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Resumo: Com o objetivo de dar continuidade à pesquisa que vem sendo 

realizada no campo de intersecção entre a análise sócio-antropológica da arte e 

da saúde, este trabalho procura investigar como questões de saúde/doença 

mental têm sido apresentadas pelo cinema brasileiro entre os anos de 1994 e 

2004. Cabe observar que esse período foi bastante significativo para o 

desenvolvimento de concepções relacionadas ao sistema da saúde mental, 

quando as reflexões sobre os cuidados com os sofrimentos mentais adquiriram 

novos contornos, principalmente devido aos rumos tomados pelo processo da 

“Reforma Psiquiátrica”. Trata-se ainda de um período em que a produção 



cinematográfica brasileira se intensificou com a criação de novos incentivos, 

como é o caso da chamada “retomada do cinema nacional”. Além de seu poder 

de penetração em diversos segmentos da população, o cinema, por outro lado, 

reflete aspectos fundamentais do imaginário nacional, lançando um conjunto de 

preocupações relacionadas às transformações socioculturais, econômicas e 

políticas. Nesse âmbito, a presente pesquisa volta-se para discutir as formas 

pelas quais, ao longo do tempo, o cinema brasileiro (ficção e documentário) 

representou as mudanças ocorridas com o “mundo” da doença mental, 

contribuindo para a instituição de imaginários sociais relacionados com a 

loucura. 

Vale salientar que a análise das representações da saúde/doença mental não 

está separada das questões relativas à corporalidade, pois a “construção” do 

corpo e da pessoa é um elemento fundamental para a compreensão do adoecer. 

E o cinema desempenha um papel significativo para essa construção na 

sociedade moderna. 
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Introdução 

A repressão dos atos anti-sociais é tão ilusória quanto 
inaceitável no seu fundamento. Todos os atos individuais são 

anti-sociais. Os loucos são as vítimas individuais por 
excelência da ditadura social; em nome dessa 

individualidade intrínseca ao homem, exigimos que sejam 
soltos esses encarcerados da sensibilidade, pois não está ao 

alcance das leis prender todos os homens que pensam e 
agem. 

(Antonin Artaud: Carta aos Médicos-chefes dos Manicômios, 1925) 

 

A partir da observação inicial dos estudos sobre saúde mental observou-se que 

se configura, nos estudos antropológicos e sociológicos pesquisados, diversas 

abordagens que giram em torno de, ao menos, dois grandes temas: por um lado, 

o processo de Reforma Psiquiátrica, que exerceu forte influência nas 

transformações ocorridas com relação aos cuidados com pessoas que sofrem 



de transtornos mentais e suas relações com a comunidade e a sociedade mais 

ampla, inclusive a nível de políticas de saúde, no que diz respeito às ações do 

Estado, políticas públicas, etc. E, por outro, as relações entre saúde mental e 

religiosidade, ou ainda, as relações entre os sofrimentos mentais de sujeitos 

considerados delirantes e as práticas religiosas. 

Detectamos, assim, que os estudos em saúde mental se dividem basicamente 

entre estes dois grandes campos teórico metodológicos, bastante amplos, que, 

nos últimos anos, a saber, desde a década de 1990, giram em torno da chamada 

reforma psiquiátrica e do movimento anti-psiquiátrico, crítico dos métodos de 

tratamento, cuidado e “cura” da Psiquiatria “tradicional”, que remetem ao 

confinamento – tema sobre o qual nos debruçaremos na análise do filme como 

Bicho de Sete Cabeças (Brasil, 2000), de Lais Bodanski, que trata do assunto, 

do ponto de vista da época em que foi realizado, remetendo porem para a 

década de 1970, momento em que acontece a história que é contada no filme. 

Este assunto foi amplamente discutido, no campo da sociologia e antropologia 

da saúde, desde Nina Rodrigues, mas principalmente a partir de 1994, com o 

enfoque sobre a Reforma Psiquiátrica, que vem transformando a visão sobre o 

“louco” e a “loucura”, assim como os cuidados com o doente mental e suas 

relações com a sociedade. Construindo um imaginário sobre os sofrimentos que 

refletem na arte e, especialmente, no cinema. Assim como as abordagens 

cinematográficas acerca do sofrimento e dos cuidados com o “louco” exerce forte 

influência no imaginário social. 

Este trabalho pretende, de maneira geral, tratar das representações da 

saúde/doença mental, da loucura e suas projeções no contexto cultural, através 

do cinema. Tendo tal objetivo em vista, abordarei aqui as relações entre cinema 

e loucura, partindo da análise do filme Bicho de Sete Cabeças, que coloca uma 

das questões chave, no campo dos estudos da sociologia da saúde/doença 

mental, a saber, a questão do manicômio e do processo de reforma psiquiátrica.  

O que implica, fundamentalmente, em refletir sobre a relação do indivíduo com 

a sociedade e os modos desta, através de suas instituições, tratarem os 

transtornos mentais, os cuidados às pessoas que sofrem de problemas psico-

sociais, a questão da Clinica, e do cofinamento. Esta primeira abordagem faz 

parte de um projeto mais amplo, em nível de Pós-Doutorado, que busca 

comparar as diferentes visões dos transtornos e, ou sofrimentos mentais 



apresentadas pela cinematografia brasileira (inclusive em comparação com 

outras, como a Norte Americana e Europeia, que exerceram e exercem grande 

influência no modo de produção e no modelo da narrativa fílmica brasileira de 

forma imperativa, para não dizer propriamente imperialista) e suas 

transformações no período de 1960 a 2004. 

Levando em conta que o Cinema, enquanto meio de comunicação de massa, é 

uma meio privilegiado para observar/pensar o imaginário social dos transtornos 

mentais ou doença mental. A Psiquiatria não tem uma definição exata para 

doença mental nem para o termo transtorno, tampouco a Psicanálise, que, no 

entanto, nos últimos anos, a partir das reflexões sobre reforma psiquiátrica, que 

se refere a mudanças no olhar sobre o louco e nos cuidados à “doença” mental, 

prefere usar o termo sofrimento mental.  

O cinema reflete o imaginário social da loucura, em seus diversos momentos 

históricos e, ao mesmo tempo, ajuda a construir este imaginário. Posto que “o 

olhar do cinema para os distúrbios psíquicos” explica Paolo Pancheri, professor 

de psiquiatria da Universidade La Sapienza, de Roma, “deve-se ao fato de que 

esses distúrbios tem repercussão profunda nas pessoas.” Enquanto formador de 

opinião pública, o cinema, tem a capacidade de transformar este imaginário. Por 

ser uma forma de arte de grande alcance e por seu potencial crítico. 

Na segunda metade do Século XX, com a expansão dos meios de comunicação, 

ocorrem modificações radicais nas maneiras dos indivíduos e grupos pensarem 

sobre si e sobre o mundo, podemos incluir aí as maneiras como são concebidas 

as noções de ordem e desordem, normalidade e anormalidade, saúde e doença 

mental. Assim, por outro lado, como “os distúrbios mentais mostrados na tela 

remetem àquele fundo patológico, de loucura ou de alteração, que esta presente 

em todos nós” (GUERREIRO, 2005), os diversos segmentos sociais formam as 

suas ideias sobre a normalidade e a loucura muitas vezes a partir das 

representações inscritas no contexto midiático e vice-versa. 

O enfoque aqui, já que o intuito é trabalhar com as relações entre cinema e 

loucura, será no imaginário social da loucura, de preferência, no âmbito da 

cultura popular. Para mostrar como o cinema constrói e destrói, reforça ou 

modifica, clichês e estereótipos sobre o louco e a loucura. E, principalmente 

sobre a questão do confinamento e da Clínica Psiquiátrica, que, na realidade, é 



pouco divulgado na mídia. Assim como é de caráter multidisciplinar, dada a 

complexidade do problema mental e dos cuidados aos transtornos mentais. 

Através da Análise do filme Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodanzky, 

produzido e lançado em 2000, cuja narrativa remete para uma história verídica, 

baseada em livro autobiográfico, e que se passa na década de 1970, durante a 

ditadura militar, podemos observar como é abordado o sofrimento e as formas 

de cuidado, na sociedade contemporânea, dos indivíduos que passam por 

problemas relacionados aos sofrimentos mentais e à loucura. 

Na década de 1970, momento em que se passa a história (baseada em história 

verídica) do filme, a loucura é vista como transgressão por uma parcela 

significativa da sociedade brasileira e o louco como transgressor, importante na 

luta contra o sistema ditatorial e a ética autoritária, machista, moralista que se 

instaura, de maneira retrógrada, com a instalação da Ditadura Militar. Da mesma 

forma, noções como “alienação mental” (desde Pinel, considerado pioneiro na 

prática de libertação dos alienados) e “o discurso do louco” (FOUCAULT, 1961) 

tem-se tornado importantes para o aprimoramento de novas práticas 

terapêuticas. 

Logo, esse filme é interessante, embora reconheçamos que ele não constitui 

uma crítica propriamente contundente da visão do louco, nem apresenta 

tratamentos alternativos ao modo terapêutico tradicional, questionado pelo 

processo de reforma psiquiátrica, porém expõe as relações de poder e interesses 

escusos de instituições sociais de cuidado à loucura como os hospitais 

psiquiátricos ou, mais especificamente, o Manicômio. Ou seja, o filme explicita o 

regime manicomial dominante há décadas, que as discussões em torno da 

reforma psiquiátrica, vão criticar severamente e tentar modificar. Além de centrar 

no ponto de vista do indivíduo (e seus familiares) em suas relações com a 

sociedade e não do médico (do profissional de saúde), toca ainda em vários 

pontos importantes para a discussão que se pretende abordar, como: a ideia de 

loucura como forma de exclusão, a questão do confinamento, dos hospitais 

psiquiátricos, do tratamento e da cura. 

Focaliza o universo de um indivíduo (em suas relações com a sociedade) num 

contexto minado pelas instituições em crise (família, escola, trabalho, sociedade) 

e apresenta elementos importantes para uma discussão do papel social da 

Clínica Psiquiátrica ou do Manicômio. 



Portanto, o filme oferece material bastante rico, inclusive por estar baseado em 

fato real, para observar, como tais narrativas cinematográficas (aquelas que 

tratam da saúde mental e da loucura de diversas formas, em diferentes contextos 

e ambientes) podem contribuir para um novo olhar sobre a loucura e seu 

tratamento e podem sensibilizar tanto a opinião pública como os profissionais na 

área da saúde mental. Mais especificamente, no caso do filme Bicho de Sete 

Cabeças, sobre adequação e inadequação das práticas terapêuticas como a 

internação, o confinamento para tratamento, as relações de poder dentro da 

clínica, que censuram a fala do “louco”, etc. 

Muitos estudiosos, pesquisadores e especialistas no domínio da saúde/ doença 

mental contribuíram para a concepção de novos olhares sobre a loucura e dentre 

estes, o filósofo e historiador Michel Foucault, que realizou um trabalho pioneiro 

e de grande alcance teórico, preocupado em contextualizar o surgimento dos 

saberes sobre a loucura, o nascimento da clínica assim como as diversas 

modalidades terapêuticas ao longo da história, enquanto dispositivos 

reguladores do comportamento social. 

O filme Bicho de Sete Cabeças reflete esses valores e não deixa de, ao mostrar 

a forma de tratamento recebida nos hospícios, apontar para uma crítica das 

instituições sociais e especialmente da Clínica (Cf. FOUCAULT) no tratamento 

e cuidado com a loucura, além de suas diversas representações sociais. 

 

 

  



Análise 
 

A seguinte análise pressupõe que a observação dos discursos e das 

representações da “loucura” no filme Bicho de Sete Cabeças, em sua narrativa 

ficcional e cinematográfica, pode contribuir para acrescentar algo sobre como os 

discursos sociais colaboram para a formação de uma variedade de modos de 

saber, modos de adoecer no que diz respeito à saúde/ doença mental e, 

especialmente, sobre as relações de poder no interior da clínica psiquiátrica e do 

sistema manicomial. A questão é se, consequentemente, apontam para suas 

formas de superação. 

No centro da cena está Neto, um jovem, saindo da adolescência, vivendo na 

cidade de São Paulo, rapaz simples, família de classe média, composta pelo pai 

autoritário, uma mãe ausente (mais parece, a nós, hoje, que ela é que tem 

problemas, muito alheia, fuma constantemente, meio de fuga, e acata sem 

reação o que o marido resolve, sofre com o sofrimento do filho, mas não se 

desespera, como era de se esperar) e uma irmã que tem ascendência sobre a 

família, detém o poder de formar opinião devido a sua independência financeira. 

De início, o filme retrata a crise do jovem com as instituições sociais, 

especialmente a família e a dificuldade de diálogo entre ele e o pai, autoritário. 

Lembrando que a história se passa na década de 1970, em plena ditadura, num 

ambiente adverso (principalmente aos jovens, naquele momento), uma 

sociedade repressora, onde não há empregos, quando a escola não atende às 

expectativas dos jovens. 

Como a maioria dos rapazes da sua idade, Neto se diverte escutando rock, 

bebendo, dançando e fumando maconha. Vale a pena lembrar que o momento 

é também o da chamada contracultura. É justamente o uso da maconha e o 

entendimento claramente equivocado dos membros de sua família ignorante e, 

na mesma medida que o próprio Neto, alienada, que vai levar o pai a coloca-lo 

no manicômio. 

Diante de uma sociedade hostil, agressiva, opressora o jovem se torna alienado, 

isolado, portanto presa fácil para as instituições opressoras e normativas, no 

caso aqui a família (supostamente a instituição social básica para o processo de 

socialização e segurança emocional) e a clínica (para a correção, por meio da 



exclusão, a lógica, do ponto de vista médico, como saber hegemônico, é isolar 

para diagnosticar e curar). 

 

A relação com os familiares (especialmente a relação entre pais e filhos), é 

apresentada aí como primordial para o equilíbrio (senti)mental. Portanto, decorre 

daí que as dificuldades de relacionamento da pessoa com a instituição social 

familiar é central na caracterização da doença mental, e certamente levará a 

consequências desastrosas, como mostrado no filme, que recorre à 

representação de concepções de “normalidade”, em voga na sociedade 

brasileira à época.   

O filme mostra, concomitantemente, a crise de identidade do jovem no espaço 

urbano, associada aos conflitos de gerações e à dificuldade de diálogo do jovem 

com o pai, numa sociedade cujos valores se encontram em transformação. Ou 

seja, mostra que a crise, o internamento (confinamento), o dilaceramento do 

sujeito, que após o uso de medicamentos e tratamentos de choque, passará a 

sofrer distúrbios mentais, decorre das relações com o ambiente, com a 

sociedade, com a família, com o pai (tendo como referência clara a teoria 

psicanalítica freudiana). 

Se, por um lado, a narrativa fílmica de Bicho de Sete Cabeças focaliza a 

condição do indivíduo que gradativamente é levado à loucura, por outro, coloca 

em destaque o tema das relações do jovem com a família como responsável pela 

desordem e desorganização mental. Mostra as diversas concepções de 

normalidade, o liame que a separa da alienação, de ambas as partes posto que 

Neto, após ter sido flagrado fumando maconha, e sem possibilidade de diálogo 

com a família e a sociedade, termina sendo colocado num manicômio pelo pai. 

Ressaltando, por fim, a figura do patriarca, por sua vez alienado, num mundo 

cujos valores em transformação não aceita. 

O pai é encenado no filme como um personagem autoritário, que oprime a família 

(a mulher, o filho), que, julgando (na sua ignorância) esta fazendo o melhor, 

cerceia a liberdade do filho adolescente, tornando-se responsável pela 

intensificação de seus conflitos e, por fim, para o pior, encerra-o numa clínica 

psiquiátrica. Antes disso, repreende o filho de forma grosseira por usar um 

brinco, colocando em dúvida sua virilidade; em outro momento, protesta contra 

a namorada do filho, argumentando que ele “poderia arrumar coisa melhor”, 



depreciado a mulher que o jovem escolheu, interferindo, sempre de maneira 

negativa, no campo dos desejos do personagem principal, o jovem filho, bem 

como, no campo da afetividade e da intimidade, impedindo, assim, a formação 

de uma mente “saudável” e capaz de fazer as próprias escolhas, ceceando a 

liberdade do filho e por fim encarcerando-o de fato. 

 

O filme aponta em seguida (ao internamento) para uma reflexão sobre os 

dispositivos terapêuticos no tratamento dos distúrbios mentais. É adequado na 

medida em que conjuga uma série de temas (discutidos no campo dos saberes 

sobre a doença mental e a loucura) ligados aos processos de adoecimento, 

isolamento e cuidado. O motivo do internamento incide sobre a equação que 

reúne o individual e o coletivo, num cenário marcado pelo narcisismo e 

individualismo próprios das sociedades ocidentais capitalistas modernas. 

Na sociedade individualista moderna, em diferentes campos de conhecimento, 

tem sido abordada a questão do indivíduo. Na antropologia, Massimo Canevacci, 

contribuiu com o tema da dialética do indivíduo, no campo da Filosofia e da 

Psicanálise, Gilles Deleuze e Feliz Guattari construíram uma obra monumental 

sobre o indivíduo e o desejo, explorando e criticando as noções e os padrões da 

normalidade e da patologia, desde o Anti-Édipo (1976) até Mil Platôs: 

Capitalismo e Esquizofrenia , dividido, na edição portuguesa e brasileira em 

quatro volumes (1972-1991), enquanto Michel Foucault, colocando em 

perspectiva a História da Sexualidade em três volumes, construiu uma teoria do 

indivíduo mostrando os mecanismos de controle sobre o desejo, a interdição do 

discurso acerca da sexualidade e, por último, a construção do sujeito livre das 

amarras das instituições sociais.  

Estes trabalhos podem nos orientar no entendimento e observação das 

concepções de normalidade e anormalidade nas narrativas cinematográficas, 

assim como as representações da saúde mental e da loucura. No filme Bicho de 

Sete Cabeças, o foco recai, por um lado, na condição do indivíduo 

gradativamente levado à loucura, por outro coloca em destaque o tema da família 

como uma das instituições sociais, como já foi dito, responsáveis pela desordem 

mental.  

Já a cultura da clínica psiquiátrica é mostrada no filme como retrógada, 

apoiando-se em técnicas ultrapassadas, sujeitando o paciente a uma 



experiência punitiva. Castigos são aplicados aos indivíduos malcomportados, 

anti-sociais, que se rebelam contra as normas da Clínica. Assim, a narrativa, nos 

leva a refletir sobre o universo manicomial, em especial, sobre como os 

dispositivos terapêuticos podem se mostrar inadequados no tratamento dos 

transtornos mentais e leva, portanto, a refletir sobre as formas adequadas de 

cuidado ao doente mental, sem, no entanto, apresentar uma alternativa de 

tratamento terapêutico.  

 

A carta (que abre e fecha a narrativa fílmica) serve como fio condutor da trama 

ficcional, é ela que sustenta a narrativa cinematográfica de Bicho de Sete 

Cabeças (inspirada em livro autobiográfico) instigando o expectador a um 

sentimento de indignação quanto aos métodos terapêuticos da Clínica e quanto 

aos pais incompetentes para entender o comportamento dos filhos, só 

preocupados em resolver o que consideram um problema: o filho fumar 

maconha. 

A experiência amorosa se inscreve como uma dimensão saudável, afirmativa, 

libertária, no entanto, quando fracassada, acaba por se tornar uma das coisas 

que pode levar o indivíduo à desordem mental ou à loucura, dessa forma se 

apresenta os limites salutares e a importância de reconhecê-los na da relação 

amorosa saudável. 

Da mesma forma que a relação entre pais e filhos é colocada como primordial 

para o equilíbrio emocional e consequentemente para a saúde mental. E o 

diálogo e sua falta como estopim para o desabamento das estruturas 

psicológicas. 

Assim o discurso do jovem, na carta (único momento em que ele é ouvido), 

mostra como a instituição familiar (base da socialização) pode gerar distúrbios 

psicológicos e sofrimentos mentais. Antes Neto era um jovem calmo com 

pequenas rebeldias como todos na sua idade. Após a internação, tendo sido 

violentado em sua dignidade, tendo tomado medicamentos, convivido com 

doentes mentais em estado grave, sofrido agressões físicas e toma 

eletrochoque, tornou-se agressivo, violento e foi, consequentemente, 

marginalizado e preso, numa clínica psiquiátrica, cuja função, deturpada, na 

sociedade capitalista selvagem que visa somente o lucro que representa manter 

o paciente lá. 



De toda forma, o encarceramento representa sempre uma modalidade de 

exclusão social. E o filme mostra como a loucura, juntamente com o usuário de 

drogas, é vista como exclusão. 

Assim a representação do medo e das modalidades de resistência frente ao 

regime corrupto e arbitrário do manicômio (como instituição de confinamento) 

faz-se de maneira crítica no filme. A narrativa de Bicho de Sete Cabeças nos 

alerta, o tempo todo, para uma reflexão sobre as relações do indivíduo com as 

instituições sociais e especialmente para uma reflexão sobre a Clínica, o 

confinamento e seus métodos terapêuticos que podem ser nefastos e causar 

danos irreversíveis. 

A primeira internação é por porte de maconha, já a segunda, quando o jovem, já 

intoxicado pela medicação, após ter levado choque elétrico, torna-se violento e 

quebra tudo numa festa, é preso e enviado ao manicômio novamente (segunda 

internação) por motivo de reação violenta, indicadora de descontrole, ou seja, 

evidenciando que a desordem mental permanece. Afinal a violência não é 

permitida às pessoas comuns, mas apenas aos poderosos para excluir e afastar 

o indesejado, é um dos principais indicadores de desordem mental associada à 

irreverencia. Por outro lado o doente mental é tratado na clínica com violência, 

se não obedecer. O manicômio se utiliza da violência para conter os violentos, 

já que esta fora do contexto dos poderosos é tomada como loucura. Além disso, 

a lógica do Manicômio é do encarceramento, da disciplina, da punição, tudo está 

a serviço da organização, disciplina e controle para manter o sistema 

manicomial, per meio do exercício da violência. 

 

 

Considerações Finais 

 

O filme, para concluir, se realiza como uma crítica do sistema manicomial, 

colocando em perspectiva certo discurso sobre a loucura, contraposto pela trilha 

sonora que exerce a função, na narrativa fílmica, de desnudar outra dimensão 

do imaginário social da loucura, traduzido pelos versos e melodias de Arnaldo 

Antunes. Focaliza essa experiência extrema do internamento em uma clínica 

psiquiátrica, do ponto de vista do sujeito, dilacerado pelo encarceramento onde 

é violentado em sua liberdade e dignidade, acabando por tornar-se “louco”. Ou 



seja, mostra o verdadeiro lado encoberto, protegido por muros, do manicômio 

como uma fábrica de loucos. 

Dentro e fora da clínica se configuram hierarquias, cujos discursos e atividades 

atravessam a mente e o corpo do indivíduo, conformando-o às regras gerais para 

a manutenção do sistema, que segundo Foucault, é um sistema que exerce seu 

poder não sem violência. O saber, a experiência, o conhecimento do mundo pelo 

pai e pelo médico servem como legitimação de um poder arbitrário, que, em 

nome da “cura” e da “inserção” do indivíduo no contexto padrão de normalidade, 

o submetem ao sofrimento. E os procedimentos utilizados para esta finalidade 

são mais destrutivos do que regenerador, nesse contexto a clínica pode ser 

quase uma extensão da casa.  A incomunicabilidade e a loucura aparecem no 

filme como parte do mesmo processo, representante da lógica da sociedade 

capitalista moderna, da disciplina, do encarceramento e do confinamento, que 

exclui, aliena e alucina.  

Tudo junto, a linguagem poética do filme nos alerta o tempo inteiro para uma 

reflexão sobre a clínica (podendo ser incluído entre os movimentos anti-

manicomiais do processo da reforma psiquiátrica), mas não fornece uma 

alternativa à Clinica. Limita-se a expor a sua inadequação, denunciar o sistema 

corrupto do qual participa e a conivência da família para com o tratamento, e da 

sociedade para com o internamento (o encarceramento representa sempre uma 

modalidade de exclusão social) mais prejudicial do que regenerador. 

Trata-se de uma crítica às instituições sociais. Crítica esta que procura despertar 

os expectadores para a construção de outro olhar sobre a loucura. 
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