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RESUMO 

KIKUCHI, P. Violências, estigma e preconceito na saúde mental: uma aproximação 

bibliográfica. 2013. 37f. Monografia (graduação) – Universidade de Brasília, 

Graduação em Terapia Ocupacional, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 2013.  

O estigma é algo que não é considerado normal aos olhos da sociedade. Um indivíduo 

estigmatizado é aquele que possui alguma deficiência física ou mental; algum 

diferencial no caráter, como um criminoso, alcoolista, entre outros; ou alguém que tenha 

raça ou religião diferente. Esse estigma está relacionado à violência física, simbólica e 

psicológica. O objetivo do trabalho é analisar, através de uma revisão bibliográfica, as 

relações entre violência, estigma, preconceito e saúde mental no contexto da Reforma 

Psiquiátrica brasileira. Foram encontrados sete artigos, entre os anos de 2008 e 2013, na 

base de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os critérios de inclusão que se 

utilizou foram artigos que discutiam quais os tipos de violência que as pessoas com 

transtornos mentais sofrem e se são institucionais ou não. Os resultados encontrados se 

basearam no autoestigma e no estigma dos profissionais de saúde como temas de 

destaque. O autoestigma existiu na forma de autodepreciação, quando os pacientes se 

sentiam inferiorizados pelos seus transtornos. O estigma dos profissionais de saúde 

existiu na forma de distância social, negligência e crenças estigmatizantes. Pôde-se 

concluir com o trabalho, que instituições de saúde mental e os profissionais dessa área 

são o que mais estigmatizam esses usuários. As publicações sobre estigma e saúde 

mental ainda são escassas e pouco se publicou sobre o estigma da sociedade para com 

as pessoas em sofrimento mental, o que acabou sendo uma limitação do estudo. 

Palavras-chaves: Pessoas com transtornos mentais. Estigma. Violência. Saúde mental. 

Doença mental. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

KIKUCHI, P. Violence, stigma and prejudice in mental health: a bibliographic 

approximation. 2013. 49f. Monograph (Graduation) - University of Brasilia, 

Undergraduate Occupational Therapy, Faculty of Ceilandia. Brasilia, 2013. 

 

Stigma is something considered uncommon among the society. An individual who 

suffers from it is the one different in some aspect, presenting a deficiency: physical or 

mental; a distinctive character aspect, as a criminal mind, an alcoholic addicted and 

others; Perhaps someone adept of a religion or born in a specific race, both condemned 

by the society. The objective is to analyze, through a literature review, the relation 

between violence, stigma, prejudice and mental health in the context of Brazilian 

psychiatric reform. Were found seven articles, made in the period between 2008 and 

2013, based on data from HVL (Health Virtual Library).The inclusion criteria used were 

the articles that debated the types of violence that people with mental illness suffered 

and which of those types were institutional and which were not. The inclusion criteria 

used were the articles that debated the types of violence that people with mental illness 

suffered and whether they are institutional or not. The results here presented were based 

in the self stigma and in the stigma of health professionals as main themes. The self 

stigma existed in form of self-depreciation, when patients felts inferior for their 

disturbances. The stigma committed by health professionals existed in forms of social 

distance, negligence and stigmatizing beliefs. The work made able to conclude that 

mental health institutions and the respective professionals were the ones that most 

contributed to stigmatize the users (patients). The public information about stigma and 

mental health still are limited, furthermore few were publicized about the society’s 

stigma against people in mental suffering. For these, the study suffered certain 

limitations. 

Key-words: People with mental disease. Stigma. Violence. Mental Health. Mental 

Disease. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

                      A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como o uso 

de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou 

contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, 

dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação (DAHLBERG & KRUG, 

2007). O Brasil é o lugar que apresenta em toda a sua história, os maiores índices de 

violência do mundo (FERREIRA, 2011).  

                     A violência discutida nesse trabalho será a violência não só física, mas 

também a violência psicológica e simbólica contra pessoas que sofrem transtornos 

mentais. A violência física, como já foi citada é o uso da força física e agressão que 

podem resultar em danos físicos ou até a morte. A violência psicológica resulta em 

desde um olhar de desprezo até gritos, ameaças e humilhação, que causam sofrimento 

psicológico. Para Bourdieu (apud Moreira et al, 2011), "a violência simbólica é suave, 

insensível, invisível às suas próprias vítimas, e se exerce essencialmente pelas vias 

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento".  Essa violência entra como 

um fator sociocultural, relacionado à reprodução de estereótipos, e os exemplos mais 

comuns que se tem sobre isso são piadas ou músicas no sentido pejorativo que 

depreciam as vítimas.  

         O estigma social é relacionado a esses tipos de violência. Erving Goffman 

utiliza esse termo para se referir à identidade social, na qual as pessoas que são 

diferentes dos considerados “normais” são estigmatizadas e por isso ficam excluídas da 

sociedade. Assim, de acordo com Goffman (1963, p. 12):  

[...] Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que 

ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 

categoria em que pudesse ser - incluído, sendo, até, de uma espécie menos 

desejável - num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou 

fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a 

uma pessoa estragada e diminuída. [...] 

 

                    Um indivíduo considerado estigmatizado é aquele que possui alguma 

deficiência mental ou física; um “diferencial” no caráter (criminoso, alcoolista, viciado, 

desempregado); ou uma religião ou raça diferente (GOFFMAN, p. 13). Dessa forma, a 

pessoa que possui algum tipo de sofrimento mental é normalmente estigmatizada e 

colocada à margem da sociedade, sendo isso, uma forma de violência simbólica.
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                   O estigma é tudo aquilo que não é considerado normal aos olhos da 

sociedade. Dessa forma, as pessoas que sofrem de transtornos psíquicos lidam tanto  

com a violência física, quanto violência psicológica e simbólica, como consequência de 

seu estigma. Os pacientes com transtornos mentais sofrem mais violência física do que 

a população em geral, por serem mais vulneráveis. Essa violência física pode acontecer 

quando os profissionais de instituições ou os familiares utilizarem da agressão física 

para “acalmar” o indivíduo em crise; quando a mulher com transtorno mental sofre 

violência sexual dentro de sua casa ou na rua (OLIVEIRA, 2005). 

                   O estigma das pessoas que sofrem de algum transtorno mental não é um 

acontecimento atual. Por muito tempo, as pessoas que tinham transtornos mentais eram 

consideradas alienadas. Na Grécia Antiga se acreditava que essas pessoas tinham 

poderes divinos. Na Idade Média, se pensavam que eles poderiam ser possuídos por 

criaturas demoníacas, e dessa forma ficavam acorrentados, expostos ao frio e muitas 

vezes, eram queimados vivos. Até o século XVIII, não se falava em doença mental e 

ainda se persistia tratamentos como colocar indivíduos com comportamentos 

“diferentes” em um mesmo local à espera da morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

                   Na passagem do século XVIII para o XIX, isso mudou com o médico 

Frances Philippe Pinel, quando a loucura se tornou uma questão médica que poderia ser 

tratada. Dessa forma, foram criadas as primeiras instituições psiquiátricas na Europa, 

com o intuito de internar esses pacientes que sofriam de transtornos mentais. Essas 

pessoas eram isoladas da sociedade e por consequência, de sua família (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2008). No Brasil, o surgimento das internações psiquiátricas veio com a 

chegada da Família Real portuguesa. Nessa época, os primeiros asilos foram 

construídos com o objetivo de depositar os doentes, mendigos, delinquentes e 

criminosos, tirando-os da sociedade, para dessa forma estar de acordo com as novas 

políticas do século XIX e ao desenvolvimento mercantil (MESQUITA, J.F. de; 

NOVELLINO, M.S.F; CAVALCANTI, M.T. 2010). Nessas instituições, 

frequentemente se utilizavam tratamentos de choque e camisas de força. Os 

considerados “loucos” eram maltratados, ficavam vulneráveis a doenças, sem 

assistência médica. O primeiro hospital psiquiátrico do Brasil que se enquadrava como 

uma instituição asilar foi o Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. 

                     No século XX surgiram vários movimentos de contestação sobre essas 

práticas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil (OLIVEIRA & ALESSI, 2005). 

Esses movimentos anteciparam a Reforma Psiquiátrica, que possibilitou a
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desinstitucionalização responsável de pessoas submetidas a longos períodos de 

internações psiquiátricas e a redução expressiva de leitos em hospitais psiquiátricos.  

                O interesse pelo tema surgiu a partir de discussões durante algumas 

disciplinas do curso de Terapia Ocupacional, nas quais foram vistos muitos conceitos 

sobre Reforma Psiquiátrica e Instituições Totais em Psiquiatria. Frequentemente nos 

noticiários são informadas muitas mortes em hospitais psiquiátricos por negligência e 

por falta de preparo profissional para lidar com isso. A falta de aceitação, e mesmo 

expulsão do usuário na sua própria casa; a exploração da aposentadoria do usuário e a 

violência doméstica são as formas mais frequentes de violência em pacientes com 

transtornos mentais (NUNES & DE TORRENTÉ, 2009). Esse tema é importante para 

entender que a exclusão social e a violência estão muito presentes na sociedade.  

                A sociedade delimita uma condição ao sujeito estigmatizado, desacreditando-

o. Dessa forma, ocorre a ausência de vínculos, de autonomia e a pessoa vai perdendo 

sua identidade. Quanto maior a marca, menor a chance de o sujeito reverter sua situação 

de desacreditado e maior a exclusão social.  Estigma e preconceito podem ter conceitos 

distintos, mas um está relacionado com o outro. Preconceito é o julgamento de uma 

pessoa antes de conhecê-la, atribuindo estereótipos, enquanto o estigma é atribuição de 

um estereótipo maldoso a alguém sendo um conhecido ou não. 

                Na prática quero apresentar com esse trabalho, uma análise, através de 

pesquisa bibliográfica, de como as temáticas sobre violência, estigma e saúde mental se 

relacionam. Na teoria, esse trabalho vai ser inovador porque será um estudo sobre o 

estigma como uma forma de violência social contra a pessoa em sofrimento mental, e 

tendo como consequência uma violência institucional, intra-familiar e simbólica. 

Estigma e violência estão presentes no universo das representações sociais, sendo 

aquele uma forma de preconceito muito nítido em nossa cultura (NUNES & DE 

TORRENTÉ, 2009). Boa parte do estigma relacionado as pessoas que sofrem de 

transtornos mentais severos vem justificada pela questão da “violência associada à 

doença mental”, ou seja, pela sua suposta periculosidade. 

                    É importante considerar o processo de estigmatização e seus efeitos na vida 

do sujeito para desenvolver iniciativas de redução desses efeitos e aumentar a adesão 

das pessoas a um possível tratamento. Por muito tempo, se colocavam os indivíduos em 

sofrimento psíquico como ameaça. A conscientização da sociedade para acolher esses 

indivíduos e promover além da inclusão destes na comunidade, a participação no 

mercado de trabalho, moradia, lazer, acesso a educação, é de fundamental importância.
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL: Analisar, através de uma pesquisa bibliográfica, as relações entre 

violência, estigma, preconceito e saúde mental no contexto de Reforma Psiquiátrica no 

Brasil.  

 

2.2 ESPECÍFICO: 

 - Identificar o conceito de estigma na literatura especifica da área de saúde mental e a 

correlação com o conceito trabalhado por Goffman em 1963; 

- Verificar quais são os tipos de violência (física ou simbólica) enfrentados pelas 

pessoas em sofrimento mental; 

- Identificar na literatura especifica a correlação entre o conceito de violência e estigma; 

- Analisar duas obras literárias relacionadas ao estigma e a saúde mental. 
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3 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

                        3.1 Estigma segundo Erving Goffman (1963) 

                  

               Erving Goffman nasceu em 1922, em Mannville, Alberta (Canadá). Apesar de 

ter formação em sociologia, Goffman entra em contato com o National Film Board, em 

1943, aonde conduz uma aprendizagem de cinema, que será importante em sua 

formação intelectual. Dessa forma, iniciam-se as suas primeiras experiências no campo 

da sociologia e da antropologia. Goffman recebeu, em 1945, seu grau de bacharel da 

Universidade de Toronto, mas prefere estudar sociologia e antropologia nos Estados 

Unidos, na Universidade de Chicago, no qual obtém os títulos de mestre e doutor, 

respectivamente, em 1949 e 1953 (NUNES, 2008). Erving Goffman se atentou em 

estudar a interação social no dia-a-dia. O desempenho dos papéis sociais, para ele, se 

relaciona com o modo como cada indivíduo idealiza a sua imagem e a pretende 

conservar. Nos anos 60, os trabalhos de Goffman começaram a ser mais conhecidos no 

Brasil, interessando principalmente aos antropólogos e psicólogos. Suas principais obras 

foram "A representação do eu na vida cotidiana" (1959), "Manicômios, prisões e 

conventos" (1961) e "Estigma" (1963) (DE CARVALHO, 2012).   

                  Dessa forma, em seu livro “Estigma: Notas sobre a manipulação da 

identidade deteriorada”, Goffman coloca que o termo “estigma” é utilizado desde a 

Grécia Antiga para se referir a marcas no corpo de pessoas que tinham algo de diferente 

ou de ruim. Os sinais se representavam com cortes ou fogo no corpo, e mostrava que ali 

a pessoa poderia ser um escravo ou um criminoso. Hoje em dia, o conceito mudou do 

sentido literal para uma metáfora. Não se fazem mais marcas no corpo, porém o que 

acontece são julgamentos de uma pessoa considerada “normal” para um estigmatizado.  

                 A estigmatização é uma forma de classificação social pela qual uma pessoa 

identifica a outra segundo certos atributos, podendo ser positivos ou negativos. Aqueles 

que atendem aos atributos reconhecidos como positivos, constituem a categoria dos 

“normais”, os demais compõem a categoria dos “estigmatizados”. Um indivíduo 

considerado estigmatizado é aquele que possui alguma deficiência mental ou física; um 

“diferencial” no caráter (criminoso, alcoolista, viciado); ou uma religião ou raça 

diferente. Ou seja, o estigma é tudo aquilo que não é considerado normal aos olhos da 

sociedade. 
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                 A sociedade constrói um modelo de categorias e tenta catalogar as pessoas 

conforme os atributos considerados comuns e naturais pelos membros dessa categoria, 

deteriorando a identidade do indivíduo. Goffman ressalta que quando se estabelece um 

atributo ao indivíduo na qual ele não corresponde, se denomina identidade social virtual 

e quando ele realmente possui esse atributo, se denomina identidade social real. O 

estigma é um atributo que pode ser visto como um defeito ou uma falha, fazendo a 

pessoa com essa marca ficar em desvantagem em relação a outras, se constituindo uma 

discrepância entre a identidade social virtual e a identidade social real. 

                  O que determina a construção do estigma é o contexto histórico, social e 

cultural (SIQUEIRA & CARDOSO, 2011). Dessa forma, pode se relacionar com a 

exclusão social e desigualdade, pois o indivíduo “normal” muitas vezes coloca um 

atributo a uma pessoa estigmatizada e seria como se essa pessoa fosse inferior e não 

pudesse ser aceita por este ou por um grupo de indivíduos “normais”. 

               Aqueles que são socialmente estigmatizados, geralmente, se envergonham de 

si mesmos, mas podem ocorrer casos, nos quais os grupos estigmatizados, socialmente 

protegidos por crenças e fortes identidades, não se deixam atingir pelas ideias 

dominantes e venham a perceber não a si, mas aos outros, como estigmatizados. Há que 

pensar também que os atributos que os outros colocam na pessoa, podem gerar um 

autoestigma: O indivíduo passa a se considerar inferior e a se isolar. O estigma é algo 

ruim para quem é estigmatizado, porque afeta suas relações sociais e autoestima.  

                  É interessante ressaltar que muitas pessoas consideradas “normais” e os 

estigmatizados já viveram ambas as situações. Tanto o normal passou por uma situação 

de estigma, quanto o estigmatizado foi bem aceito, e ambos podem levar isso como um 

aprendizado.  

                   Ao falar de estigma não se pode esquecer do conceito de violência, que 

pode ser considerado um tipo de violência. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a violência: 

[...]é uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, 

contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou 

comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, 

dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação [...] 

(DAHLBERG & KRUG, 2007). 
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               Para melhor esclarecimento do estigma, será caracterizado a seguir as 

Instituições Totais. De acordo com Goffman, há diferentes tipos de Instituições Totais, 

que podem ser: abrigo para idosos, deficientes visuais ou órfãos; abrigo para cuidar de 

pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas ou que são consideradas uma 

ameaça à sociedade; abrigo para pessoas vítimas de tuberculose ou de hanseníase e para 

pessoas em sofrimento psíquico; cadeias ou penitenciárias; as escolas internas ou 

quartéis; e por último os conventos e mosteiros.  

 

              Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho 

onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade por um período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente 

administrada. Sendo assim, todos são tratados da mesma forma sem distinção. Sua 

característica total se explica pela barreira à relação social e por proibição de saídas que 

se incluem as portas fechadas, paredes altas, florestas e arames farpados. Existem nas 

instituições totais duas realidades distintas: a realidade vivida pelos internos e aquela 

que é mostrada para os visitantes e famílias. A segunda é mostrada como se a instituição 

fosse muito melhor aos olhos das famílias, para que estes não saibam quais são as 

verdadeiras condições do ambiente (GOFFMAN, 2010). 

              As instituições totais se caracterizam pela mortificação do eu, após vários 

episódios de humilhações, rebaixamentos e degradações (GOFFMAN, 2010). A 

violência institucional ocorre em casos em que os indivíduos que sofrem transtornos 

psíquicos são maltratados, negligenciados e destratados, o que pode levá-los a óbito 

(NUNES & DE TORRENTÉ, 2009). 

                   O termo “carreira” era utilizado para pessoas que desejavam seguir 

profissões respeitáveis. Porém, está sendo utilizada no sentido mais amplo, como uma 

trajetória percorrida por uma pessoa ao longo da vida. Dessa forma, Carreira Moral é a 

expressão utilizada por Erving Goffman para se definir as mudanças de percepção do eu 

das pessoas internadas em instituições totais. Essa carreira moral acontece a partir do 

momento em que o paciente dá entrada ao hospital para ser internado. Goffman 

denomina duas fases para o internado: a fase de pré-paciente e a fase de internado.



16 
 

 
 

 

 A fase de pré-paciente pode acontecer a partir da inserção do sujeito dentro da 

instituição que ocorre de forma voluntária ou involuntária, retirando-o do mundo 

externo. Na forma voluntária, o paciente vai para o hospital por achar que 

precisa de um tratamento psiquiátrico ou por um consenso entre a família. Na 

forma involuntária, os familiares e amigos denunciam o paciente por alterações 

no seu comportamento social. Normalmente, os familiares podem ameaçar o 

sujeito a ir para o hospital, caso contrário romperiam laços familiares; ou ele 

chega à força por um policial; ou são enganados por outras pessoas e acabam 

sendo internados. Os denunciantes, que são os familiares e/ou amigos e os 

mediadores, que podem ser médicos ou a polícia atuam sobre o eu do paciente, 

causando um sentimento de traição em relação à pessoa mais próxima e ao 

denunciante.  

             No momento da internação podem ocorrer duas formas de traição. A primeira é 

quando pessoas próximas não dão ao paciente uma visão realista do lugar, e ao chegar 

ao local, o pré-paciente percebe que lhe foi retirado liberdade e os seus direitos. Outra 

forma de traição é através dos mediadores, que utilizam de quaisquer recursos para 

demonstrar ao pré-paciente que não vai lhe ser tirado os direitos e a sua liberdade. A 

polícia normalmente não leva o pré-paciente com camisa de força e sim de uma forma 

despojada, para que ele se sinta à vontade. Os médicos também lhes dirigem a palavra 

de uma forma amável, para demonstrar que o hospital é um lugar agradável. 

 

 Na fase de internado, o paciente passa por cinco momentos de percepção do eu. 

Primeiramente sofre um sentimento de abandono, evitando visitas de pessoas 

próximas, contatos e se isolando. Em um segundo momento, ocorre à aceitação 

do internado, ele começa a interagir com as pessoas da instituição. E é quando 

ele também percebe que todas as privações são necessárias para o processo de 

tratamento e de cura. Em um terceiro momento, o sujeito apresenta histórias 

tristes sobre sua vida explicando os fracassos do passado e provando que de fato 

não é “doente”. Dessa forma, culpa pessoas que no passado lhe fizeram algum 

mal e que, no entanto, a instituição está sendo injusta com ele.
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 Nesse momento, pode ocorrer à negação da racionalidade do sujeito, que é 

quando a equipe dirigente desmente essas histórias e o paciente é obrigado a 

aceitar ou fingir aceitar a interpretação do hospital. Em um quarto momento, o 

paciente descobre os verdadeiros registros do hospital e tenta escondê-los. 

Sentindo-se ameaçado, ele reinventa uma história que pode ser desmentida 

novamente pela equipe dirigente. E por último, o sujeito aprende a viver em 

exposição eminente e apresenta a “fadiga moral”, que é quando aprende a 

sobreviver de uma forma que a sociedade considera destrutiva. O interno se 

acostuma com a sua posição de eu inaceitável pela sociedade e se tornam 

pessoas amarguradas. Nessa fase, os pacientes já tiveram seus “eu” totalmente 

destruídos e podem se referirem uns aos outros com insultos, humilhações e 

degradações sem se importarem, pois já lhe ocorreram à mortificação do eu.    

A violência institucional se estabelece a partir de relações sociais autoritárias e violentas 

que podem ser promotoras de uma cultura instável e conflitiva. A vida no contexto 

institucional tende a se caracterizar por um alto grau de agressividade e de violência. 

Uma equipe dirigente autoritária pode criar uma vida marcada por uma violência 

silenciosa e cotidiana, tornando-se incapaz de explicar, controlar ou perceber sua 

própria implicação. A violência pode ser considerada como uma forma de ação, de 

reação, uma estratégia de sobrevivência em ambientes hostis (BENELLI, 2002). O 

manicômio é o lugar onde os internados sofrem mais violência. Assim como outras 

instituições, são marcadas pelo isolamento, sedação, uso do eletrochoque como castigo, 

a exploração do trabalho, o abandono, a indiferença pela saúde e pela vida. Todos esses 

conceitos vinculados à ideia de loucura acabaram por condenar o sujeito a uma morte 

civil e, até mesmo, à morte real (ROBORTELLA, 2000). Isolado, excluído, sem poder, 

o que resta é a morte lenta que se nota em qualquer instituição total. Para Basaglia apud 

Robortella (2000, p. 101):  

[...]as instituições sobre as quais se organiza a nossa sociedade se 

caracterizam por uma nítida divisão de funções, através da divisão do 

trabalho: servo e senhor, professor e aluno, empregador e empregado, médico 

e doente, isto é, há uma supremacia, uma dominação do segundo pelo 

primeiro [...]. 

 

Esta é a violência exercida por aqueles que possuem mais poder e estão no alto de uma 

hierarquia. A violência e a exclusão são baseadas em todas as relações que se 

estabelecem na sociedade.
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               Como já foi explicada toda a história do estigma e das instituições totais 

baseado nos livros de Erving Goffman, será contextualizado a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira para que se compreenda melhor como ocorreu e como ocorre a 

estigmatização no Brasil. 

 

3.2 A Reforma Psiquiátrica Brasileira 

 

                 A psiquiatria começou no Iluminismo, a partir do século XVII. Os filósofos 

dessa época resgataram a ideia dos antigos gregos de colocar os chamados “loucos” em 

prisões, casas de correção, que surgiram na Europa entre o século XVIII e XIX. A 

psiquiatria nessa época era vista como a medicina da correção, acreditando-se que 

isolando os “alienados” do mundo externo, eles poderiam se curar. Após um século e 

meio, ocorreram movimentos de contestação a esse saber psiquiátrico. A partir dessa 

época, os hospitais psiquiátricos estavam sendo vistos como locais de reclusão e não 

mais de cuidado (OLIVEIRA & ALESSI, 2005). 

              A reforma psiquiátrica é considerada um processo histórico formado por 

críticas e práticas que tem como estratégia, questionamentos propostas que visam à 

mudança do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria (AMARANTE apud 

TENÓRIO, 2002).   

              Na metade do século XX, surgiram alguns movimentos na França, a Psiquiatria 

de Setor; na Inglaterra, as Comunidades Terapêuticas; e nos Estados Unidos, a 

Psiquiatria Preventiva e Psiquiatria Institucional. Esses movimentos surgiram para 

discutir se essas formas de correção eram corretas. Esses movimentos não obtiveram a 

radicalidade proposta pelo movimento italiano em 1960 (OLIVEIRA & ALESSI, 2005). 

O movimento italiano dirigido por Franco Basaglia, criticava o modelo 

hospitalocêntrico e defendia a desinstitucionalização e a humanização do tratamento 

para os doentes mentais. Entende-se por desinstitucionalização retirar os serviços do 

centro da instituição e colocá-los dentro de comunidades e territórios (HIRDES, 2009).  

               A Reforma Psiquiátrica Brasileira se divide em duas partes: de 1978 a 1991, 

que foi marcado pela crítica ao modelo hospitalocêntrico, e a segunda que vai de 1992 

aos dias atuais que foi marcado pela implantação de uma rede de serviços extra-

hospitalares (MESQUITA; NOVELLINO; CAVALCANTI, 2010).
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Com o fim da II Guerra Mundial, no Brasil, passa-se a utilizar os manicômios 

privatizados. Nos anos 60, o Estado passa a utilizar dos serviços psiquiátricos do setor 

privado com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) 

(MESQUITA; NOVELLINO; CAVALCANTI, 2010). Os anos 70 foram tempos ainda 

marcados por asilos e manicômios, responsáveis pela assistência das pessoas em 

sofrimento mental. Nessa década houve uma grande expansão das internações 

psiquiátricas e se construíam cada vez mais hospitais psiquiátricos. Os militantes da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira estavam insatisfeitos com o sistema psiquiátrico e 

batalhavam em congressos, sindicatos e no fim se denominaram Movimentos Sociais. 

No final dos anos 70 esse movimento foi denominado Movimento pela Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, e foi ganhando força no I Encontro Brasileiro da Rede de 

Alternativas à Psiquiatria em 1983 em Minas Gerais, no I Congresso de Trabalhadores 

de Saúde Mental de São Paulo em 1985, na I Conferência Nacional de Saúde Mental em 

1987 no Rio de Janeiro e no II Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental 

em 1987, São Paulo (PITTA, 2011).  

               É nesse II Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental realizado 

em São Paulo em 1987, que se pactou o lema cosigna “por uma sociedade sem 

manicômios” onde se originou na Itália. Esse lema aponta para a necessidade do 

envolvimento da sociedade nas discussões de questões relacionadas à doença mental e 

assistência psiquiátrica. Segundo Pitta (2011, p. 4584) a I Conferência Nacional de 

Saúde Mental de 1987: 

[...] representa o início do desconstruir no cotidiano das instituições e da 

sociedade as formas arraigadas de se lidar com a loucura e a prescrição da 

desinstitucionalização como estratégia de reversão da exclusão dos loucos da 

cena pública. 

                   

                    É na década de 80 que surge a chamada “ambulatorização” da saúde 

mental, que transformou antigos ambulatórios em 22 centros comunitários de saúde que 

seriam os futuros Centros de Atenção Psicossociais (CAPS). Dessa forma, surgem duas 

instituições que foram consideradas um marco inaugural e paradigmático da prática de 

cuidados e da desinstitucionalização no Brasil: o Centro de Atenção Psicossocial 

Professor Luiz da Rocha Cerqueira, no Distrito de Bela Vista, em São Paulo; e a 

intervenção na Casa de Saúde Anchieta, em Santos. O CAPS Luiz da Rocha Cerqueira 

recebeu esse nome em homenagem ao coordenador de Saúde Mental do Estado de São 

Paulo. Este CAPS nasce em 1987 e se constitui em um marco para a existência de
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 outros CAPS que venha a existir no país. O objetivo deste é articular o sujeito em 

sofrimento psíquico no seu território e extinguir o enclausuramento para o tratamento 

desses indivíduos. A intervenção na Casa de Saúde Anchieta nasce do 

comprometimento da administração municipal de Santos com uma gestão democrática e 

popular que se interessava na desinstitucionalização dessa instituição. Esse interesse 

surgiu através de denúncias de mortes e maus-tratos que se confirmaram nessa casa 

(PITTA, 2011).  

            No final dos anos 80, o deputado Paulo Delgado apresenta um projeto de lei 

3.657/89 que foi denominada de Lei da Reforma Psiquiátrica. Essa lei pretendia: 

impedir a construção e a contratação de novos hospitais psiquiátricos; direcionar os 

recursos públicos às novas construções de instituições “não manicomiais” para 

atendimento; e o aviso obrigatório às autoridades judiciárias sobre possíveis internações 

compulsórias. Segundo Pitta (2011, p. 4585): 

 

[...] Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto completou onze 

anos de substitutivos e postergações no Senado para de lá sair em 1999, numa 

articulação do parlamentar proponente, do Ministério da Saúde e do 

movimento antimanicomial. Voltou à Câmara já como projeto substitutivo 

para a nova rodada de negociações [...].  

 

Esse projeto somente foi aprovado em 2001 (Lei 10.216/2001) depois de sua 

homologação pelo Presidente da República (PITTA, 2011). Antes mesmo de essa lei ser 

aprovada, sete estados e o Distrito Federal já havia aprovado leis que antecipavam a 

substituição de internações em hospitais psiquiátricos por tratamento em outros serviços 

de saúde. O Ministério da Saúde editou onze portarias, que acabou pelo fechamento de 

um número significativo de hospitais psiquiátricos e o incentivo à criação de novos 

serviços que dependiam de um financiamento público (TENÓRIO, 2002). 

               Nos anos 2000, as portarias 336 e 189 expandem os CAPS e as portarias 106 e 

1.220, instituem as Residências Terapêuticas com o objetivo de reinserir os indivíduos 

em sofrimento psíquico na comunidade (PITTA, 2011). As Residências Terapêuticas 

são casas destinadas as pessoas que possuem sofrimento mental que permaneceram em 

longas internações psiquiátricas e que não podem voltar para a casa (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008).  

              Em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o programa “De volta 

para a casa”, por meio da lei 10.708. Essa lei dispõe sobre a reintegração social e 

regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial de pacientes que permaneceram em
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 longas internações psiquiátricas. E ainda tem como objetivo contribuir para o processo 

de inserção social dessas pessoas, incentivando a organização de uma rede ampla e 

diversificada de recursos assistenciais e de cuidados (MESQUITA; NOVELLINO; 

CAVALCANTI, 2010). 

                O programa “De volta para a casa” está articulado à rede de assistência 

Municipal e ocorre com a participação da população através de ofícios ao Ministério da 

Saúde para a solicitação de inclusão, habilitação e justificativa. Quando aprovado, é 

publicado uma portaria específica, que formaliza a habilitação e o município tem um 

prazo de trinta dias para enviar um Termo de Adesão ao Programa para que haja o 

acompanhamento da implantação e gestão do programa na cidade. O auxílio reabilitação 

psicossocial, como parte do programa, é um benefício com o valor de R$ 240 para os 

usuários, que o recebem durante um ano. (CAMPOS, 2008).  

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) veio para estabelecer os pontos de atenção 

para o atendimento de pessoas com transtornos mentais, usuários de drogas, entre 

outros. É uma rede que integra o Sistema Único de Saúde (SUS) (PORTAL DA 

SAÚDE).  

                      A Reforma Psiquiátrica ainda apresenta muitos desafios pela 

estigmatização relacionado aos pacientes com transtornos mentais, o que vai ser 

sistematizado na discussão desse trabalho. 

                 Segue o quadro sobre os principais eventos da Reforma Psiquiátrica:
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Quadro 1- Principais eventos da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

Ano Eventos 

1983 I Encontro Brasileiro da Rede de 

Alternativas à Psiquiatria em Minas 

Gerais 

1985 I Congresso de Trabalhadores de Saúde 

Mental em São Paulo  

1987 I Conferência Nacional de Saúde Mental 

no Rio de Janeiro 

1987 II Encontro Nacional dos Trabalhadores 

em Saúde Mental em São Paulo 

1987 Surgimento do Centro de Atenção 

Psicossocial Luiz da Rocha Cerqueira 

1989 O Deputado Paulo Delgado apresenta o 

Projeto de Lei 3.657/89 

2000 As portarias 336 e 189 expandem os 

CAPS. E as portarias 106 e 1.220 

instituem as Residências Terapêuticas. 

2001 Aprovado o Projeto de Lei do Deputado 

Paulo Delgado, conhecido como a Lei da 

Reforma Psiquiátrica (10.216/01) 

2003 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

institui o programa “De volta para a casa”, 

por meio da Lei 10.708. 

2011 Portaria 3088 de 2011 institui a RAPS 
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4 METODOLOGIA 

                   Trata-se de um estudo bibliográfico, em que assumimos um olhar de caráter 

qualitativo, definido com base em artigos científicos.  

                   A pesquisa bibliográfica é uma tentativa de selecionar bibliografias 

publicadas em livros e revistas. Seu objetivo é o de colocar o pesquisador frente ao que 

foi escrito sobre um determinado assunto para que ele faça a análise das pesquisas e 

manipule as informações. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica pode ser considerada o 

primeiro passo de toda a pesquisa científica (LAKATOS & MARCONI, 2012). A 

pesquisa bibliográfica é um conjunto ordenado de estratégias para buscar soluções e que 

se atenta ao objeto de estudo (LIMA & MIOTO, 2007). 

                 Foi realizada uma revisão de literatura de artigos publicados nos últimos 

cinco anos (entre 2008 e 2013). Utilizou-se como descritores os termos: “pessoas com 

transtornos mentais”, “estigma”, “violência”, “saúde mental”, “doença mental” na base 

de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com a combinação de “and” na busca. 

Foram encontrados ao todo dez artigos, sendo que três não correspondiam aos critérios 

desejados. Foram analisados sete artigos com os critérios que discutiam quais os tipos 

de violências sofridas por pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental, sendo 

elas institucionais ou não. Depois, analisou-se todos os tipos de violência, como 

ocorreram e por quem ocorreu.  

                 Na análise de dados e discussão, foram elaborados e sistematizados alguns 

dos objetivos específicos. Além disso, foram analisadas duas obras literárias para 

demonstrar outros tipos de estigmatização em diferentes contextos. Em relação aos 

aspectos éticos não ocorreu plágio.  

                Dessa forma, a seguir será mostrado um quadro dos artigos que foram 

selecionados para a discussão.  

 

4.1 Quadro de Artigos Selecionados:
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NOME DO 

ARTIGO 

AUTORES ANO ÁREA 

Atitudes de 

Profissionais de 

Saúde Mental em 

relação a 

indivíduos com 

esquizofrenia: 

uma comparação 

transcultural entre 

Suiça e Brasil. 

HENGARTNER et 

al 

2012 Psiquiatria 

Estigma de ser 

doente mental em 

Fortaleza 

ARAÚJO, T.C.B.C; 

MOREIRA, V; 

JÚNIOR, F.S.C  

2008 Psicologia 

Estigma e 

violências no trato 

com a loucura: 

narrativas de 

Centros de 

Atenção 

Psicossocial, Bahia 

e Sergipe 

NUNES, M.; 

TORRENTÉ, M. 

2009 Saúde Coletiva 

Revisitando o 

estigma de ser 

doente mental  

MOREIRA, V.; 

MELO, A.K 

2008 Psicologia 

O estigma 

atribuído pelos 

psiquiatras aos 

indivíduos com 

esquizofrenia 

LOCH et al 2011 Psiquiatria 

    

Viabilidade de 

unidades 

psiquiátricas em 

hospitais gerais no 

Brasil 

LUCCHESI, M.; 

MALIK, A.M. 

2009 Saúde Coletiva 

Trabalho e 

Loucura: 

possibilidades de 

carreira para 

pessoas em 

situação psicótica 

RIBEIRO, M.A.  2009 Psicologia 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 – Análise de duas obras literárias 

 

5.1.1 Holocausto Brasileiro:  

               A obra é um documentário da jornalista Daniela Arbex que resgata a história 

de desumanidade praticada na maior parte do século XX, no maior hospício brasileiro, o 

Colônia. A autora mostra um genocídio cometido pelo Estado, com a autorização de 

médicos, funcionários e também da população brasileira. Pelo menos 60 mil pessoas 

morreram dentro desse hospício.  

                  O “Hospital Colônia” é um hospital localizado na cidade de Barbacena, em 

Minas Gerais. Por muito tempo esse hospital, segundo alguns jornalistas e precursores 

da Reforma Psiquiátrica, foi considerado um holocausto nazista, no qual foi responsável 

pela morte de milhares de pessoas na época da Segunda Guerra Mundial. As pessoas 

que dividiam o mesmo espaço nesse hospital, também conhecido como Holocausto 

Brasileiro, estavam entre mulheres, homens e crianças, que perdiam suas identidades, 

suas roupas e suas dignidades quando entravam.  

                    As pessoas comiam alimentos triturados, pois dentro do hospital não se 

podiam utilizar facas e também porque a maioria não tinha dentes. Dormiam em 

colchões de capim, que atraíam alguns animais e insetos, como baratas, ratos e moscas. 

Bebiam água do esgoto que escorria pelo pátio. As mulheres eram, muitas vezes, 

vítimas de abusos sexuais e quando engravidavam, tinham seus filhos retirados dali. 

Muitos dos internados, não tinham diagnóstico de transtorno mental, em sua maioria 

eram epiléticos, homossexuais, alcoólatras, mendigos, negros e prostitutas. Os pacientes 

ficavam deitados, esperando para morrer, em estado de putrefação cobertos por moscas. 

Além disso, os internos eram vítimas de eletrochoques, que para o hospital teria 

finalidade terapêutica, mas na verdade eram realizadas para intimidá-los. Quando não 

morriam, os pacientes sofriam graves lesões.   

                O Hospital Colônia surgiu em 1903 com o apoio da Igreja Católica. Uma das 

internadas foi para o Colônia, pois se sentia triste. Assim como ela, muitos não tinham 

critérios médicos para estarem internados. O hospital tinha espaço para duzentas 

pessoas, mas em 1930 atingiu o número de cinco mil pessoas e por isso as camas eram 

feitas de capim, para que coubesse mais gente no local. Logo que chegavam ao Colônia,
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eram obrigados a usarem uniformes. Os homens tinham que raspar a cabeça, todos 

perdiam seus documentos e nomes de nascimento, sendo “rebatizados” pelos 

funcionários. Apesar de ser considerado um hospital, quase não havia médicos no 

Colônia.  

            Em uma de suas visitas ao Brasil, em 1973, Michel Foucault chegou a conhecer 

a realidade da loucura no Estado de Minas Gerais. Fez palestras na maioria 

dos hospitais psiquiátricos do Estado. Quem o acompanhou em toda sua trajetória no 

Brasil, foi o médico psiquiatra Ronaldo Simões, que era a favor de desospitalização e da 

reforma psiquiátrica. Simões denunciou o hospital Colônia no III Congresso Mineiro de 

Psiquiatria e acabou perdendo seu emprego na Fundação Hospitalar do Estado de Minas 

Gerais. Dessa forma, o Estado começou a receber positivamente as críticas e ser a favor 

da reforma psiquiátrica.  

                   Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro na luta 

antimanicomial, visita o Brasil a fim de visitar os hospitais psiquiátricos brasileiros. Um 

psiquiatra mineiro, chamado Antônio Soares Simone, resolve chamar Franco Basaglia 

para conhecer os principais manicômios de Minas Gerais. Logo depois que conheceu 

Barbacena, o psiquiatra italiano pediu para que acionasse a imprensa e atraiu a mídia ao 

dizer que esteve em um campo de concentração nazista. Dessa forma, a Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais aprovou em 1980, um projeto de Reestruturação 

da Assistência Psiquiátrica. A vinda de Franco Basaglia intensificou a discussão sobre o 

funcionamento dos manicômios no Brasil.  

              Além de Franco Basaglia, outra pessoa foi importante para intensificar as 

denúncias sobre os hospitais psiquiátricos brasileiros, um jornalista chamado Hiram 

Firmino. Ele conseguiu entrar no Hospital Colônia, depois de vinte anos de 

esquecimento. O jornalista então descobriu que eram somente dois funcionários para 

mais de duzentos pacientes e que eles não tinham formação profissional. Hiram 

entrevistou os internados e descobriu que muitos não tinham motivo algum para estar no 

hospital. Ele também entrevistou o diretor que já estava assumindo o cargo há dez anos 

e percebeu que o hospital existia apenas para fins políticos.  

5.1.2 O mosaico inacabado – um cemitério para os vivos:  

                   Afonso Henriques de Lima Barreto, conhecido somente como Lima Barreto, 

nasceu em 1881 e morreu em 1922. Foi um grande escritor brasileiro que foi internado
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duas vezes em hospital psiquiátrico, por ser alcoólatra e também porque diziam que ele 

sofria de delírios. Lima Barreto além de ter sido um escritor, publicava em jornais e 

revistas e foi muito criticado por sua literatura que se dizia “militante” e pela sua 

literatura ser “autobiográfica”. Escrevia crônicas sobre momentos que passara no 

manicômio. Desde cedo apresentou contato com a loucura, pois seu pai “dormiu são e 

acordou louco” (SANTOS, N.M.W, 2005, p. 163). Lima Barreto sofreu muita 

segregação pela sua literatura e só foi reconhecido trinta anos após sua morte. Era 

servidor público, mas foi despedido pelo estigma de suas internações em hospitais 

psiquiátricos. Suas obras sempre tinham algo da realidade vivida pelo escritor. 

Escrevera “Um cemitério para os vivos” assim que saiu do hospício. A história desse 

livro narra um jovem, Mascarenhas, que casa com uma moça chamada Efigênia e logo 

quando ela morre, ele é internado duas vezes em um manicômio. Em um dos capítulos, 

Lima narra sobre um suicídio que ocorrera no hospício e relatou o desejo do jovem 

Mascarenhas de também cometer o suicídio se voltasse para esse lugar.  

              No seu livro “O diário íntimo” o escritor relata ter tido desejo de se matar aos 

sete anos, após a morte de sua mãe, quando alguém lhe acusou de furto. Aos onze anos 

amarrou uma corda em uma árvore para poder se enforcar, porém ele relata que sua 

inteligência não o deixou ter coragem. Observa-se que Lima Barreto tinha uma natureza 

psicológica depressiva. Nesse livro “O diário íntimo”, ele afirma que às vezes a vontade 

do suicídio ainda passava pela sua cabeça. Afirmava não ter amigos e ficar só, sendo a 

bebida sua única fonte de prazer. O motivo da tristeza e melancolia constante do escritor 

foi a morte de sua mãe por quem, afirmava no livro, sentir muita saudade.  

              Na obra “Um cemitério para os vivos”, Lima Barreto narra que ele não era 

louco e sim estava louco. Criticava a polícia que levava as pessoas para um manicômio 

quando elas ficavam fora de si por alguns minutos. Como o escritor vivia em um 

sentimento de inferioridade profundo, ele narrava isso em todas as suas obras.  No 

capítulo III, Lima Barreto refere-se ao hospício como um lugar em que conseguia 

refletir melhor para poder escrever suas obras. Assim como Mascarenhas, o escritor se 

importava com coisas simples quando ficou internado. Como por exemplo, em uma 

parte do livro “Um cemitério para os vivos”, quando Mascarenhas troca de roupa, tira o 

uniforme do hospital e coloca um pijama que seu sobrinho lhe deu. O “Diário do 

Hospício” foi também uma experiência vivida por Lima em sua estadia no hospício. 

Discute sobre as origens da loucura, assim como estar preso.
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5.2  Semelhanças e diferenças sobre o conceito de estigma dos artigos encontrados 

 

             No estudo de Hengartner et al (2012), o estigma é adotado como uma forma de 

preconceito. O estigma parece ser um fenômeno social complexo, profundamente 

enraizado na sociedade, e que se manifesta de forma heterogênea, de acordo com as 

características específicas de cada ambiente sociocultural (HENGARTNER et al, 2012). 

O estigma é definido como estereótipo, preconceito e distância social.  

             De Araújo et al(2008) e Moreira & Melo (2008) adotam o conceito da 

Organização Mundial da Saúde sobre estigma: “definido como uma diferença 

indesejada, um atributo pejorativo que implica na intolerância do grupo”. No estudo de 

De Araújo et al (2008), os autores também adotam uma frase sobre estigma de Fonseca 

apud De Araújo et al (2008):  

[...] os estigmas dependem da visibilidade dos defeitos dos indivíduos e da 

sua rotulação pejorativa. No entanto, um atributo pode, num determinado 

contexto, depreciar um indivíduo, e num outro, ser símbolo de prestígio. 

Dessa forma, o estigma é um conceito relacional, não existe em si, e sim no 

marco das relações sociais. 

 

                   Para Nunes & De Torrenté (2009), assim como Moreira & Melo (2008) o 

conceito de estigma adotado é o mesmo dado por Erving Goffman (1963), a partir do 

conceito de identidade social.  Uma pessoa passível de ser estigmatizada apresenta 

atributos que o tornam diferente de outros e fica reduzida a alguém “estragada e 

diminuída”, possuindo “um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem”, um “atributo 

depreciativo”. O atributo em si não pode ser considerado um estigma, e sim o atributo 

posto em uma linguagem de relações. O processo de estigmatização deve ser 

interpretado sempre em um contexto e em uma situação relacional de interpretação dos 

atributos, para poder conduzir a um processo de exclusão ou marginalidade da pessoa 

que possui um sofrimento psíquico. (NUNES & DE TORRENTÉ, 2009). Para Nunes & 

De Torrenté (2009, p. 105), o estigma: “pode ser expresso como uma condição genérica 

de preconceito arraigado e naturalizado na nossa cultura”.  

              No estudo de Loch et al (2011), o conceito de estigma é mais voltado a saúde 

mental. Os autores consideram como processo de estigmatização: estereótipo, 

preconceito e distância social contra as pessoas em sofrimento mental, igualando com o 

estudo de Hengartner et al (2012).  Dessa forma, Loch et al (2011) adota o mesmo 

conceito de estigma de Lucchesi & Malik (2009) e Ribeiro (2009), no qual o conceito
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 de estigma é referente à doença mental, como a exclusão dos sujeitos em sofrimento 

mental. O autor Ribeiro (2009) coloca alguns conceitos utilizados por Goffman (1963), 

como o estigma sendo uma forma de identidade deteriorada.  

               Os estudos tiveram poucas diferenças sobre o conceito de estigma. Para uns, 

estigma é uma forma de preconceito, distância social e atribuição de estereótipos. Para 

outros o estigma é uma diferença indesejada e um atributo pejorativo, que é o conceito 

utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Outros autores adotam o conceito 

de estigma desenvolvido por Goffman, que é semelhante a esses outros conceitos.  

 

5.3 Semelhanças e diferenças sobre o estigma relacionado à doença mental nos 

artigos selecionados:     

                No estudo de Moreira & Melo (2008), o estigma relacionado à doença mental, 

foi caracterizado pelo autoestigma. Assim como Ribeiro (2009) e De Araújo, Moreira & 

Júnior (2008). Nesses artigos, o sujeito em sofrimento psíquico passou a ter atitude 

autodepreciativa, depois de muito ser discriminado, caracterizando o autoestigma. No 

estudo de Ribeiro (2009), o autoestigma se caracterizou pelo sentimento de 

incapacidade de trabalhar e de ser produtivo. 

                 Lucchesi & Malik (2009), Nunes & De Torrenté (2009), Loch et al (2011) e 

Hengartner et al (2012), o estigma relacionado a doença mental é discutido como um 

estigma praticado pela maior parte dos profissionais da área de saúde mental. No artigo 

de Nunes & De Torrenté foi discutido o estigma na forma de violência simbólica, 

institucional, estrutural e interpessoal. O objetivo desse estudo foi o de analisar os 

processos de estigmatização e quais as modalidades de violência vividas por pessoas 

com transtornos mentais.  

                 No artigo de Loch et al (2011), o objetivo foi de analisar se psiquiatras 

brasileiros apresentam atitudes estigmatizantes em relação a indivíduos com 

esquizofrenia. O estigma descrito nesse estudo foi encontrado na entrevista dos 

psiquiatras quando estereotiparam negativamente os indivíduos com esquizofrenia. Os 

autores Hengartner et al (2012) colocam o estigma da doença mental voltado ao 

preconceito. O preconceito é comum, pois além da mídia abordar os crimes cometidos 

por sujeitos com transtorno mental, existe uma associação estereotipada de 

periculosidade e agressividade entre essa população.
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É muito semelhante ao de Loch, que tem como objetivo avaliar a questão transcultural, 

comparando profissionais de Saúde Mental suíços aos dos profissionais brasileiros, 

quanto aos desejos de distância social em relação a indivíduos com esquizofrenia e suas 

aceitações de efeitos colaterais do tratamento psicofarmacológico desses pacientes.  

                Nos estudos de De Araújo et al (2008), Ribeiro (2009) e Nunes & De Torrenté 

(2009), o estigma relacionado à doença mental é praticado pela sociedade. Em todos 

esses estudos a sociedade visa à exclusão do sujeito em sofrimento psíquico. As pessoas 

costumam atribuir ao sujeito com transtorno mental, aspectos negativos de pessoa 

desacreditada. O estigma da sociedade normalmente é retratado em forma de 

discriminação, rejeição, diferença e isolamento. E muitas vezes, essa discriminação 

atrapalha o sujeito entrar no mercado de trabalho, pois a sociedade quer que ele fique 

em um lugar de inatividade. Além disso, tem o preconceito que pode chegar na forma 

de agressão física à essas pessoas. 

               Os estudos tiveram algumas diferenças sobre o estigma relacionado à doença 

mental. Para uns estudos, o estigma é demonstrado como um autoestigma, que é quando 

o sujeito se autodeprecia. Para outros, o estigma é praticado pelos profissionais de 

saúde, presentes nos estudos de Lucchesi & Malik (2009), Loch et al (2011), 

Hengartner et al (2012) e Nunes & De Torrenté (2009). Apesar de ser um estigma 

praticado por todos, tanto familiares, profissionais de saúde e outros, em alguns estudos, 

o estigma é colocado como parte da sociedade, o que é bastante comum.  

 

5.3.1 AUTOESTIGMA 

 

 De Araújo, Moreira & Júnior (2008): 

 

                 O autoestigma foi muito presente nesse estudo. O objetivo principal foi de 

conhecer a realidade e o cotidiano de um jovem de vinte anos, diagnosticado com 

transtorno somatoforme. Esse transtorno se caracteriza pela queixa frequente sobre a 

forma física do corpo, mas que não pode ser explicado por doenças, efeitos do uso de 

álcool ou outras drogas, ou transtornos mentais (BOMBANA, LEITE & MIRANDA,
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2000). Geralmente, esse transtorno se relaciona a uma baixa autoestima. A pesquisa foi 

realizada no bairro do jovem a fim de compreender as relações culturais desse lugar. 

Dessa forma, foram feitas entrevistas informais com os moradores do bairro e com o 

próprio jovem.  

              O autoestigma se caracteriza pelo sentimento de descrença em si mesmo, 

internalizando as marcas negativas do estigma. O sujeito se sente inútil, 

incompreendido, desenvolvendo uma imagem negativa de si próprio. O autoestigma é 

um estigma internalizado, que faz com que o sujeito fique desesperançoso em relação ao 

futuro. Observou-se um “empobrecimento” na autoestima do jovem de vinte anos, 

relacionados a episódios depressivos e de ansiedade, com fortes tendências ao 

isolamento social.  

 

 Ribeiro (2009): 

 

                O objetivo desse artigo foi levantar os sentidos do trabalho de pessoas com 

transtornos mentais e que são tradicionalmente excluídas tanto do mercado de trabalho 

quanto pela sociedade. Participaram desta pesquisa trinta pessoas com transtornos 

mentais psicóticos, que haviam realizado tratamento em instituições de saúde mental, 

mas que não estivessem em crise e com desejo de trabalhar, tendo ou não já trabalhado. 

Foram feitos grupos focais em duas instituições da Rede Pública de Saúde Mental em 

São Paulo. O autoestigma esteve presente, quando a maioria das pessoas se diziam 

incapazes de assumir um emprego e serem produtivas. Alguns dos entrevistados se 

mostraram receosos de sair de casa e até a própria família tinha medo de que eles 

saíssem e pudessem ter uma crise. Alguns escolhiam o comodismo em vez do risco da 

tentativa de voltar a trabalhar. As pessoas que estudavam, faltavam muito suas aulas por 

causa do tratamento. Outras não conseguiam um emprego e pensavam em se aposentar 

por invalidez. 

 

 Moreira & Melo (2008):  

 

                 Nesse estudo, o objetivo foi descrever como acontece o estigma de pessoas 

com transtornos mentais em tratamento no Hospital Público de Fortaleza. O estudo é 

um projeto longitudinal, realizado de 2003 a 2008, que desenvolveu uma análise crítico 

cultural da experiência vivida do estigma da doença mental, a partir de seis entrevistas
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fenomenológicas realizadas com trinta pacientes. A pergunta inicial se baseou na 

experiência do sujeito em relação ao seu transtorno. Como resultado encontraram-se 

como temas das falas dos pacientes: 1) história da doença; 2) sintomas, tratamentos e 

medicações; 3) caráter de ‘invisibilidade’ da doença e incompreensão sobre a doença; 4) 

dificuldades financeiras e desemprego; 5) visão da doença mental como algo comum 

que muita gente tem; 6) autoestigma; e 7) estigma.  

               O autoestigma foi muito presente no estudo, pelo sentimento de impotência e 

inutilidade e pela imagem pejorativa da doença mental que muitos pacientes possuem. 

Os pacientes disseram se sentir presos pelos limites impostos pela doença. Para muitos, 

ter um transtorno e ter que se submeter a um tratamento psiquiátrico é visto como algo 

pejorativo. Alguns se envergonham pela imagem negativa da doença mental e até 

escondem que possuem algum tipo de transtorno, por medo das reações negativas das 

pessoas. O medo dessas pessoas é que os outros as tratem diferentes, como se fossem 

“loucos”. Os pacientes se sentem diminuídos quando as pessoas acham que eles estão 

inventando a doença, como se eles pudessem ficar bem se quisessem, por a doença ser 

“invisível”. E na última fala dessas pessoas veio o isolamento social por vergonha de ter 

transtornos mentais.  

 

 

5.3.2 ESTIGMA DA SOCIEDADE 

 

 De Araújo, Moreira & Júnior (2008):  

                

             Nesse estudo, o estigma da sociedade foi presente quando o jovem recebia o 

estereótipo de pessoa desacreditada pelos moradores do bairro onde morava. Além 

disso, recebia rotulações negativas como “maluco”, “doido”, “incapaz”, “burro” e 

“psicopata”, caracterizando um processo estigmatizante de pessoa diferente, visto pela 

sociedade. O estigma, nesse estudo, foi caracterizado pela discriminação e rejeição por 

parte da sociedade para com o jovem.  

              A falta de informação da sociedade acerca do que é estigma ou transtorno 

mental é um fator agravante para aqueles que vivem em sofrimento psíquico, pois são 

excluídos e tratados de forma desumanas, e normalmente são designados de loucos, 

agravando o quadro de sofrimento (DE ARAÚJO, MOREIRA & JÚNIOR, 2008).
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 Nunes & De Torrenté (2009):  

 

                O objetivo foi analisar os processos de estigmatização e quais são as 

modalidades de violência vividas por pessoas com transtornos mentais. Foram 

realizadas entrevistas individuais com usuários e grupos focais com familiares e 

profissionais de cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), quatro no estado da 

Bahia e um em Sergipe. Para análise das entrevistas, os autores dividiram os tipos de 

violência em: interpessoal, institucional, simbólica e estrutural. Os conceitos de 

periculosidade e de isolamento, fortemente pautado no tratamento moral foram 

observados pela família e na comunidade dos usuários do CAPS.  

               Como resultado, foram encontrados como violência interpessoal, 

desqualificações, repreensões, constrangimentos, humilhações, negligência e até 

agressões físicas, caracterizando o estigma. Nas relações interpessoais (família e 

amigos), foi relatada a falta de aceitação, e mesmo expulsão, do usuário na sua própria 

casa; exploração da aposentadoria; violência doméstica e crimes como cárcere privado e 

desvio de herança. Foi ainda relatado, um sentimento de abandono associado ao medo 

da perda de pessoas queridas.  

                O processo de estigmatização pode chegar a situações cruéis de sentimento de 

aniquilamento, como no caso de uma mãe que relatou preferir a filha morta, a passar 

vergonha nela. Outro tipo de violência interpessoal relaciona-se a pessoas na rua, que 

fazem comentários estigmatizantes e muitas vezes, jogam pedra ou amedontram os 

usuários. Além disso, essas pessoas queixaram-se de indiferença e rejeição pela 

comunidade, o que representa uma ausência nas redes de apoio. A violência estrutural, 

que são determinantes sociais que geram situações de desigualdades para esses usuários, 

assim como a exclusão destes do mercado de trabalho. 

                A violência simbólica foi representada por situações em que os usuários são 

negados de ter participação civil, também chamado de violência cívica. Geralmente, 

essas pessoas são proibidas de receberem seus benefícios, sendo dependentes de um 

familiar para tal. Esse tipo de violência restringe as possibilidades do indivíduo “por 

supostos limites impostos pela desrazão, que se traduzem em implicações legais, presas 

entre a curatela e a autonomia do usuário.” (NUNES & DE TORRENTÉ, 2009, p. 106).
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Por fim, a violência estrutural que é causada por um determinante, como consequência 

de como a sociedade se organiza socialmente e economicamente e que produz situações 

de desigualdade social. Um exemplo de violência estrutural é a exclusão das pessoas 

com transtornos mentais do mercado de trabalho. Além disso, a situação de miséria que 

muitas dessas pessoas sofrem, aumentam o estigma vivido por elas. 

 

 Ribeiro (2009): 

                      

                     Nesse estudo, o estigma foi presente na forma de exclusão social e do 

mercado de trabalho. O sujeito em sofrimento psíquico ainda sofre discriminação pelo 

seu transtorno, o que dificulta sua entrada no mercado de trabalho. O trabalho foi uma 

questão extremamente importante para os participantes, pois para eles significava um 

reconhecimento social, saúde, vida produtiva, mas também impossível para quem tem 

um transtorno mental. Alguns relataram a falta de incentivo da família e o desejo da 

sociedade de que permaneçam num lugar de inatividade, sendo um estigma relacionado 

ao transtorno mental. E há outros casos de pessoas que até conseguiam um emprego, 

mas quando era feito o exame médico e descobriam o transtorno, elas não conseguiam 

mais. Alguns relataram que para a construção da carreira de trabalho, a pessoa deve 

assumir seu transtorno e lidar com ele; conversar com o chefe de serviço sobre a doença 

e tentar negociar sua situação e mostrar que uma pessoa definida como “louca” pode 

fazer um trabalho produtivo. 

              

 

5.3.3 ESTIGMA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

 Nunes & De Torrenté (2009):  

 

                  O estigma dos profissionais de saúde, nesse artigo, foi classificado como 

violência institucional. Essa violência se incluiu especialmente discriminações no 

próprio setor saúde, em situações em que os indivíduos são destratados, ignorados, 

negligenciados, recusados ao cuidado ou levados a pioras e até a morte. Essa violência 

ocorre principalmente quando há falhas nas redes dos serviços de saúde motivadas pelo
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estigma e quando há ausência de fiscalização dos cuidados (NUNES & DE 

TORRENTÉ, 2009). Os profissionais representam uma barreira para o atendimento de 

pessoas com transtornos mentais. Alguns demonstram atitudes de distanciamento social 

e repulsa e chegam ao extremo de negar cuidados a pessoa em estado grave.  

                     Um psiquiatra relata que até mesmo o SAMU (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência) tem receio de levar uma pessoa com transtorno mental e muitas 

vezes chamam a polícia para acompanhar. Alguns profissionais de saúde demonstraram 

atitudes estigmatizantes quando falaram que com a reforma psiquiátrica, “se estaria 

dando muitos direitos aos loucos”.  Os usuários classificaram os hospitais psiquiátricos 

como lugares onde há ausência de autonomia, de oficinas, maus tratos e tratamento 

centrado no uso de medicação (NUNES & DE TORRENTÉ, 2009). 

                  A violência simbólica foi colocada como quando o serviço de saúde mental 

faz um controle excessivo em relação à sexualidade do usuário. Em todos os CAPS 

havia uma preocupação, de que as relações amorosas desenvolvidas entre os usuários 

pudessem conduzir a práticas sexuais no interior da instituição, assim como uma 

possível gravidez.  

 

 Lucchesi & Malik (2009):  

 

                   Nesse estudo, o objetivo foi compreender o estigma voltado às pessoas com 

transtornos mentais na cultura de hospitais gerais enquanto fator limitante para a 

implantação de unidades psiquiátricas em hospitais gerais no Brasil. Foi uma pesquisa 

social, de natureza qualitativa, para a implantação de uma unidade psiquiátrica em um 

hospital geral em Taubaté, São Paulo, de 2005 a 2006. Foram feitas entrevistas, 

observação participante e palestras sobre o projeto da unidade psiquiátrica para o 

hospital. As internações psiquiátricas dos moradores de Taubaté, sempre foram 

realizadas em outros lugares. Esse modelo era inadequado, e dessa forma o órgão gestor 

criou, em 1972, um programa chamado “psiquiatria de setor” associando-se a quinze 

convênios com instituições de ensino, dentre eles o hospital universitário de Taubaté.  

                Com a criação das diretorias regionais, na década de 90, o órgão gestor 

distribuiu os leitos psiquiátricos. O hospital psiquiátrico de referência passou a ser em 

Itapira (São Paulo), o que gerou insatisfação nos usuários e seus familiares e a diretoria 

regional convocou os hospitais gerais sob gestão estadual para tratar da implantação de 

Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG). O hospital universitário era visto
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pela diretoria regional como essencial para a implantação de uma UPHG. Após a 

liberação de recursos para a UPHG, a administração do hospital universitário 

demonstrou receio de que a unidade pudesse ser financeiramente desvantajosa. Foi 

possível perceber a presença do estigma, mas não de forma explícita que fosse capaz de 

prejudicar a implantação da UPHG.  

                  Para confirmar, foi feita uma análise das concepções estigmatizantes mais 

frequentes (violência, fraqueza moral e intratabilidade). O estigma foi observado 

quando houve um receio de que as pessoas com transtornos mentais fugissem das 

unidades psiquiátricas e fosse para outro setor do hospital. Houve julgamento em tom 

de piada de que alguns funcionários do hospital, em situações de estresse, poderiam 

“enlouquecer” e ser internados futuramente na unidade psiquiátrica. E novamente, veio 

na fala de um dos funcionários que a internação é uma forma de medida disciplinar para 

os “moralmente fracos”. E por último, o pensamento de que o transtorno mental é 

intratável em sujeitos crônicos, o que pode levar uma imagem negativa do hospital. 

 

 Loch et al (2011):  

 

                Também é possível encontrar atitudes estigmatizantes dos profissionais de 

saúde nesse estudo. O objetivo do artigo foi analisar se psiquiatras brasileiros 

apresentam atitudes estigmatizantes em relação a indivíduos com esquizofrenia e 

entender quais são esses fatores relacionados a essas atitudes estigmatizantes. A 

pesquisa foi feita durante o XVII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em São Paulo. 

Participantes incluíam principalmente psiquiatras e psicólogos e outros profissionais de 

saúde mental. Foi realizada uma entrevista de quinze minutos. O instrumento continha, 

além de dados sociodemográficos, três partes que avaliavam o estigma: estereótipos; 

preconceito e distância social; outras que avaliavam à medicação e tolerância aos seus 

efeitos colaterais; outra parte avaliava o contato com a doença mental; e na última parte, 

avaliaram-se dados profissionais. 

                   Foram utilizados escalas para medir o estigma. Como resultado, observou-

se que os psiquiatras estereotipam negativamente os indivíduos com esquizofrenia. 

Comparando com a escala de distância social, a escala de preconceito foi maior que 

essa. Os profissionais tiveram opiniões positivas em relação à medicação e maior 

aceitação a efeitos colaterais a longo prazo. Os psiquiatras mais velhos demonstraram 

menor preconceito; psiquiatras trabalhando em um hospital psiquiátrico universitário
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demonstraram menor distância social, enquanto os psiquiatras do sexo masculino 

apresentaram maior distanciamento social. Os psiquiatras apresentaram crenças 

estigmatizantes, mas deram respostas socialmente desejáveis. Isso significa que eles 

pareciam ter mente aberta e tolerante desde que sua privacidade ou interesses não 

estivessem envolvidos.  

                    Neste estudo foi importante perceber que até mesmo os médicos 

responsáveis pela saúde mental, que são pessoas que ninguém imagina possuir 

preconceitos, podem estigmatizar indivíduos em sofrimento psíquico. Só pelo fato de 

serem tolerantes ao efeito colateral de uma medicação, não querer muito contato social 

com o paciente e não se sensibilizarem com ele, já pode ser considerado um estigma. 

No final do texto, o autor coloca que médicos mais jovens tendem à atitudes 

estigmatizantes por sua formação ser mais voltada ao biológico do que ao 

biopsicossocial. E os médicos mais velhos estão mais acostumados com os pacientes em 

transtorno psíquico e por isso não possuem tantas atitudes estigmatizantes. 

 

 Hengartner et al (2012):  

                     

                  Esse estudo assemelha-se ao de Loch et al (2011), pois alguns dados foram 

utilizados nos dois artigos. O objetivo desse artigo foi avaliar a questão transcultural, 

comparando profissionais de Saúde Mental suíços aos profissionais brasileiros, quanto 

aos desejos de distância social em relação a indivíduos com esquizofrenia e suas 

aceitações de efeitos colaterais do tratamento psicofarmacológico desses pacientes. Para 

a Suíça, reanalisaram-se os dados do estudo “Saúde e doença em pessoas com 

transtornos mentais – uma perspectiva profissional”. Para os participantes brasileiros foi 

feito uma entrevista, durante o Congresso Brasileiro de Psiquiatria realizado em São 

Paulo, pela Associação Brasileira de Psiquiatria.  

                     O questionário aplicado contém informações sociodemográficas, incluindo 

perguntas sobre estereótipos, distância social e preconceito relacionados às pessoas em 

sofrimento mental. A Escala de Distância Social consistiu de sete perguntas, alguma 

delas como “Você seria vizinho de uma pessoa com esquizofrenia?” ou “Você gostaria 

que seu filho ou um parente seu se casasse com alguém com esquizofrenia?”. Outra 

escala consistiu de perguntas sobre aceitação sobre alguns efeitos colaterais, como: 

fadiga, boca seca, transpiração, entre outras. Como resultado, foram observados que
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profissionais de Saúde Mental suíços relataram um desejo de distância social maior em 

relação aos indivíduos com esquizofrenia do que os profissionais brasileiros.  

                   Outra observação foi de que os profissionais suíços aceitam melhor os 

efeitos colaterais de medicamentos do que os brasileiros. Esses resultados se explicam, 

pois a diversidade étnica e cultural é muito diferente entre o Brasil e a Suíça. O Brasil é 

um país onde prevalece a desigualdade social e assim, estão mais acostumados à 

diversidade social, são mais tolerantes e menos socialmente distantes de pessoas 

distintas em comportamento ou modo de pensar como as pessoas com esquizofrenia. 

Nesse estudo é importante observar de que atitudes estigmatizantes estão presentes, 

principalmente por profissionais de saúde mental, mas que os brasileiros acabam não 

sendo os mais preconceituosos em relação a pacientes com transtornos psíquicos. 

Muitas vezes a forma de vida do lugar revela quais vão ser as atitudes e a forma com 

que tratarão seus pacientes.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              Como ainda é bastante comum o estigma contra as pessoas com transtornos 

mentais, é necessário que haja uma sensibilização por partes dos profissionais de saúde 

e para a sociedade em relação à violência física e simbólica. Os profissionais de saúde 

mental devem implementar ações preventivas e de cuidados nos locais onde trabalham. 

Dessa forma, além de conscientizar outros profissionais, conscientizará a comunidade 

sobre a estigmatização de pessoas com transtornos mentais.               

             É desde o século XIX que o Brasil se baseou em atitudes externas para excluir e 

tirar da sociedade as pessoas com transtornos mentais, criando instituições de caráter 

asilar. Sabe-se que a Reforma Psiquiátrica ajudou a desconstruir a ideia de segregação 

dessas pessoas que antes eram consideradas inválidas mentalmente. Muita coisa mudou, 

como a criação da lei para dar o direito a elas, o fechamento de hospitais psiquiátricos, a 

criação de residências terapêuticas, a criação dos CAPS, entre outros.   Entretanto, o 

estigma ainda permanece enraizado na nossa sociedade, por meio de discriminação, 

preconceito e violência que ainda são muito comuns.  

              A análise da produção científica permitiu concluir que as publicações 

relacionadas ao estigma e transtorno mental ainda são escassas. É um tema ainda pouco 

discutido, porém os autores, através das publicações, discutiram muito sobre algumas 

categorias como: o estigma da sociedade, dos profissionais de saúde e o autoestigma. 

Em relação à discussão, conclui-se que as atitudes estigmatizantes foram mais comuns 

por parte dos profissionais de saúde mental do que pela sociedade. 

               O autoestigma se destacou, pois os preconceitos vividos refletiram nas vidas 

dessas pessoas. Apesar de ser mais comum o estigma da sociedade, foram encontrados 

poucos artigos que falassem desse estigma contra pessoas em sofrimento mental, o que 

acabou sendo uma limitação do estudo.  

              Em relação ao conceito de estigma da literatura específica, alguns autores 

tiveram conceitos muito próximos daqueles utilizados por Goffman no seu livro 

“Estigma” (1963). Entretanto, muitos destes trabalharam com a ideia de estigma sendo 

uma forma de preconceito, indiferença indesejada e atributo pejorativo, que é o conceito 

utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Em alguns estudos, os autores adotaram a ideia do estigma como sendo um tipo de 

violência. Violência do tipo: interpessoal, institucional, simbólica e estrutural. Os tipos 

de violência enfrentados pelas pessoas em sofrimento mental foram classificados como: 

física, como agressões físicas; e simbólica, como desqualificações, repreensões, 

constrangimentos, humilhações e negligência. 

            A terapia ocupacional se relaciona com esse tipo de tema, pois foi ela umas das 

profissões que juntamente com outras da área da saúde, contra ao tipo de tratamento que 

as pessoas em sofrimento mental estavam tendo na década de 80. Atualmente, é uma 

profissão muito importante para o tratamento em saúde mental, pois visa o atendimento 

psicossocial, sendo requisitado nos CAPS, hospitais e residências terapêuticas.



41 
 

 

  7.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARBEX, D. Holocausto Brasileiro. 1 ed. São Paulo: Geração Editorial, 2013. 255p.  

BENELLI, S.J. O internato escolar como instituição total: violência e subjetividade. 

Psicologia em estudo. Paraná, v.7, n.2, p.19-29, julho/dez 2002. 

 

BOMBANA, J.A.; LEITE, A.L.S.S; MIRANDA, C.T.. Como atender aos que 

somatizam? Descrição de um programa e relatos concisos de casos. Revista Brasileira 

de Psiquiatria. São Paulo, V. 22, n. 4, p. 180-184, 2000.  

 

CAMPOS, I.O. Programa “De volta para a casa” em um município do Estado de 

São Paulo-suas possibilidades e limites. 2008. 113f. Tese (Dissertação de Mestrado 

apresentada à pós-graduação em enfermagem psiquiátrica)-Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

DAHLBERG, L.L; KRUG, E.G. Violência: Um problema global de saúde pública. 

Ciência & Saúde Coletiva. v. 11, p. 1163-1178, 2007. 

 

DE ARAÚJO, T.C.B.C.; MOREIRA, V.; JÚNIOR, F.S.C. Estigma de ser doente mental 

em Fortaleza. Fractal Revista de Psicologia. V. 20, n.1, p. 119-128, Jan./Jun. 2008. 

 

DE CARVALHO, C.R.A. A identidade profissional dos terapeutas ocupacionais: 

considerações a partir do conceito de estigma de Erving Goffman. Saúde & Sociedade. 

Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 364-371, 2012.  

 

DE LIMA, T.C.S.; MIOTO, R.C.T. Procedimentos Metodológicos na Construção do 

Conhecimento Científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Katálisys Florianópolis. v. 

10, n.especial, p.37-45, 2007.  

 

GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. 

Tradução de Mathias Lambert 4 ed. Rio de Janeiro: S.A, 1988. 158 p. Título Original: 

Stigma: Notes on the management of spoiled identity.  

 

GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. Tradução de Dante Moreira Leite. 7 

ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 320 p.  

 

FERREIRA, R.V. A educação como instrumento de promoção da saúde no 

enfrentamento da violência estrutural: Uma revisão de Literatura. 2011. 19f. 

Monografia (Especialização)- Saúde Pública do Departamento de Saúde Coletiva, 

Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2011. 

 

HENGARTNER, M.P. et al. Atitudes de Profissionais de Saúde Mental em relação a 

indivíduos com esquizofrenia: uma comparação transcultural entre Suíça e Brasil. 

Revista de Psiquiatria Clínica. V. 39, n. 4, p. 115-121, 2012.



42 
 

 
 

HIRDES, A. A reforma Psiquiátrica no Brasil: uma (re) visão. Ciência & Saúde 

Coletiva. V.14, n.1, p. 297-305, 2009.  

 

LAKATOS, E.M; MARCONI, M.A. Metodologia do Trabalho Científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e 

trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

LIMA, T.C.S; MIOTO, R.C.T.. Procedimentos metodológicos na construção do 

conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Katálysis Florianópolis. V. 

10, edição especial. p. 37-45. 2007.  

 LUDERMIR, A.B; FILHO, D. A. M. Condições de vida e estrutura ocupacional 

associadas a transtornos mentais comuns. Revista de Saúde Pública.  V.36, n.2, p. 213-

221, 2002. 

 LOCH, A.A. et al. O estigma atribuído pelos psiquiatras aos indivíduos com 

esquizofrenia. Revista de Psiquiatria Clínica. V. 38, n. 5, p. 173-177, 2011. 

LUCCHESI; M.; MALIK, A.M.. Viabilidade de unidades psiquiátricas em hospitais 

gerais no Brasil. Revista de Saúde Pública. V.43, n.1, p. 161-168, 2009.  

 

MESQUITA, J.F. de; NOVELLINO, M.S.F; CAVALCANTI, M.T.  A reforma 

psiquiátrica no Brasil: Um novo olhar sobre o paradigma da saúde mental. In: XVII 

Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2010, Caxambu-MG, p. 1-9. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Reforma Psiquiátrica e política de saúde mental no 

Brasil. 2005. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio15_anos_caracas.pdf> acesso em 

02 de abril de 2013. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Memória da Loucura. 2008. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/memoria_loucura_apostila_monitoria.pdf> 

Acesso em: 21 de junho de 2013. 

 

MOREIRA et al. O estigma da violência sofrida por mulheres na relação com seus 

parceiros íntimos. Psicologia & Sociedade. v. 23, n.2, p. 398- 406, 2011. 

 

MOREIRA, V.; MELO, A.K.. Revisitando o estigma de ser doente mental. Interação 

em Psicologia. V.12, n.2, p.307-314, 2008. 

 

NUNES, E.D. Goffman: contribuições para a Sociologia da Saúde. Revista de Saúde 

Coletiva. Rio de Janeiro, V.19, n.1, p. 173-187, 2008. 

 

NUNES, M.; DE TORRENTÉ, M.. Estigma e Violências no trato com a Loucura: 

narrativas de centros de atenção psicossocial, Bahia e Sergipe. Revista de Saúde 

Pública.V. 43, n. 1, p. 101-108, 2009.



43 
 

 

OLIVEIRA, A. G. B;  ALESSI, N. P. Cidadania: instrumento e finalidade do processo 

de trabalho na reforma psiquiátrica. Ciência & Saúde Coletiva. v.10, n.1, p.191-203, 

2005. 

 

PITTA, A.M.F. Um balanço da Reforma Psiquiátrica Brasileira: Instiuições, Atores e 

Políticas. Ciência & Saúde Coletiva. São Paulo. v.16, n.12, p.4579-4589, 2011. 

PORTAL DA SAÚDE. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=41825> 

Acesso em: 26 de novembro de 2013. 

RIBEIRO, M.A.. Trabalho e loucura: possibilidades de carreira para pessoas em 

situação psicótica. Revista Mental. V.7, n. 12, p.97-117, Jan/Jun 2009. 

ROBORTELLA, S.C. Relatos de usuários de Saúde Mental em liberdade: o direito 

de existir. 2000. 122f. Tese (Dissertação de Mestrado apresentada à pós-graduação)- 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 

2000. 

 

SANTOS, N.M.W.. Narrativas da Loucura e Histórias de Sensibilidades. 1 ed. Porto 

Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008. 319p.  

SIQUEIRA, R. de; CARDOSO, H. O conceito de estigma como processo social: uma 

aproximação teórica a partir da literatura norte-americana. V. 2, n.1, p.92-113, 

2011.  

TENÓRIO, F. A Reforma Psiquiátrica Brasileira, da década de 1980 aos dias atuais: 

história e conceitos. História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro. V. 9, n.1, p. 

25-59, jan-abril 2002. 

TURATO, E.R. Métodos Qualitativos e Quantitativos na área da saúde: definições, 

diferenças e seus objetivos de pesquisa. Revista de Saúde Pública. v.39, n.3, p.507-514, 

2005. 



43 
 

 

  

 



43 
 

 

 

 



43 
 

 

 



43 
 

 



43 
 

 



43 
 

 



43 
 

 



43 
 

 



43 
 

 



43 
 

 



43 
 

 



43 
 

 



43 
 

 



27 
 

 



27 
 

 

 



27 
 

 



26 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


