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Resumo: O presente artigo tem objetivo de abordar as principais experiências de reforma 
psiquiátrica que ocorreram no mundo, e apontar seus resultados partindo da analise que essas 
reformas aconteceram dentro da lógica de organização do sistema capitalista, que coloca o trabalho 
como obrigação e não um direito, assim não garante reinserção profissional para os ditos loucos, 
ainda ressaltar que as experiências de reforma psiquiátrica não alteraram o paradigma de 
isolamento das pessoas com diagnóstico de transtorno mental, uma vez que essas pessoas 
continuam a margem da sociedade. 
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A fim de construir proposições práticas sobre o cuidado com as pessoas 

diagnosticadas com transtorno mental, deve-se, considerar alguns aspectos, o 

primeiro à peculiaridade do transtorno mental na relação da pessoa com o 

trabalho e o emprego. O fato de predominarem os estudos que associam 

transtorno mental ao trabalho e às suas relações não é trivial, nem por acaso, o 

trabalho é e vem sendo um elemento estressor propulsor dos chamados 

transtornos mentais comuns – ansiedades e depressões. E isso só ocorre em 

relações de trabalho que envolve subordinação, apropriação da força de trabalho 

por outrem e, consequentemente, alienação.  

O transtorno mental não é como as doenças físicas, que têm diagnósticos 

e tratamentos delimitados, com resposta previsível do corpo. Embora os 

medicamentos em alguns casos contribuam para o alívio do sofrimento das 
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pessoas com sofrimento psíquico, não se trabalha em saúde mental – ou não se 

deveria trabalhar – com a noção de cura e recuperação completa. Assim, o 

trabalho pode, sim, ser um fator de promoção de saúde, desde que não seja 

adoecedor, desde que não provoque o agravamento do transtorno, que não 

signifique submeter pessoas a pressões e condições precárias de vínculo de 

trabalho.  

O segundo aspecto é a participação das pessoas com diagnostico de 

transtorno mental na sociedade cuja existência não pode ser dividida entre 

loucura e normalidade, há como para qualquer ser humano, as necessidades de 

circulação na cidade e de convivência familiar e comunitária. Logo, é necessário 

garantir a esse público, direitos que permitam mobilidade, renda e convivência, 

não vinculadas obrigatoriamente ao trabalho formal. 

Por fim, há a perspectiva da saúde em si, ou seja, os serviços de atenção 

à saúde mental precisam superar a lógica do tratamento moral e a compreensão 

reduzida da loucura como condição de saúde, passando a vê-la como condição 

de existência, sem a qual o indivíduo deixa de ser quem é. O atendimento em 

saúde mental precisa ser o elo entre os indivíduos e a sociedade, deve facilitar 

a inserção dos sujeitos na vida comunitária, a abertura das portas de saída dos 

manicômios deveria que ser acompanhada da abertura de portas de entrada em 

programas e serviços de outras políticas públicas.  

 

 

PRINCIPAIS EXPERENCIAS DE REFORMAS PSQUIATRICAS  

A Lei Paulo Delgado (lei 10.216/2001), que implementou a reforma 

psiquiátrica no Brasil, está completando 18 anos, contudo, continua a ser alvo 

de críticas e, portanto divisora de opiniões, o projeto de Lei tramitou no 

Congresso Nacional por quase doze anos, até ser aprovado em 2011, prevêndo 

um sistema de tratamento em saúde mental que atenderia de forma intergral as 

pessoas com sofrimento psquico: “com humanidade e respeito e no interesse 

exclusivo de beneficiar sua saúde” visando alcançar sua recuperação pela 

inserção na família, no trabalho e na comunidade”. 

 Ao oposto, discutem-se as “doenças mentais” decorrentes do trabalho, 

uma vez que trabalho na lógica do capitalismo tem características que produz o 



 

adoecimento e que exclui o louco, embora haja essa rejeição ao sujeito em 

sofrimento psíquico, o Estado e suas políticas públicas determinam a 

necessidade do trabalho para o alcance de determinados direitos, uma vez que 

a pessoa que não é produtivo, sendo considerado um “cidadão” de segunda 

classe, embora dois séculos depois das contribuições de Philippe Pinel para a 

psiquiatria, a lógica do tratamento moralista, continua a definir as relações 

estabelecidas entre a sociedade e o louco.  

Pois, fazemos essa reflexão no âmbito de uma sociedade capitalista 

ancorada na exploração da força de trabalho e as consequências desse modo 

de produção na saúde das pessoas e que a reforma psiquiátrica no Brasil e em 

outros países, não conseguiram alterar os paradigmas principais que permeiam 

o campo da loucura, contudo, não podemos ignorar os ganhos qualitativos 

advindos nas últimas décadas na área da saúde mental, questiona-se, no âmbito 

macrossocial, o nível crítico alcançado por essas propostas quando extrapolam 

o hospital psiquiátrico e a própria psiquiatria. A centralidade do trabalho, tão 

questionada na atualidade, porém para realizar essas e outras analises 

precisamos primeiramente discutir teoricamente a alienação mental e o trabalho 

alienado. Para tanto partiremos da compreensão da concepção de alienação 

mental que está diretamente relacionada a outros conceitos: doença mental, 

transtorno mental, loucura e sofrimento psíquico. Ela parte obrigatoriamente do 

conceito de normalidade, que, segundo Foucault (a1999), se refere como se dará 

a participação dos indivíduos a um grupo social dito homogêneo, mas que tem 

como função hierarquizar, classificar e excluir, sendo uma forma de disciplinar e 

regulamentar, o que pode ocorrer por meio de uma legislação, por exemplo.  

Partindo do pensamento de Foucault a norma é coletiva e construída 

coletivamente, criando informalmente “modos” considerados corretos de agir e 

de ser. A lei torna isso aplicável aos indivíduos, na construção de um sistema de 

vigilância e controle, uma vez que se torna possível atribuir ao indivíduo culpa e 

responsabilidade por qualquer prática considerada desviante. Sob uma lógica 

pragmática, Loïc, aproxima-se dessa discussão, sem, no entanto, tratar 

especificamente da noção de normalidade. O autor, em parceria com Bourdieu 

(2013), aborda o imperialismo cultural, que, sob o modelo neoliberal, apontando 

o uso da mundialização de práticas e conceitos para determinar e a difundir e 



 

regular normas mundiais de comportamento, ressalta-se o fato de que os autores 

veem nesse processo uma violência simbólica, uma vez que a singularidade 

assume o status de anormalidade.  

A alienação mental é debatida por Foucault, o qual, sob a perspectiva da 

doença como anomalia, afirma que, para a psiquiatria clássica, trata-se de uma 

anormalidade em seu “estado puro”, cristalizando condutas patológicas que 

alteram a personalidade do indivíduo (Castro, 2009, p. 32). Compreende-se 

alienação mental como derivada de uma construção social, fruto das normas de 

uma sociedade. Importantíssimo ressaltar a relação que esse conceito se 

relaciona com o trabalho, afinal a loucura só se tornou problema social a partir 

do momento em que o louco passou a ser visto como alguém sem utilidade, ou 

seja, no âmbito do capitalismo industrial, de uma sociedade baseada no trabalho 

produtivo. 

E a expressão social da loucura aparece na hospitalização ou internação 

psiquiátrica, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo, com a passagem ao 

capitalismo industrial, vai requerer uma massa de desocupados como 

instrumento da política salarial, que garante à submissão dos demais 

trabalhadoras/es as condições de trabalho deploráveis.  Foucault compreende 

que a loucura é mais ampla do que fazem crer o capitalismo e a grande 

internação: 

 

“O doente mental não é a verdade finalmente descoberta do fenômeno 
da loucura, é o seu avatar propriamente capitalista na história etnológica 
do louco” (1994, p. 499) 

 

Segundo o autor, a alienação priva o indivíduo do reconhecimento da 

verdade física e moral, deixando o louco excluído do mundo do homem, 

passando da possessão, que teria atingido sua alma durante o Renascimento, 

ao status de despossuído de seu próprio corpo, que passa a ser submetido ao 

afastamento da sociedade via internamentos. 

 

Ainda que a sociedade não se reconheça no doente mental, o qual ela 
considera um estranho e um estrangeiro, é impossível dar conta da 
patologia mental sem se referir às estruturas sociais, sem ver seu meio 
humano como uma condição real da doença. [...]. As contradições do 
meio convertem-se em doenças só quando são contradições funcionais. 
Os conflitos sociais se tornam, desse modo, conflitos mentais (Castro, 
2009, p. 261). 



 
 

Whitaker (1992) sugere “a normalidade como patologia”, a autora parte do 

pressuposto de que as doenças surgem a partir de um desequilíbrio diante da 

natureza e do ambiente sociocultural.  No entanto, os desequilíbrios nessa lógica 

são gerados pela própria cultura, que programaria os indivíduos por meio de uma 

“racionalidade”, distante da natureza e da sua natureza. Segundo a autora, 

“quando mais ajustado ao sistema produtivo, quanto mais eficiente seja um 

cidadão, mais patológica a sua relação com o mundo” (Whitaker, 1992, p.191). 

 A alienação mental aparece assim como alternativa à alienação do 

mundo do trabalho. Torna-se uma forma de razão diante da desrazão que é 

abandonar a própria natureza. Lessa (2006) afirma que as pessoas são o que 

elas fazem, são as relações que estabelecem entre si e com a história da qual 

participam. Sendo a sociedade uma produtora de mercadorias, os seres 

humanos tornam-se “protetores” de mercadorias, ou seja, enquanto os da classe 

dominante guardam o capital, o proletariado protege a própria força de trabalho, 

a única mercadoria que possui e os marginalizados e desempregados são 

miseráveis que não podem vender a força de trabalho.  

Da mesma forma que a loucura dentro da lógica de produção desumaniza 

o indivíduo perante a sociedade, analisando a população adequada ao modelo 

de produção, verifica-se um nível tal de sofrimento no cotidiano, que se torna 

possível notar a desumanização promovida pela exploração da força de trabalho. 

 

“[...] nossos destinos são determinados muito mais pelo dinheiro que 
criamos do que pela gravidade que não controlamos. O poder do 
dinheiro sobre nós vem de nós próprios e, todavia, parece que ele tem 
uma força tão descomunal que não poderia ser de modo algum humana” 
(Lessa, 2006, p. 5).  

 

Consideradas essas percepções teóricas, questiona-se de que modo o 

movimento de reforma psiquiátrica iniciado nos anos 1970 que tratou a questão 

do trabalho e a relação entre o sujeito diagnosticado com transtorno mental e a 

sociedade.  Basaglia entusiasmou todo o mundo com sua proposta de “abertura 

das portas de saída e fechamento das portas de entrada dos hospitais 

psiquiátricos”, não se pode negar a contribuição da psiquiatria democrática 

italiana para toda a concepção que se tem atualmente do tratamento em saúde 

mental. Não é possível se furtar, entretanto, de apontamentos sobre seus 



 

métodos e questionamentos sobre suas consequências do ponto de vista da 

emancipação social humana.  

Rotelli, ao relatar sua experiência de desisntitucionalização na cidade de 

Trieste, na Itália, revela o sucesso da substituição de serviços fechados por 

serviços de base comunitária, as famílias são citadas como elemento 

fundamental para a ruptura com a instituição manicômio e com as formas 

desumanas, ainda destaca a parceria com cooperativas de trabalho e as 

empresas sociais. O trabalho aparece como elemento terapêutico e 

desinstitucionalizador, nesse contexto aparece o termo “cidadania”, mas pouco 

é debatido sobre o significado prático, pois visivelmente, o combate ao 

manicômio não tem se mostrado suficiente para garantir cidadania, autonomia e 

emancipação. Barros (1992), afirma haver um contágio da cultura manicomial, 

em que a psiquiatria reformada se torna “uma instituição difusa no tecido social, 

sem transformar ou rever os paradigmas que haviam criado o “asilo”. Embora a 

internação não ocorresse mais em macroinstituições, o doente continuou a viver 

sem condições para o exercício de direitos” (p. 174). 

A desinstitucionalização pensada por Basaglia baseava-se na suposição 

da existência de pleno emprego para todos. Logo, a reabilitação, termo que 

remete à habilidade ou à habilitação funcional, baseia-se sobre uma sociedade 

do trabalho. Rotelli (1992) considera a importância de que as pessoas 

desinstitucionalizadas “possam readquirir a possibilidade e a identidade de 

trabalho”. “Mas não a qualquer preço” (p.165), complementa. Segundo ele, na 

implementação da reforma italiana, verificou-se uma abertura para mudanças no 

âmbito do trabalho na Europa Ocidental, é evidente que as cooperativas, ao 

menos na sua concepção, pretendem-se alternativas à exploração da força de 

trabalho, mas o que é passível de dúvida é, além da inserção num trabalho 

alienado, a associação entre tratamento e trabalho, entre reabilitação em saúde 

mental e trabalho.  

Para Rotelli (1992), as experiências do Québec, da Dinamarca, da 

Holanda e da França são semelhantes na medida em que, apesar de uma 

proposta de desinstitucionalização, construíram serviços ao redor dos hospitais 

sem promover o rompimento com o hospital de fato, critica ainda, nesses locais, 

a utilização da arte como terapia, e não para o mercado, que deveria ser o foco, 



 

segundo o autor. Podemos afirmar assim que em todos esses modelos de 

reformas verifica-se uma ênfase, insistente e acrítica em alguns aspectos, na 

inserção do indivíduo no trabalho como indicador de sucesso do tratamento em 

saúde mental.  

No Brasil como já falamos é previsto na Lei 10.216/01 considerando, entre 

os direitos da pessoa com transtorno mental o de “ser tratada com humanidade 

e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar 

sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade” (Art. 2º, 

Parágrafo único, inciso II). A lei usa o termo “recuperação”, que, embora diferente 

de “cura”, implica na possibilidade de ser produtivo socialmente, sendo essa 

recuperação atrelada à inserção do indivíduo na família, no trabalho e na 

comunidade, sendo esse o meio pelo qual o indivíduo atingiria a saúde mental 

ou a cura para o transtorno mental.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É fundamental apontar o fato de muitos profissionais reduzirem a 

compreensão de reabilitação à inserção no trabalho, enfatizando a importância 

de promover cidadania, visivelmente, trata-se de uma expressão de dignidade 

humana, relacionada ao respeito aos direitos básicos das pessoas, o valor 

compreendido é concreto, entretanto simbólico, uma vez que o trabalho vem com 

a missão de produzir sentido, os valores que elevam o trabalho como ação 

dignificante são relativamente recentes. Segundo Gorz (2003) o que chamamos 

trabalho são uma invenção da modernidade e o avanço da exploração nas 

relações de trabalho. O primeiro seria inerente à vida humana, tem a ver com as 

necessidades que se impõem ao indivíduo, sendo correspondente ao 

desenvolvimento biológico. “A condição humana do labor é a própria vida” 

(Arendt, 2007, p.15), assegura não apenas a sobrevivência do indivíduo, e sim 

a vida da espécie. O trabalho vincula-se ao que a autora considera artificialismo, 

pois “O trabalho produz um mundo ‘artificial’ de coisas, claramente distinto de 

qualquer ambiente natural”, somente no nível da ação é que o ser humano se 

desenvolve politicamente, o trabalho e seu produto, o artefato humano, 

emprestam certa permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao 

caráter transitório do tempo humano.  



 

A partir do exposto até o momento, a expressão do trabalho como 

condição de dignidade é um aspecto que nos leva a questionar a compreensão 

de cidadania abraçada pela chamada reforma psiquiátrica em diversos países 

do Ocidente, embora, a política de Saúde e suas legislações tenham se 

apropriado da “humanização” da prestação de serviços – com todas as 

limitações advindas da formação acadêmica dos profissionais, da falta de 

estrutura dos equipamentos públicos e da própria noção conservadora da 

sociedade sobre a loucura, ainda isolada em manicômios. (Pelbart, 2009), as 

demais políticas públicas intersetoriais, não alteraram suas concepções sobre as 

pessoas diagnosticadas com transtorno mental e dificilmente as acolhe, dessa 

forma, a rede de cuidados, que deveria estender-se para além da saúde mental, 

permanece quase irreal.  

Na construção social atual o trabalho assalariado vincula-se diretamente 

à noção de dignidade e de direitos, vale aqui citar a expressão “o trabalho 

dignifica o homem”, afinal nesse trabalho que se concentra a moralidade 

esperada da classe trabalhadora, além de embutir a ideia que através do 

trabalho o homem alcançará a realização pessoal. Porém, há alguns grupos que 

é socialmente aceito a não produtividade, ou seja, crianças, idosos e pessoas 

com alguns tipos de deficiência são liberadas do dever moral de trabalhar, ainda 

assim, quando as pessoas desempregadas recebem benefícios 

socioassistenciais, pressupõe-se que elas tenham interesse escuso em 

permanecer afastadas do mercado de trabalho formal, resultando em duras 

críticas morais, sendo acusados de viver a custas do Estado, bem como há uma 

serie de critérios para acessar esses benefícios, excluindo uma parcela 

significativa da população que poderia necessitar do recurso, afinal os critérios 

de elegibilidade permite atender apenas os “miseráveis”. 

A concessão do Benefício de Prestação de Continuada - BPC é facilitada 

quanto o sujeito é classificado dentre determinados códigos da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10), porém não há o entendimento claro que 

cidadão em tratamento psiquiátrico e ou psicossocial deve ser afastado 

obrigatoriamente da atividade laborativa, dependendo da avaliação dos 

profissionais, muitas vezes partem da lógica preconceituosa e moralista. O que 

se questiona aqui, quando apontamos a relação entre a pessoa diagnosticada 



 

com transtorno mental e o trabalho remunerado e, portanto, alienado, é a 

obrigatoriedade do trabalho para a subsistência, enquanto a legislação e mesmo 

o senso comum abordam um “direito ao trabalho”, vê-se na prática, um trabalho 

que é dever, e não direito, e direitos que só são garantidos mediante o 

cumprimento da obrigação do trabalho.  

Segundo Hespanha e Matos (2000), a dimensão moral da questão, 

principalmente trazida pelos donos dos meios de produção, é “de que não se 

pode admitir que alguém receba ajuda em troca de nada” (p. 93). Segundo esses 

autores, esse é um dos motivos que levam diversos países a adotar políticas 

ativas de combate ao desemprego, caracterizadas principalmente pela 

disponibilização de cursos profissionalizantes voltados a esse público.  

O diagnostico de transtorno mental não elimina a obrigação do trabalho, 

ao contrário, além do problema moral da não ocupação de um posto de trabalho, 

soma-se a dita imoralidade contida no próprio diagnostico. Nesse sentido, pode-

se pensar que a retirada dos loucos de manicômios solucionou um problema e 

criaram muitos outros, dentre eles a substituição do manicômio pelas 

Comunidades Terapêuticas e Casas de Apoio, expondo a dúvida sobre a 

existência de uma sociedade disposta a receber o louco e do louco disposto a 

viver em comunidade.  A reforma psiquiátrica, compreendida como mudança no 

padrão de atenção à saúde mental, só encontraria viabilidade numa sociedade 

centrada na equidade e na cidadania interpretada como valor superior à inserção 

no mercado de trabalho formal, como garantia e acesso a direitos humanos, 

sociais e políticos, dessa forma a única forma de garantir direitos não é por meio 

de uma reforma psiquiátrica centrada nos serviços e nos profissionais, mas por 

meio de uma sociedade que compreenda a dignidade como pautada apenas na 

humanidade e não da inserção no trabalho alienado. 
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