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RESUMO:  Nas ciências sociais a bibliografia clássica parte da perspectiva de que

as  instituições  psiquiátricas  desenrolam-se  como  práticas  seculares  de

disciplinarização,  moralização  e  contenção  de  indivíduos  socialmente  desviantes

(Carrara,1998).  A  reclusão  dos  diagnosticados  como  loucos,  tem  um  caráter

institucional, iniciado no século XVII, e ao ter como medida questões econômicas e

de precaução social, a internação ganha o valor de intervenção (Foucault, 2010). A

proposta  desta  pesquisa  não  é  pensar  a  internação  dos  diagnosticados  como

doentes mentais como alienação ou banimento social,  embora os referenciais de

Foucault se constituem enquanto um dos alicerces teóricos deste trabalho. O que se

pretende  aqui  é  pensar  questões  sobre  a  experiência  de  mulheres  internadas

voluntariamente  ou  compulsoriamente  em hospitais  psiquiátricos  e  como  isto  se

reflete nas políticas públicas de saúde mental no interior do estado de São Paulo.
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Este paper, buscará, a partir de uma investigação etnográfica, refletir sobre como ocorre e

é vivenciada a experiência de internação de mulheres em um lócus específico, o Hospital

Psiquiátrico Benedita Fernandes, localizado no interior do estado de São Paulo, no qual

são internadas mulheres que receberam diagnósticos de portadoras de doenças mentais

e  que  por  algum  motivo  se  encontram  em  situação  de  proteladas  pelo  Estado  na

instituição acima mencionada.

Palavras chaves: saúde mental, mulheres, instituição psiquiátrica

A bibliografia clássica das ciências sociais sobre saúde mental parte da perspectiva

de  que  as  instituições  psiquiátricas  desenrolam-se  como  práticas  seculares  de

disciplinarização, moralização e contenção de indivíduos socialmente desviantes (Carrara,

1998). A reclusão dos diagnosticados como “loucos”, tem um caráter institucional, iniciado

no século XVII, e ao ter como medida questões econômicas e de precaução social, a

internação ganha o valor de intervenção. (Foucault, 2010).

De acordo com a perspectiva foucaultiana, o internamento ou gesto de internação

pode  ser  definido  como  banimento  social  que  visava  isolar,  através  da  reclusão,  os

sujeitos indesejáveis e deste modo atuava como um mecanismo social que legitimava o

sonho burguês de uma cidade onde “ imperaria a síntese autoritária da natureza e da

virtude “ (Foucault, 2010).

No Brasil, é a partir do século XIX que se inicia a construção das colônias, que

internavam desde homens e mulheres indigentes até os considerados “doentes mentais”

e que se caracterizava como uma política asilar que começou a ser modificada somente

no  fim  da  década  de  70,   com  o  movimento   da  reforma  psiquiátrica.  Inicia-se  um

processo, ainda em curso, de municipalização das ações da saúde mental bem como a

participação  da  sociedade  na  formulação  e  gestão  da  saúde  mental  no  Brasil,

denominado de descentralização ou desinstitucionalização1, iniciado pelo Movimento dos

Trabalhadores em Saúde Mental que possuía como agenda a discussão sobre a loucura,

a psiquiatria e os manicômios (Amarante, 1994). 

 Porém, é somente em 1989 que se formulou a lei 3657/89, homologada apenas

em  2001,  e  que  marca  o  início  do  processo  de  extinção  progressiva  dos  hospitais

psiquiátricos pelas práticas assistenciais, a criação de associações de psiquiatrializados e

familiares bem como a aprovação de leis de reforma psiquiátrica (Amarante, 1994). 

Além disso, estudos sobre a reforma psiquiátrica no Brasil apontam que, apesar de

1 A desinstitucionalização  ou  reforma psiquiátrica  que  foi  proposta  no  Brasil  teve  como referência  o
modelo  italiano,  que  possui  como  proposta  entre  outras  coisas,  as  comunidades  terapêuticas  e  a
psiquiatria comunitária (Basaglia, 1985).  



sua característica aparentemente progressista, esta reforma foi submetida a uma lógica

mais administrativa do que terapêutica, o que dificulta a compreensão sobre as práticas e

representações sociais no que se refere a doença mental no Brasil (Cardoso, 2002). Em

outras palavras, a psiquiatria pública no Brasil passa a promover programas integrados de

cuidados médicos comunitários com o intuito de reduzir gastos com a assistência médica

e previdenciária devido ao aumento da demanda populacional por esses serviços, sem

alterar suas estruturas funcionais (Cardoso, 2002). 

Desde  modo,  a  reforma  psiquiátrica  brasileiral,  mesmo  com  seu  caráter

progressista ainda há muito o que avançar, no sentido de que esta reforma apesar de ter

implementado os diversos Centros de Assistencia Psico-Social, os Caps, os Hospitais Dia

e as Residências terapêuticas, em muito contextos ainda reproduzem a lógica asiliar da

estrutura manicomial,  como no caso do noroeste paulista que mesmo com a reforma

psiquiátrica  ainda  mantem  em  atividade  os  hospitais  psiquiátricos  e  internações

compulsórias, também denominadas emicamente de “internação de ordem judicial” . 

Políticas públicas de saúde mental no interior de São Paulo

A maioria dos hospitais psiquiátricos no noroeste de São Paulo, foram inaugurados

na  década  de  402 e  desde  sua  fundação  estão  ligados  a  grupos  espíritas  locais  e

entidades filantrópicas,  como por  exemplo  o  hospital  psiquiátrico  Benedita  Fernandes

localizado na cidade de Araçatuba. 

De  acordo  como  as  atas  do  Hospital  Benedita  Fernandes,  a  “Associação  das

Senhoras  Cristãs”,  entidade  filantrópica  responsável  pela  gestão  deste  hospital

psiquiátrico, foi fundada em 1932 e atendia inicialmente crianças órfãs numa instituição

chamada de “A casa da criança” e os considerados doentes mentais no “Asilo Dr. Jaime

de Oliveira”. Em 1947, com o falecimento da fundadora Benedita Fernandes, uma mulher

negra, pobre e considerada “louca” pela população local, o Asilo Dr. Jaime de Oliveira é

renomeado  em  “Sanatório  Benedita  Fernandes”  e  Casa  da  Criança  é  desativada.

(Carvalho, 1987).  Nos anos seguintes inicia-se a construção do prédio que viria ser a

sede do sanatório, na mesma cidade, e que é utilizado atualmente como sede do hospital

psiquiátrico, ex- sanatório. 

É somente no início dos anos 90, que o hospital inicia sua adequação aos preceitos

da  reforma  psiquiátrica.  Através  de  decretos  e  portarias  se  inicia  o  fechamento  dos

sanatórios ou manicômios, por todo estado de São Paulo, através da diminuição de leitos

2 Hospital  Espirita de Marilia,  na cidade de Marília,  fundado em 18-07-1948 (http://www.hem.org.br/a-
instituicao) Hospital Dr. Bezerra de Menezes, na cidade de São Jose do Rio Preto, fundado em 1946,
(http://www.bezerra.org.br/interna.asp?Ir=area.asp&area=75)  Hospital  Psiquiátrico  Felicio  Luchine,  na
cidade de Birigui, fundado em 1947 (http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=334850).
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e fechamentos dos hospitais, o que levou a transferência dos considerados “pacientes

crônicos” destes hospitais como o Juquery, localizado na capital,  para os hospitais do

interior paulista, como o Benedita Fernandes3. 

Deste modo, a política pública de saúde mental no interior de São Paulo, desde os

anos 90 até os dias atuais,  se configurava entre outras coisas em receber  pacientes

institucionalizados,  denominados  “moradores”,  de  outros  sanatórios  fechados  pela

reforma psiquiátrica realizada na capital paulista. Em outras palavras, a política pública de

saúde mental ainda possuí a característica asilar dos manicômios, fazendo dos hospitais

psiquiátricos do interior paulista, um depósito de pessoas.

Neste contexto, na cidade de Araçatuba, as exigências do movimento da reforma

psiquiátrica  local  (como  melhorias  na  área  de  saúde  mental  e  fechamento  dos

manicômios) levou muitas vezes a conflitos entres estes e os dirigentes do hospital, que

por sua vez eram acusados de não se adequar plenamente aos preceitos da reforma.

Esses conflitos se iniciaram a partir da década de 80 e se estenderam até a década de

1990  com  os  decretos  e  portarias  que  reorganizavam  o  funcionamento  e  gestão  do

hospital.

Como medidas,  pró-reforma, o hospital  Benedita Fernandes diminui  o  prazo de

internação,  que  passou  de  3  meses  para  15  dias,  o  que  consequentemente  levou

resistência das famílias dos considerados “doentes mentais” em relação ao movimento da

reforma psiquiátrica.   Ou seja, ao mesmo tempo que o hospital possuía conflitos com o

movimento  de  reforma  psiquiátrica,  e  tentava  se  adequar  a  ela,  com por  exemplo  a

diminuição do tempo de internação, o mesmo também era pressionado pelas famílias dos

considerados “doentes mentais”,  que transferiam para a instituição a responsabilidade

pelo cuidado de seus “doentes”, através da reclusão e do abandono. 

Como medida para o impasse, as famílias se utilizaram, desde os anos 90 até os

dias atuais, de instrumentos legais como as internações judiciais, para manterem seus

entes internados por tempo indeterminado, na medida em que só podem sair do hospital

com autorização judicial4. E o hospital por sua vez, não pode negar estas internações por

se tratar de uma ordem judicial, o que implicaria em desacato a autoridade.

Desde  modo,  a  análise  dos  prontuários  de  “ordem  judicial”,  demonstra  as

ambiguidades das políticas públicas locais de saúde mental; o executivo pressionando

pelo fechamento dos hospitais e o judiciário impondo novas internações compulsórias. Em

outras palavras,  se por um lado as diretrizes da reforma psiquiátrica e suas portarias que

3  Dados obtidos através de entrevistas com informantes do Hospital Benedita.
4 De todos os prontuários analisados, o processo de internação judicial era iniciado pelos familiares dos

pacientes, que se justificavam através da “ ausência de condições” para cuidarem dos mesmos. 



implicam no fechamento gradual dos hospitais psiquiátricos com a diminuição dos leitos e

enxugamento  orçamentário  do  SUS,  órgão  responsável  pela  manutenção  desses

hospitais,    como medida para pressionar  a  diminuição do número de internações  e

consequentemente o fechamento destes hospitais, por outro as internações judiciais, se

tornam um entrave para o fechamento dos mesmos, na medida que forçam os hospitais a

acatarem essas internações, configurando-se muitas vezes em higienismo social, pois as

pessoas que são internadas compulsoriamente, em sua maioria,  são de extratos sociais

mais baixos.

As internações judiciais e marcadores sociais de diferença. 

Com  o  trabalho  de  campo  foi  possível  levantar  o  aumento  das  internações

judiciais5: no ano de 2002 a 2015, por exemplo, houve uma expansão de 40 pacientes

que  foram  internados  judicialmente  por  suas  famílias  por  tempo  indeterminado  se

constituindo como “moradores” do hospital.

Estes pacientes internados por “ordem judicial “, tanto homens quanto mulheres,

pertencem as classes sociais D e E6. No caso dos homens internados judicialmente, estes

são portadores  de diagnósticos de “dependes químicos”: álcool e drogas e uma pequena

parcela de “transtornados mentais”.

Em relação as mulheres, foco desta pesquisa, a maioria das que foram internadas

judicialmente  possuem  o  diagnóstico  de  “transtorno  mental  “:  de  esquizofrênicas  a

bipolares e uma minoria de “dependência química”. 

Deste  modo,  as  pessoas  internadas  compulsoriamente  por  decisões  judiciais

pertencem as classes sociais mais baixas, o que demonstra a ausência de conhecimento

sobre saúde mental e tratamentos terapêuticos, por parte do judiciário, visto que, apesar

de  estarem  em  “  tratamento”,  estas  pessoas  quando  internadas  judicialmente  não

demonstram  uma  melhora  de  suas  aflições,  bem  como  não  veem  no  hospital  a

amenização de seu sofrimento, como me relatou Clarice, uma das internas do hospital.

Clarice é um exemplo da interseccionalidade de marcadores sociais de diferença

que caracteriza a maioria dos prontuários analisados: mulher, negra, pobre, acima de 40

anos e de baixa escolaridade. Porém diferentemente da maioria das mulheres internadas

judicialmente,  Clarice  não  possui  o  diagnóstico  de  “transtorno  mental”  mas  sim  de

dependência química e foi internada compulsoriamente por ter agredido fisicamente seu

pai, que segundo Clarice, vinha sofrendo agressões do mesmo ao longo dos anos. Seria

5 Dados coletados através de entrevistas com informantes do Hospiatl Bendita Fernandes.
6 A categorias utilizadas para a classificação das classes sociais, através da análise dos prontuários,

correspondem as mesmas utilizadas pelo IBGE. 



a  agressão  ao  pai  um agenciamento?  Em que  medida  estas  mulheres  consideradas

insanas pela sociedade, abandonam o papel de vitimas e vilãs que lhes é dado, para

serem agentes da própria história?

Laura, é um outro exemplo de resistência a vitimização que lhe foi dada. Moradora

do Abrigo7 desde 2002, a mesma ao ser indagada sobre o que faria se pudesse sair dali,

se voltaria para a sua família ou se moraria sozinha, a mesma afirmou que a sua família

são “as meninas da casa” suas companheiras que dividem com ela o convívio no Abrigo,

e  que  não  voltaria  para  seus  familiares,  visto  que  estes  se  tornaram  estranhos

desconhecidos.

Deste modo, os relatos das experiências de internação das mulheres, moradoras

destes espaços institucionalizados, demonstram que apesar de estarem em estados de

sofrimento e aflição, são capazes de abandonarem o papel de vítimas e “transtornadas”

que lhes concede a sociedade, para serem sujeitos ativos de sua história, através da

resposta  a  violência  de  seus  agressores  ou  no  pertencimento  de  uma  familiaridade

construída a partir da institucionalização de suas vidas.

Conclusão

Como apontado ao longo deste  paper,  desde  a  construção do  sanatório  até  o

contexto atual, as políticas públicas de saúde mental presentes no interior de São Paulo,

especificamente  na  cidade  de  Araçatuba,  ainda  são  marcadas  pela  lógica  asilar  e

hospitalar  dos  manicômios,  através  da  reclusão  de  homens  e  mulheres  por  meio  de

internações,  principalmente  as  compulsórias  ou  a  institucionalização  de  pessoas  que

passam a habitar e morar nesses espaços.

Nesse sentido, assim como Carrara (2010) ao analisar os manicômios judiciários

como os locais  mais impermeáveis as transformações que se pautam na defesa dos

diretos humanos e colocando-se na defesa da extinção deste tipo de instituição, buscou-

se  durante  todo  o  trabalho  de  campo,  ainda  em  andamento,  estar  ao  lado  destas

mulheres internadas e moradoras deste hospital psiquiátrico, e portanto na defesa de sua

extinção. 

Mesmo como fechamento do hospital  psiquiátrico Benedita Fernandes, marcado

para meados de novembro de 2015 e toda a preocupação de seus gestores sobre o que

fazer com estas pessoas institucionalizadas, moradoras e moradores de longo tempo do

7 No Abrigo, construído em 2002 pela prefeitura local e localizado ao lado do hospital psiquiátrico, moram
três  mulheres  que  estão  institucionalizadas  há  mais  de  20  anos  no  hospital  psiquiátrico  Benedita
Fernandes.  Seu  funcionamento  é  similar  as  Residências  terapêuticas,  suas  moradoras  possuem a
autonomia de ir e vir ao mesmo tempo que são cuidadas pelo mesmo hospital, desde alimentação até a
assistência médica.



hospital, há o impasse em relação ao destino destas pessoas, para onde vão e quem

ficará  a responsabilidade por  seus cuidados,   visto  a  situação de abandono social  e

familiar em que se encontram, bem como o total descaso do governo local, estadual e

federal para uma solução ao impasse. 

 Por fim, assim como as etnografias realizadas em serviços de saúde que revelam

as políticas de saúde em ato (Sarti, 2014), o que buscou-se nesse trabalho foi apontar

que mesmo com toda logica de controle, de cerceamento, e de confinamento presentes

nesses  espaços,  é  possível  observar  a  existência  de  agenciamentos  presentes  nas

narrativas das mulheres que se encontram na situação de internas e que resignificam o

papel de vítimas e algozes que lhes foi dado.

Referências Bibliográficas

Amarante, P. (1994).   Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica, Rio de Janeiro: Editora

Fiocruz.

Carrara,  S.  (1998).  Crime  e  Loucura:  O  aparecimento  do  manicômio  judiciário  na

passagem do século, Rio de Janeiro: Eduerj/São Paulo: Edusp.

_______________.  (2010)  A história  esquecida:  os  manicômios  judiciários  no  Brasil.

Revista Brasileira de Desenvolvimento Humano; 20 (1): 16-29

Cardoso,  M.  (2002).  Psiquiatria  e  antropologia:  notas  sobre  um  debate  inconcluso.

Florianópolis: Ilha, v. 4, n.1, pp. 85-114.

Carvalho, A. (1987).  Dama da caridade: apontamentos sobre Benedita Fernandes, 2.ed,

São Paulo: Distribuição Radhu.

Foucault, M. (2010). História da loucura. Por Neto, T, São Paulo: Perspectiva.

Sarti,  C. (2014).  Etnografias em serviços de saúde.  Rio de Janeiro. Comps. Jaqueline

Fereira, Soraya Fleisher: Garamond. 


	XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.
	GT 54. AGENCIAMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: CRUZANDO E CONFRONTANDO PERSPECTIVAS

