ficar dentro de 

casa presa eu vou parar. 

Agora é o que eu quero e o que eu gosto, porque eu já cansei de fazer o que os outros querem 

e o que os outros gostam! 

A Socorro é uma menina que foi abandonada por pai, mãe, amigos, sociedade, emprego, 

lazer. Era a Socorro. Só que a Socorro agora tá mudando o nome dela pra menos letra e mais 

realidade. 

To lutando pelas minhas passadas. E ninguém vai me fazer desistir disso”. 

 

 (trechos do depoimento de ocorro) 

 

3.3-COOPERATIVA DA PRAIA VERMELHA 

SVHS/NTSC – dezembro de 1997 – 29 min 45 seg 

 

Direção: Noale Toja e Joana Moraes 

Roteiro: Noale toja, Doralice Araújo e Tereza Monnerat 

Câmera: Clóvis L. Braga e Irlandia Cássia  

Áudio: Maycon Santos 

Produção: Patrícia Antunes, Clóvis L. Braga, Maycon Santos, Irlandia Cássia, Rosemary 

Gomes e Joana Moraes 

Edição: Emerson Guimarães 

Reportagem: Noale Toja e Patrícia Antunes 

Depoimentos: Valter Rosa, Orlando Varella Junior, Maria do Socorro Santos e Wagner 

Martins de Queiroz (cooperativos); amigos do Wagner; D. Shirley Santos Dias (mãe de 

Orlando); Tereza Monnerat (coordenadora da cooperativa); Denise Côrrea (técnica do IPUB). 

 

O tema é o trabalho, no contexto da Cooperativa da Praia Vermelha. Um contexto onde a 

proposta é que o trabalho cooperativo gere renda para o usuário de serviços de saúde mental. 



 

A TV Pinel leva este tema às ruas: realiza enquete na Cinelândia, discutindo a relação da 

sociedade com o trabalho do usuário de serviços de saúde mental (“você compraria um 

produto da Cooperativa da Praia Vermelha? Por quê? Você empregaria um paciente 

psiquiátrico?”). 

Integrantes da Cooperativa da Praia Vermelha e seus familiares falam da importância do 

trabalho em suas vidas. 

 

3.4-HU! ATCHIM! HU! ATCHIM! 

Making of de enrolando a TV Pinel 

SVHS/NTSC – junho de 1999 – 18 min 

 

Direção: Noale Toja e Luís Cláudio Amaral de Almeida 

Assistente de Direção: Edvaldo Nabuco     

Roteiro: Noale Toja, Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco, Xanduca e Luís Cláudio Amaral de 

Almeida 

Câmera: Clóvis L. Braga, Irlandia Cássia  

Áudio: Maycon Santos, Xanduca 

Produção: Ariel Rosa, Doralice Araújo, Edvaldo Nabuco, Luís Cláudio Amaral de Almeida, 

Noale Toja, Rafaela Lima, Rubem Pine, Shirley Martins, Valter Filé, Xanduca 

Edição: Irlandia Cássia, Xanduca, Edvaldo Nabuco 

Atores: Janjão Aranha e Luís Cláudio Amaral de Almeida 

Making of de “Enrolando a TV Pinel”, ficção humorística que integra o 13º programa da TV 

Pinel. 

Mostra como Luís Cláudio Amaral de Almeida, usuário do IPP idealizador do quadro, vai 

descobrindo como traduzir sua idéia original em linguagem videográfica. Apresenta ainda 

todo o processo comunitário envolvido na produção. 

 

3.5-HABITANTE DE LUGAR NENHUM 

SVHS/NTSC – outubro de 1999 

 

Em “Habitante de Lugar Nenhum”, a TV Pinel apresenta histórias de vida de pessoas que 

fizeram de sua loucura, uma via para a criação: na arte, no trabalho, no dia-a-dia. Pessoas que 



 

cometem a louca ousadia de reinventar o cotidiano e as relações sobre os sentidos que 

sociedade, a cultura e o campo da saúde mental têm atribuído à Loucura. 

O vídeo tem como fio condutor o texto “Habitante de Lugar Nenhum” de Graça Fernandes. 

Traz depoimentos de:  

Carlos Sussekind – escritor que vivenciou um episódio de internação psiquiátrica há 40 anos; 

D. Shirley Santos Dias – mãe de Orlando, integrante da Cooperativa da Praia Vermelha; 

Gilmar Ferreira – artista plástico, monitor da Oficina de Pintura do Museu Nise da Silveira; 

Miguel Dantas – músico do grupo Cancioneiros do IPUB; 

Moisés da Silva – ex-paciente e hoje funcionário da Colônia Juliano Moreira; 

Socorro e Milton Freire – membros do Instituto Franco Baságlia 

Direção: Noale Toja 

Assistente de Direção: Doralice Araújo  

Roteiro: Doralice Araújo, Noale Toja 

Colaboração Roteiro: Graça Fernandes, Milton Freire e Valter Filé 

Câmera: Clóvis L. Braga, Edvaldo Nabuco, Irlandia Cássia e Noale Toja 

Iluminação: Jerônimo Matheus, Noale Toja 

Áudio: Janjão Aranha 

Produção: Noale Toja, Doralice Araújo 

Assistente de Produção: Ariel F. Rosa, Edvaldo Nabuco, Jerônimo Matheus, Maycon 

Santos, Patrícia Antunes 

Edição: Noale Toja 

Assistente de Edição: Edvaldo Nabuco, Elci Oliveira, Irlandia Cássia, Janjão Aranha, 

Jerônimo Matheus. 

 

 

 

Texto – “Habitante de Lugar Nenhum”: Graça Fernandes 

“Quem habita meu corpo? 

Perguntava para ninguém, senão para mim mesma. 

                                                           (...) 

As internações eram quase do  

tempo de uma gestação: seis meses 

e meio, sete meses. Depois me via 

abortada nas ruas. Essa porta que 



 

dá voltas, ida e volta para os 

                           hospícios. 

 (...) 

Até que um dia me enchi de 

coragem, resolvi falar com algumas 

pessoas que alguns amigos comuns 

me apresentaram e então foi como a 

luz do sol porejando num sótão 

escuro. Pela primeira vez me ouviram 

com meu choro convulsivo e me 

deram a mão. Não era uma cortesia 

bem-educada. Era para valer. 

A partir daquele dia, era um deles, 

e não a sua sombra. Fazer valer a  

voz reprimida e sussurrada dos que 

ainda estavam e estão nos porões 

infectos desses depósitos de gente 

ficou sendo minha meta. 

 (trechos de “Habitante de Lugar Nenhum”, 

 de Graça Fernandes) 

 

 

“Sobrou-me apenas,  

Além do bem querer dos  

meus amigos e da minha 

filha, a loucura. Só isso, 

simplesmente a loucura e 

eu. Nada mais. 

 

Era como dizia corpo 

Santo, ‘hoje sou um, 

amanhã sou outro’. E,  

no terceiro dia, poderia  

desconhecer-se 



 

mais ainda”.    

“A vida era uma 

construção diária e 

laboriosa, tijolo por 

tijolo, sempre correndo 

o risco de ver tudo 

desmoronar em um 

segundo, para depois 

construir tudo de novo. 

Mas também não é 

assim que, noite após 

noite, nascem os dias?” 

 Habitante de Lugar Nenhum 

 Graça Fernandes 

 

 

 

 

 

3.6-OLHARES DIVERSOS – UTA 

SVHS/NTSC – novembro de 2002 – 31 min 45 seg. 

 

Direção: Grupo TransmUTAção, Irlândia Cássia e Patrícia Antunes 

Produção: Grupo TransmUTAção, Irlândia Cássia e Patrícia Antunes 

Câmera: Irlândia Cássia  

Iluminação: Patrícia Antunes 

Áudio: Patrícia Antunes 

Edição: Xanduca 

Assistente de Edição: Irlândia Cássia e Patrícia Antunes 

O vídeo lançado em novembro de 2002, foi idealizado pelo Grupo de Mulheres – 

transmUTAção – da Unidade de Tratamento de Alcoolismo do IMPP, em parceria com a TV 

Pinel. 



 

Este vídeo tem por finalidade ampliar o campo de visão das pessoas sobre o “beber 

feminino”, ao colocá- las frente a situações cotidianas, inventivas e criativas que toda mulher 

pode criar. O objetivo principal é germinar olhares diversos, capazes de dar novos sentidos à 

vida dessas mulheres. 

 

3.7-ARTE E LOUCURA 

SVHS/NTSC – junho de 2003 – 28 min 32 seg. 

 

Direção: Alexandre Bellagamba, Edvaldo Nabuco e Noale Toja 

Idealização e roteiro: Alexandre Bellagamba, Edvaldo Nabuco 

Produção: Alexandre Bellagamba, Edvaldo Nabuco 

Câmera: Gil Altamiro, Edvaldo Nabuco e Irlândia Cássia  

Iluminação: Gil Altamiro e Jerônimo Matheus 

Áudio: Janjão Aranha e Xanduca 

Edição: Emerson Guimarães, Edvaldo Nabuco  

Assistente de Edição: Alexandre Bellagamba 

Narração/locução: Hércio Machado e Alexandre Bellagamba 

Entrevistas: Alexandre Bellagamba, Edvaldo Nabuco e Noale Toja 

 

Arte e Loucura. Dois temas que constantemente se aproximam e brincam entre si. Como em 

uma brincadeira de crianças nos perguntamos: o artista é louco por causa da arte ou a arte é 

louca por causa do artista? 

No documentário Arte e Loucura, a TV Pinel procura mostrar esse encontro e seu resultado. 

Para isso, apresenta um pouco sobre a formação do conceito de loucura e as formas de 

tratamento empregada na tentativa de se achar a “cura”. 

Saindo da teoria e do passado, o documentário vai construindo, com entrevistas de artistas-

loucos e loucos-artistas, o produto desse encontro que vai muito além de uma simples 

classificação. 

Afinal arte é arte... 

 

3.8-SAÚDE MENTAL E AIDS – FALANDO DE VIDA 

MiniDV/NTSC – novembro de 2003 – 23 min 

Direção: Noale Toja 



 

Produção: Irlandia Cássia, Xanduca, Isabella Duvivier, Fernanda Pastuk e Gil Altamiro 

Câmera: Gil Altamiro e Irlandia Cássia  

Áudio: Janjão Aranha e Xanduca 

Edição: Xanduca e Emerson Guimarães 

Assistente de Edição: Gil Altamiro e Noale Toja 

Realizado como resultado da oficina ministrada pela TV Pinel, de junho a dezembro de 2003, 

com os usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Rubens Corrêa e do Instituto 

Municipal de Assistência à Saúde (IMAS) Juliano Moreira. 

O vídeo questiona, por exemplo, como a questão da sexualidade é abordada nas instituições 

psiquiátricas? Por que algumas pessoas não se previnem? 

Além das gravações feitas nas instituições, alguns participantes da oficina foram às ruas 

entrevistar a população. 

 

3.9-TÁ PIRANDO, PIRADO, PIROU! 

MiniDV/NTSC – fevereiro de 2005 – 16 min 50 seg. 

Direção: Noale Toja 

Produção: Shirley Martins 

Câmera: Gil Altamiro 

Iluminação: Gil Altamiro e Noale Toja 

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Xanduca 

Assistente de Edição: Noale Toja e Gil Altamiro 

A TV Pinel reconstrói a trajetória do nascimento do bloco carnavalesco “TÁ PIRANDO, 

PIRADO, PIROU!” – formados por pacientes e funcionários dos serviços de saúde mental do 

Pinel e do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, além do Instituto Franco Baságlia, de moradores 

do bairro de Botafogo e amigos. 

Programa realizado apenas para exibição interna. 

 

3.10-LEI ANTIMANICOMIAL 

SVHS/NTSC – abril de 2001 – 37 min 56 seg. 

Direção: Valter Filé  

Produção: Valter Filé e Janjão Aranha 

Câmera: Gil Altamiro e Edvaldo Nabuco 



 

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Xanduca 

Da primeira passeata – realizada por usuários, familiares e profissionais da área de saúde 

mental – até a promulgação da Lei 10.216, 3 de abril de 2001, foram mais de 10 anos de luta 

por melhores condições de tratamento, diminuição dos leitos, entre outras reivindicações. 

A TV Pinel que é um instrumento importante na busca desses direitos, não poderia ficar de 

fora e também foi a Brasília. 

O resultado está neste vídeo que mostra a cobertura da Sessão de aprovação da Lei, assinada 

pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso; e o depoimento do Deputado Federal Paulo 

Delgado, autor do então projeto de Lei, que esclarece o que a Lei aborda e o que muda com a 

promulgação. 

 

3.11-CUIDAR, SIM! 

EXCLUIR, NÃO! 

Dia Mundial da Saúde – Tema Saúde Mental 

SVHS/NTSC – abril de 2001 – 08 min 48 seg. 

Produção: Equipe da TV Pinel 

Produção de Campo: Shirley Martins 

Câmera: Gil Altamiro  

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Edvaldo Nabuco 

Entrevistas: Fernanda Evans 

Com o slogan “Cuidar, sim! Excluir, não!, o Dia Mundial da Saúde elegeu como tema a 

Saúde Mental em 2001. 

Este vídeo apresenta a cobertura do evento – que contou com a participação de Instituições 

ligadas à saúde mental -; depoimentos de participantes como Hugo Fagundes (Coordenador 

de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro), Danilo Caymmi 

(cantor), Aníbal Amorim (Instituto municipal de Assistência a Saúde Nise da Silveira) e o 

show musical de encerramento, que contou com participação de Danilo Caymmi e com o 

grupo Harmonia Enlouquece (Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro). 

 

12-LOUCURA NA PRAÇA 

Dia Nacional de luta Antimanicomial 2002 



 

SVHS/NTSC – maio de 2002 – 42 min 

Direção: Edvaldo Nabuco 

Produção: Equipe TV Pinel 

Câmera: Irlândia Cássia, Edvaldo Nabuco e Gil Altamiro 

Áudio: Janjão Aranha e Emerson Guimarães 

Edição: Xanduca 

Entrevistas: Edvaldo Nabuco 

 

Este programa, exibido em 2002, foi realizado durante o evento de comemoração ao Dia 

Nacional da Luta Antimanicomial, 18 de maio, na Cinelândia (centro do Rio de Janeiro). 

 O vídeo intercala trechos de outras produções da TV Pinel com o depoimento de 

profissionais da área de saúde mental como: Paulo Amarante (médico e pesquisador da 

Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz); Pedro Gabriel Delgado (Coordenador de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde) e Hugo Fagundes (Coordenador de Saúde Mental da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro). 

 

3.13-NAS ASAS DA LOUCURA (O EVENTO) 

TV Pinel na Luta Antimanicomial 2003 

MiniDV/NTSC – maio de 2003 – 11 min 08 seg. 

Direção: Noale Toja 

Roteiro: Noale Toja 

Produção: Equipe TV Pinel 

Co-produção: Equipe Casa da Ciência 

Câmera: Bárbara Pandim, Juliano Costa, Irlândia Cássia e Gil Altamiro 

Edição: Xanduca 

Assistente de Edição: Gil Altamiro 

Entrevistas: Maria do Socorro, Juliano Costa, Isabel Azevedo e Gianne Neves 

Cobertura do evento de comemoração ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial realizado no 

dia 16 de maio de 2003, no Largo do Machado (Rio de Janeiro). 

O vídeo é um panorama do evento que contou com diversas atividades interativas, como as 

oficinas de vídeo, foto e pintura; apresentação teatral do grupo Pirei na Cenna (Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba); show musical dos grupos Harmonia Enlouquece (CPRJ) e 



 

Cancioneiros do IPUB; feira de produtos artesanais, confeccionados pelos usuários; exibição 

do programa da TV Pinel “Nas Asas da Loucura”; e muito mais. 

 

 

 

 

3.14-O RIO EM CENA 

- Inclusão social e paz 

SVHS/NTSC – junho de 2003 – 43 min 25 seg 

Produção: Equipe TV Pinel 

Câmera: Irlândia Cássia e Gil Altamiro 

Edição: Xanduca 

Entrevistas: Noale Toja 

Este vídeo traz a cobertura do evento comemorativo ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial 

(18 de maio), em 2003, realizado pela Coordenação de Saúde Mental da Secretária Municipal 

de Saúde do Rio de Janeiro. 

A TV Pinel apresenta o evento, que teve como palco a Praia de Copacabana e contou com 

apresentações musicais, exibições de grupos de dança e leitura de poesias, além de uma feira 

de produtos confeccionados por pacientes do CAPS; e muito mais. 

 

3.15-ABALANDO AS ESTRUTURAS 

Luta Antimanicomal 2005 

MiniDV/NTSC – maio de 2005 – 12 min 

Direção: Noale Toja 

Câmera: Gil Altamiro, Fernanda Evans, Irlândia Cássia e Noale Toja 

Produção: Equipe TV Pinel 

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Xanduca 

A inserção no mercado de trabalho formal é uma discussão, que vem mobilizando toda a 

população, e se torna mais ampla quando está em questão a inclusão de pacientes 

psiquiátricos. 

A TV Pinel, o IMPP e outras instituições aproveitaram as comemorações do Dia Nacional da 

Luta Antimanicomial para levar este debate à população no evento Abalando as Estruturas, 



 

no Largo do Machado. O público também pôde participar de várias atividades e assistir ao 

lançamento do programa TV Pinel na Corda Bamba! 

 

 

16-POR UM TRATAMENTO MAIS HUMANIZADO 

Luta Antimanicomial 2006 

MiniDV/NTSC – maio de 2006 – 20 min 

Direção: Noale Toja 

Câmera: Gil Altamiro, Fernanda Evans, Irlândia Cássia e Noale Toja 

Produção: Equipe TV Pinel 

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Noale Toja 

Cobertura do evento do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, em 2006, realizado no campus 

da UFRJ, na Praia Vermelha, e que teve como tema central a discussão sobre o tratamento 

para os usuários dos serviços de saúde mental. 

O evento teve oficinas de vídeo e música, apresentação do grupo de teatro Pirei na Cenna 

(Hospital Psiquiátrico de Jurujuba), dos grupos musicais Cancioneiros do IPUB e Harmonia 

Enlouquece do CPRJ e muito mais. 

 

3.17-TV COIJ 

MiniDV/SVHS/NTSC – dezembro de 2002 – 16 min 46 seg 

Direção: Antonio Fellipe e William Farias 

Roteiro: Antonio Fellipe, Levy Júnior e William Farias 

Produção: Equipe COIJ 

Câmera: Gil Altamiro 

Iluminação: Gil Altamiro 

Áudio: Wagner Santos, Antonio Fellipe e William Farias 

Edição: Xanduca 

Assistente de Edição: Gil Altamiro 

Atores: Antonio Fellipe, William Farias, Levy Júnior, Claudilene Barreto, Lidiane de Jesus e 

Robson dos Santos 

Participação: Ewerton, Igor, Jucilene e Rafaela 

Coordenação da oficina: Noale Toja, Isabella Duvivier e Gil Altamiro 



 

 

 

Making of 

Câmera: Irlândia Cássia 

Entrevistas: Robson Santos 

Tarde D+ e Vidas Pessoais são duas ficções elaboradas na oficina de criação da TV Pinel 

com o grupo de adolescentes atendidos no Centro de Orientação Infanto-Juvenil (COIJ), do 

IMPP. 

 

3.18-TV COIJ IN OF 

(Vídeo processo) 

MiniDV/NTSC – dezembro de 2003 – 08 min 50 seg 

Direção: Gil Altamiro, Isabella Duvivier e Noale Toja 

Produção: Gil Altamiro, Isabella Duvivier e Fernanda Pastuk 

Câmera: Gil Altamiro 

Iluminação: Gil Altamiro 

Áudio: Emerson Guimarães  

Edição: Xanduca 

Assistente de Edição: Gil Altamiro 

Coordenação da oficina: Noale Toja 

A TV Pinel e o COIJ se uniram na elaboração do vídeo, que aborda desde o processo de 

criação, nas oficinas de sensibilização, até o processo de produção de vídeo, nas oficinas 

técnicas, onde o grupo elabora o roteiro, grava e edita as histórias – que fazem parte do 

universo social e cultural – dos componentes do grupo. 

3.19-COIJ – VIDAS PESSOAIS II 

MiniDV/NTSC – dezembro de 2003 – 06 min 20 seg 

Direção: William Farias e Gil Altamiro 

Roteiro: William Farias 

Produção: Equipe COIJ 

Câmera: Gil Altamiro 

Iluminação: Gil Altamiro 

Áudio: Emerson Guimarães 

Edição: Xanduca 



 

Assistente de Edição: Gil Altamiro 

Atores: Antonio Fellipe, William Farias, Levy Júnior, Wagner Santos, Fernanda Pastuk, 

Lidiane de Jesus e Robson dos Santos 

Ficção – programa de entrevistas, onde um apresentador revela as particularidades da vida dos 

personagens entrevistados. 

 

3.20-TV PINEL 5 ANOS – PARABÉNS TV DOIDA! 

SVHS/NTSC – fevereiro de 2001 – 20 min 06 seg 

Direção: Valter Filé 

Roteiro: Valter Filé, Gil Altamiro e Rafael Carvalho 

Produção: Equipe TV Pinel 

Câmera: Gil Altamiro e Jerônimo Matheus 

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Xanduca 

Atores: Rafael Carvalho, Walter Rosa, Bárbara Dias e Jaqueline Batista 

Documentário, que mistura realidade e ficção, conta o processo de 5 anos da TV Pinel através 

das falas de Bárbara Dias e Jaqueline Batista, integrantes da equipe da TV Pinel desde o 

início, e de depoimentos de Ricardo Peret, ex-diretor do IMPP, (que possibilitou a criação da 

TV) e Liliane Penello, diretora do IMPP, em 2001. 

O vídeo é costurado por uma ficção onde uma pessoa, sob tortura, tenta lembrar onde estava 

no dia 08 de fevereiro de 1996, dia de inauguração da TV Pinel. 

3.21- 5 ANOS DA TV PINEL (O EVENTO) 

SVHS/NTSC – março de 2001 – 22 min 08 seg 

Produção: Equipe TV Pinel 

Câmera: Gil Altamiro, Noale Toja e Edvaldo Nabuco 

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Xanduca 

Entrevistas: Jaqueline Batista, Edvaldo Nabuco e Noale Toja 

Este vídeo comemorativo faz um recorte do evento de 5 anos da TV Pinel, realizado na Casa 

da Ciência, em fevereiro de 2001. 

Do sofá e TV gigantes, passando por três estandes montados a partir de ficções da TV Pinel 

(O Vampiro da Noite, A Endoidada e Ticas de Beleza), exposição fotográfica, entre outras 



 

atividades; o vídeo traz ainda parabenizações e depoimentos divertidos, emocionados e que 

contam o que é a TV Pinel para cada um. 

 

3.22-TV PINEL 5 ANOS – MESAS DE DEBATES 

 

A comemoração do aniversário da TV Pinel foi um importante momento para discutir não só 

temas e questões que estão presentes na vida dos usuários dos serviços de saúde mental, 

familiares e funcionários de instituições psiquiátricas, mas também na vida de qualquer 

cidadão. 

Pensando nisso, foram produzidas as mesas de debates “Intervenção Cultural e Reforma 

Psiquiátrica”, “Imagem e Subjetividade” e “Cotidiano, Mídia e Formação Profissional”. 

O resultado das discussões podem ser conferidos nos vídeos que trazem na íntegra as mesas. 

 

3.23-INTERVENÇÃO CULTURAL E REFORMA PSIQUIATRICA 

SVHS/NTSC – março de 2001 – 1 h 45 min 

Direção: Valter Filé 

Produção: Equipe TV Pinel 

Câmera: Gil Altamiro e Edvaldo Nabuco 

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Xanduca 

Convidados: Aníbal Amorim – Centro Psiquiátrico Pedro II, Domingos Sávio – Instituto 

Franco Baságlia e Patrícia Albuquerque – Instituto de Psiquiatria da UFRJ 

Mediador: Valter Filé – Imagem na Ação  

 

3.24-IMAGEM E SUBJETIVIDADE 

SVHS/NTSC – março de 2001 – 1 h 50 min 

Direção: Valter Filé 

Produção: Equipe TV Pinel 

Câmera: Gil Altamiro e Edvaldo Nabuco 

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Xanduca 

Convidados: Claudius Ceccon – Centro de Criação de Imagem Popular, Musso Greco – 

Secretaria de Saúde de Belo Horizonte e Solange Jobim – PUC/RJ 



 

Mediadora: Cláudia Corbisier – TV Pinel 

 

3.25-COTIDIANO, MÍDIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

SVHS/NTSC – março de 2001 – 2 h 30 min 

Direção: Valter Filé 

Produção: Equipe TV Pinel 

Câmera: Gil Altamiro, Edvaldo Nabuco e Noale Toja 

Áudio: Janjão Aranha 

Edição: Xanduca 

Convidados: Eduardo Coutinho – cineasta, Jurandir Freire – UERJ e Nilda Alves – 

Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) 

Mediador: Valter Filé – Imagem na Ação 

 

3.26-TV PINEL – 10 ANOS EM BUSCA DE NOVAS IMAGENS DA 

LOUCURA 

(Video-debate) 

MiniDV/NTSC – fevereiro de 2006 – 2 h 10 min 

Direção: Noale Toja 

Câmera: Gil Altamiro 

Produção: Equipe TV Pinel 

Áudio: Janjão Aranha e Luiz Lima 

Mediação: Noale Toja 

Edição: Noale Toja 

Íntegra do evento realizado no dia 08 de fevereiro de 2006, aniversário de 10 anos da TV 

Pinel, com a proposta de discutir sobre a trajetória da TV Pinel, no contexto da Reforma 

Psiquiátrica, da Intervenção Cultural, da Comunicação e da Arte e refletir sobre os próximos 

10 anos da TV Pinel. 

Entre os convidados estão: 

Hugo Fagundes (Coordenador de Saúde Mental do Município do Rio de Janeiro), Pedro 

Gabriel Delgado (Coordenador de Saúde Mental do Ministério da Saúde), Domingos Sávio 

(Presidente do Instituto Franco Baságlia) e o cineasta Eduardo Coutinho. 

 

3.27-ELEMENTAR, MEU CARO FREUD! 



 

MiniDV/NTSC – junho de 2006 – 39 min 39 seg 

Direção: Noale Toja 

Assistente de Direção: Xanduca 

Roteiro: Irlândia Cássia, Gil Altamiro, janjão Aranha, Noale Toja, Shirley Martins e Xanduca 

Produção: Irlândia Cássia, Ariel Rosa, Vera Roçado, Janjão Aranha, Maria Luíza, Siomara 

Lima, Lúcia Araújo, Gil Altamiro e Noale Toja 

Produção de campo: Jaqueline Batista e Xanduca 

Câmera: Gil Altamiro 

Making of: Fernanda Evans   

Áudio: Janjão Aranha 

Atores: Bárbara Dias e Cláudio Mann 

Locução: Antonio C. Santos 

Entrevistados: Dr. Ricardo Peret, Dr. Domingos Sávio, Edvaldo Nabuco, Gerson Rodrigues, 

Teresa Monnerat, Dr. Hugo Fagundes, Maycon Santos, Valter Filé e Vera Roçado. 

Edição: Xanduca 

Participação: Adaline Vieira, Edivaldo Claudino, Elisete Vasconcelos, Letícia Costa, Maria 

do Patrocínio, Robson José e Valmir. 

Documentário sobre os 10 anos da TV Pinel, onde ficção e realidade se misturam. 

O vídeo mostra uma paciente com mania de perseguição que, intrigada ao ler a notícia sobre 

os 10 anos da TV Pinel, conversa com seu médico que por desconhecer a TV acha que ela 

está delirando. O médico entra neste delírio e passa a ser assistente na busca de pistas em 

arquivos de fitas, matérias de jornais e entrevistas com pessoas que fazem parte da história da 

TV. 

 

3.28-LOUCURA E COMUNICAÇÃO – CTO 

MiniDV/NTSC – junho de 2006 – 1h 15 min 

Direção: Noale Toja 

Câmera: Gil Altamiro 

Produção: Equipe TV Pinel 

Áudio: Janjão Aranha e Luiz Lima 

Edição: Noale Toja 

Debatedores: Ivana Bentes, Jaqueline Batista e Valter Filé 

Mediação: Geo Britto 



 

Íntegra da mesa de debate, promovida pelo Centro de Teatro do Oprimido (CTO), em 31 de 

maio de 2006, que trouxe Jaqueline Batista e Valter Filé (membros da equipe da TV Pinel), 

Ivana Bentes (Diretora da Escola de Comunicação da UFRJ), com mediação de Geo Britto 

(integrante do CTO) para discutir não só sobre o tema central: Loucura e Comunicação, mas 

também sobre novas tecnologias, mídia comunitária, democratização da comunicação, entre 

outros. 

 

3.29-LOUCURA E COMUNICAÇÃO – ENSP 

MiniDV/NTSC – junho de 2006 – 70 min 

Direção: Noale Toja 

Câmera: Gil Altamiro 

Produção: Equipe TV Pinel 

Áudio: Janjão Aranha e Xanduca 

Edição: Noale Toja 

Debatedores: Roberto Berliner e Marco Magalhães 

Mediação: Paulo Amarante 

 

Íntegra da mesa realizada pela Escola Nacional de Saúde pública (ENSP/Fiocruz), em 07 de 

junho de 2006, que buscou levantar os encontros e desencontros entre loucura e comunicação. 

A mesa foi composta pelos cineastas Marco Magalhães e Roberto Berliner – que falaram de 

suas experiências da união da saúde mental e mídia -, com mediação de Paulo Amarante 

(ENSP). 

 

3.30-CAPS -APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE 10 ANOS E DEBATE 

COM O TEMA: COMUNICAÇÃO E SAÚDE MENTAL 

MiniDV/NTSC – agosto de 2006 1 h 10 min 

Direção: Noale Toja 

Câmera: Gil Altamiro e Irlândia Cássia 

Produção: Equipe TV Pinel 

Áudio: Janjão Aranha  

Edição: Noale Toja e Xanduca 

Mediação: Noale Toja e Xanduca 

Participação: CAPS Rubens Corrêa, CAPS Arthur Bispo do Rosário, CASP Clarice 

Lispector, CAPS AD Alameda, CAPS Pedro Pellegrino e CAPS Ernesto Nazareth 



 

Este vídeo é o resultado da oficina promovida pela TV Pinel em seis Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que consistia na exibição do documentário dos 10 anos da TV Pinel, 

Elementar, mau caro Freud!, e num bate-papo sobre a relação entre saúde mental e 

comunicação. 

O vídeo traz os mais variados depoimentos de usuários e profissionais que falam de suas 

experiências com a comunicação e de como estreitam suas relações com a sociedade. 

 


