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MARGINALIDADE SOCIAL E DOENÇA MENTAL

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES HETODOLÕGICAS

1. OBJETIVOS

0 nosso interesse pelo tema marginalidade social e

terminada
estrutura social

es-

scparação fei-

doença mental surgiu de leituras de trabalhos sobre o processo 
saúde-doença mental referido a contextos de formações econômi-
co-sociais específicas.

ça
tituindo-se, pois,
tão estreitamente ligados influenciando-se

historicamente a um corte,

Esses estudos integram uma ordem de preocupação de 
e clarificar as re

o soma

Sem considerar, neste momento, as diferenças teórj. 
co-metodologicas que caracterizam tais análises, elas têm apon. 
tado a existência de algumas regularidades nessa problemática ge 
ral. Uma dessas regularidades diz respeito ã distinção entre sau 
de-doença somática e saúde-doença mental. Apesar de a saúde-doen. 

constituir uma totalidade que envolve o soma e a psiquê, cons 
em um processo onde ambos estes elementos

a da necessidade de apreender 
lações existentes entre saúde-doença mental e 
--- que surgiu, principalmente, a partir das primeiras décadas 
do século atual, tendo se constituído como objeto de investig£ 
ção tanto de psiquiatras como de cientistas sociais.

ieciprocamente, pro 
cedeu-se historicamente a um corte, no seu interior, gerando a 
dicotomia acima referida. As constatações desta
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fenômenoo
saúde-doença somática vinculou-se

teve relacionado a explicações vinculadas

tra regularidade aponta o seguinte fato:
formas de representação histórica da loucura desenvolveversas
diferentes instâncias institucionais destinadasram-se

exercício da domi-
sobre aqueles cujo comportamento manifesto se desviava dasnaçao

s/d.). Na real idade,ambas essas regularidades denotam que

so -
ciais predominantes nos diversos modos de produção que
s iderem.

vida social é inconcebível independentemente da presença de um
açoes

a articulaçao da saú-

ge-
doente men

o fenômeno da loucura nao

de-doença mental a modalidades de transgressão de padrões de com 
portamento é plenamente compatível com um dos pressupostos bá
sicos da própria existência das sociedades humanas.No entanto,

"pari passu"

a uma concepção organicista,

saúde mental, verificamos a ausência da sua aplicabilidade 
ral. E isto porque, anterior ã apropriação do objeto 
tal pela prática medica psiquiátrica,

a formas de transgres

se con-

a mani

centrada na existência ou não de distúrbios localizados no or-

festação da loucura, na realidade concreta,ocorre

refletindo sobre a presença do referido pressuposto no campo da 
ausência da

ganismo das pessoas, o fenômeno saúde-doença mental sempre es-

A favor desta observação, convém esclarecer

tratamento, tendo como traço constitutivo o

Szasz, 1977; Castel, 1978a), mostram que, enquanto

de seus membros componentes. Deste modo,

que a

tel, 1978a; Machado et alii, 1978 ; Alexander et alii, 1980 ; Joshi
Zilboorg, 1968; Basaglia, 1970; Donzelot, 1970; Szasz,1977; Ca^

aos intentos de normatização e de reprodução das relações

tas por alguns estudiosos (Foucault, 1968, 1978a;Basaglia,1970;

são de padrões de comportamento prescritos socialmente. Uma ou 
correlatamente ãs di-

regras prescritas pelo contexto social (Foucault, 1968, 1978a;

a o seu

mínimo de princípios organizatórios que regulamentem a s

humanas.No
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tando-se
foram e continuam sendo utilizadas em função da posição ocupa
da pelas pessoas no sistema de estratificação social, tendo em

sua conformidade ãs expectativas instituídas pelo sis-vista a
tema social global.

Conforme mostra Albuquerque (1978)
sistema classificatório,mento de ordem, como

mes
ma quando a encaramos do ponto de vista da sociedade como um to

do ponto de vista do Estado, e quando encarada do ponto
de vista das classes dirigentes.

(p. 16) .acordo com as classes

1970; Habermas ,lidade do conhecimento (Pereira,
1982). Diferentemente da postura neopositivista que afirma a re
ferida neutralidade,
ção linear entre o
vel,

pensamos que tan-
próprio modo de existência

simplesmente,a
manifesta

apenas se fazia presente em toda e qualquer configuração social, 
como também sempre comportou diferentes interpretações, sujei-

prestado 
contextos dos quais é parte integrante.

pressupondo o estabelecimento de uma rela 
sujeito do conhecimento e o objeto cognoscí

Esta afirmação não significa negar, 
existência da doença mental. Ela existe

produção do conhecimento
dos fenômenos atinentes à realidade social são decisivamente in-

relação esta na qual o sujeito apreende passivamente as ca 
racterísticas do objeto que a ele se impõem,

a diversas modalidades de técnicas terapêuticas,as quais

loucura apresenta uma função social que nao é a

na rea-

sociais"

to a como o

fluenciados pelas condições de existência, historicamente deter 
a aceitação daquele princípio 

de neutralidade como o fio condutor para a compreensão da doen

e se

como sinal da de
sordem, a

Portanto, função que varia de
do, ou

Essas considerações implicam em questionar a neutra
1978; Chauí,

ça mental revela uma das suas funções ideológicas

minadas. No caso da psiquiatria,

..como instru

que tem se
ao encobrimento de contradições sociais inerentes aos
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lidade copcreta. No entanto,

se a objetos homogéneos,
cípios de aplicação como a classe de objetos variam d e acordo

instituições de cujo âmbito deve a Psiquiatria estabele
1978 ,( Albuquerque ,

p.17).

relativas ãsConsiderando o conteúdo das análises

be ressaltar que a abordagem funcionalista nao
como também foi a primeira a incorporada ao hor_icorrente, ser

zonte intelectual dos investigadores preocupados e m compreen
der as relações entre saúde-doença mental e estrutura soei al,
tendo dominado suas análises até a década de sessenta.

algumas características de am
bas as abordagens.

0 uso do método funcionalista (sem considerarmos as
área da saúde menna

através de análises desenvolvidas por

grande ressonância en-

entr e
fatores sociais,

prescrito.Em

consideradas doentias(ou

limites da ordem e da desordem"
com as
cer os

saude—doença mental e fatoies sociais, onde a loucura refere—se 
se afastam do que está socialmente

"... a função da doença mental não

a condutas que

regularidades acima apontadas, verificamos que elas têm sido nor 
teadas, basicamente, por dois referenciais teérico-metodolõgi- 

método de interpretação funcionalista e o método dialé
tico na perspectiva do materialismo histérico.

é exercida com base num sistema universal e teorico,aplicando-

sé é de uso ma is

Vejamos, rapidamente,

mas que, ao contrário, tanto os prin-

outras palavras, nesta perspectiva, são

cos: o

suas diversas vertentes interpretativas),

Entretanto, ca-

Aqueles que utilizaram e os

tal, deu-se, inicialmente, 
antropologos encontrando, pósteriormente, 
tre os sociologos a ela vinculados.
adeptos desse método de interpretação partem do pressuposto de 
que a realidade social é composta por partes interdependentes 
e infimamente vinculadas umas ãs outras, preocupando-se, basi
camente, em apreender as conexões funcionais existentes
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favorecer a sua readaptação.

modelos de organização institucional para a integração ou exra
clusão dos doentes mentais (Hollingshead e Reddlich, 1954;Fried,

importa ressaltar alguns limites em seu modo1964) ,
pretar e resolver o problema.

Ao trabalhar com aspectos relacionados ã integra-
o funciona

tal e estrutura social como

volvidas na ãrea da saúde mental concorrem para a elaboração e
a

seu encarceramento nas instituições destina-
de mo

a o modo histórico
men

cio-cultural da distribuição dos diferentes tipos de doenças men 
tais (estas elaboradas pelo saber psiquiátrico), bem como

ção, estabilidade e continuidade do sistema social, 
lismo interpreta o problema das relações entre saúde-doença men 

inadaptações dos indivíduos ao meio 
as análises funcionalistas desen

Em que pesem as contribuições das análises funcio-
relatividade so

cial global,
das a tratá-los. Conseqtlentemente, este tipo de análise, 

não comporta interrogações quanto

consolidação de um determinado tipo de ideologia e de 
junto de procedimentos técnicos que visam, em última instância , 
ã reintegração daqueles tidos por doentes mentais no sistema so-

problema da sua cau

um con

ou o

a va

nalistas, notadamente no sentido de apontar a

grupai,como se

desviantes) aquelas condutas que se opoem ãs caracterizadas p£ 
la conformidade a normas pré-estabelecidas, que tornariam pos-

social inclusivo. Desse modo,

d e inter-

riedade de formas que um mesmo tipo de doença pode assumir (Ro 
se, 1956; Hunt , 1959), além do fato de que cada cultura elabo

sível uma vida integrada, harmónica e funcional. Sob esta óti
ca interpretativa, o doente mental é um desviante do sistema so 
ciai global e o médico é o elemento que, eventualmente, poderá

do geral, 
de constituição e desenvolvimento do processo saúde-doença 
tal ã medida em que questões relacionadas ao 
salidade são remetidas para o âmbito pessoal ou
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tura social da qual a pessoa e/ou o grupo social fazem parte.

Monteiro (1983) tece essa mesma ordem de conside-

que
os conduz
sa cultura

a in
da aceitar o pressuposto da existência de condutas patológicas
universais,

mesmo

são

(p.38,39).

situa-seNum outro plano,
Partindo do pressuposto de que a realidade socialxista. con-

este
independentes da sua vontade,

ma-
men

siste no modo de produção e de reprodução da existência, modo 
através do qual os homens estabelecem relações determina

a abordagem dialética mar

conjunto de comportamentos exterior ao sistema de apreensão 
e os estrutura. Dizer que o que é patológico para nos;
--- a paranoia, por exemplo pode ser normal pa 

ra outras, é simplesmente fazer variar culturalmente a elasti. 
cidade da aceitação cultural dos fenômenos mórbidos;mas é

estas questões não mantivessem vínculos estreitos com a estru

as crenças,a edu

dade, os sistemas interpretativos

cação das crianças, etc,

anteriores ao pensamento que as classifica.Na ver 
são, em qualquer cultura,ao 

tempo sistemas explicativos e princípios estruturadores 
das condutas globais; as relações de família, 

determinados (síc) pelo próprio sis^

sal de compreensão dos comportamentos, posto que nao existe um

rações ao mostrar que "... o culturalismo não leva portanto sua 
crítica às próprias categorias classificadoras da psiquiatria co 
mo 'paranoia' ou 'megalomania', que são também socialmente cons 
truídas, não podendo portanto constituir uma 'grelha' univer-

tema explicativo, que os (síc) aprende. A verdade da psiquia
tria não esta portanto nela mesma ou no doente; qualquer cons 
trução teórica que pretenda ser explicativa dos fatos psíqui
cos não se basta a si própria"

das, necessárias e independentes da sua vontade, isto é, for
mas de relações sociais de produção ãs quais correspondem a um 
determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas 
teriais (Marx, 1968 , 1977 , lanni, 1979) , o fenomcno doença
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Em outras palavras,

instrumentos ana

qual-

(p.195, 196)..

te.

ao

a des-

quer formação social. Conforme Basaglia et alii (197 5)"... tal 
contradicción no puede ser encubierta o formalmente transfor-

flexoes sobre o papel desempenhado pelo Estado na organizaçao 
dos serviços de saúde

tal passa a ser considerado em suas múltiplas determinações hijs 
toricas. Determinações essas que condicionam o modo de compre 
ensão da doença mental como processo social,

e no exercício da prática médica.

a ser considerado

bre a doença mental, que se orientam por esta abordagem,têm co 
mo pano de fundo a concepção de que a vida social é governada 
por uma historia de conflitos permanentes privilegiando, des
se modo, os conceitos de modo de produção, formação económico -

entre doença mental e estrutura social. Estas relações são eir

as analises desenvolvidas so-

social, luta de classes e alienação, como os
líticos necessários para a compreensão das relações existentes

mada por las nuevas ideologias cientificas que, fracasando en 
sus respuestas ,se traducen inevitablemente en nuevas construcciones,ya 
sea bajo la forma de codificaciõn de la enfermedad o como codificación 
de la rehabilitación"

A utilização da dialética marxista para analisar fe 

nômenos da ãrea da saúde mental, conforme colocamos, é recen-

Mas ,
peito disto, os autores que utilizam esse referencial metodo
lógico para interpretar o significado do processo saúde-doen-

bem como a s re-

A partir dos anos sessenta surgem grupos de investigado
res preocupados em explicitar as mediações contidas na proble 
mãtica geral doença mental é estrutura social, circunscritas 
modo de produção capitalista. Da literatura sobre o assunto a 
que tivemos acesso, certificamo-nos não apenas da complexida
de deste último, como de seus aspectos polêmicos.

cunscritas a modos de produção específicos e vistas,basicamen 
te, como decorrente de contradições inerentes a toda e
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ça mental no contexto de formações sociais específicas,sao una
em mostrar que, considerando uma mesma formação social ounimes

a utilização d e diferentes
modalidades de interpretação para o que genericamente tem sido

interpretação do fato patológico correspondem diferentes prãtj.
utilizadas em função da situaçao de classe

area
determinadas pela posição que as pessoas, presumidamente doen-

A nossa proposta de investigação pretende seguir es^
um modo de produção espeorientação metodológica referida asa

tar que o
s i

e x -

Varias analises jã procuraram explicitar o signifi.
’ cado da doença mental
no

teóricos

Esse processo de reflexão e de críticas sobre

naquele ano,o

plicativas com as praticas terapêuticas que lhe são correspon
dentes articulam-se no contexto de realidades específicas.

as praticas so
da saúde mental são

modo de produção capitalista. Deste modo,cabe salien 
fenómeno doença mental é visto como não tendo existên 
mesmo. Ele só adquire significado através do modo p£

com as

c ia em

ciais que instrumentalizam as açoes na

a presença e

o surgimento de suas modalidades

cas sociais que são

lo qual, historicamente,

diversas, verifica-se

designado por fato patológico. Mais ainda, às variadas formas de

tes mentais, ocupam no processo geral da produção social (Basa
glia, 1970; Donzelot, 1970; Torrey, 1976; Jervis, 1977; Medei-

reira, 1982; Serrano, 1982).
ros, 1977; Szasz, 1977; Castel, 1978a; Machado, 1978;Frayze-Pe

cífico: o

a ps i. 
quiatria adquire grande vulto a partir de 1975, momento em que 
aqueles que nele se engajam fundam, em Bruxelas,

âmbito de sociedades capitalistas. Investigadores têm concen 
trado esforços em torno de questões relacionadas aos referenciais 

ou aos tipos de praticas médicas utilizadas por aque
les que procuram compreender a área da saúde mental e nela atuar.

em suas vinculações com a estrutura social

das pessoas consideradas doentes mentais. Isto é,
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profissionais e

com as

1983) .

A importância da nossa referência a esse movimento

o
lises visando a explicitar as relações entre doença mental

tendo comonuma perspectiva macro-estrutural,trutura social,
Giovanni Jervis e Robert

mento,

psiquiatria, desde o seu surgimento como disciplina médica no fi_ 

nal do século XVIII até os dias atuais, concluem

reside nos seguintes aspectos: 

sido no seu interior que teve início

*0 termo prática médica psiquiátrica institucional (ou relaçao institu
cional) foi cunhado por F. Basaglia e é utilizado por referencia á rela
ção terapêutica típica do exercício da medicina mental nas instituições 
de saúde pública (este conceito encontra-se desenvolvido na segunda par 
te do capítulo).

to adquire caráter internacional, congregando

na busca de formas de atuação alternativas ãs

e a

e es

terpretar quem são as pessoas sobre as quais recai a dominaçao 
exercida através da realização da prática médica psiquiátrica ins^

quiãtricas em suas vinculações com as condiçoes concretas de exijà 
tência (Documentos básicos da Rede de Alternativas ã Psiquiatria,

ps iquiatrizados, 
existentes para fazerem face ãs doenças mentais, como aqueles que 
se preocupam com a compreensão dos discursos e das práticas psji

de um lado, temos o fato de ter 
desenvolvimento de anã-

Movimento da Rede de Alternativas ã Psiquiatria. Este movimen-

as interpretações por eles fornecidas, que possibilitarão que os 
nossos objetivos mais específicos sejam melhor explicitados.

Basaglia (1970 , 1977) e outros (Donzelot, 1970; Gas
tei, 1971 , 1978a; Garcia, 1972 ; Dutrénit, 1977 ; Jervis,1977; PJL

titucional*, por alguns investigadores integrantes desse movi- 
a que os objetivos mais específicos do presente trabalho 

se referem. Portanto, é necessário colocarmos,em linhas gerais,

relia et alii, 1977), partindo de uma reflexão sobre o que

principais expoentes Franco Basaglia, 
Castel. Por outro lado, é especificamente sobre o modo de in-

s e r ela uma
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gregar e estigmatizar aquelas pessoas que não agem em confor-

por um saber

re porque
ca

a

Tendo em conta o objeto de intervenção da prã-
o exercício da domitica psiquiátrica o doente mental

basicamente, pela utilização do seguinte meio:nação manifesta-se,

tamento. que no inte-

questão da normalidade-anormalidade que a psiquiatria compor 

ta (isto ê, com base em critérios biológicos, psicológicos e/

pseudo-objetivida
pelo fato de se restringir ã busca de sintomatologias vi

sando ã elaboraçao de diagnósticos, prognósticos e ã prescri
ção de medicamentos sobre um objeto desconhecido pelos próprios

partir do momento em que entra numa instituição de tra-
Aliás, Goffman (1973) jã havia mostrado

ou psico-sociais).

e por uma

"ciência dogmática

"pseudo-científico"

evidencia o seu desconheci

e o que não ê normal

trica e a

de"

texto sócio-econômico-político

profissionais que atuam na área. Ainda segundo eles,isto ocor 
a prática dos profissionais além de permanecer cir

cunscrita ã passagem entre o que é
tegorias estas definidas com base em parâmetros ditados pelocon

do, mesmo quando se consideram as várias maneiras de conceber

midade com as regras básicas da ordem social. Em outras pala-

mento dos fatores que fundamentam o estabelecimento da norma
lidade-anormalidade. Esta característica continua prevalecen-

vras, segundo os autores acima referidos, a prática dos profi£ 
sionais que atuam na área da Saúde Mental tem sido respaldada

que nada tem feito além de etiquetar, se-

cia, a

1977; Medeiros, 1977). Nes 
afirmação de Basaglia (Garcia,1972) , 

relativa ã transformação do doente mental em objeto de violên
se sentido, entende-se a

culminando com a classificaçao dos com

cia, 1972; Alessi, 1977;

a elaboração da anamnese, 
portamentos das pessoas num dos quadros da nosografia psiquia 

prescrição de medicação (Basaglia, 1970, 1979; Gar- 
Dutrénit,
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doença mental têm por objetivos básicos

mento

Com relaçao ao surgimento e desenvolvimento de
instituições sociais, destinadas ao tratamento dos doentes men
tais, alguns autores (Donzelot,

tre o grau de desenvolvimento
dada formação social e

qual seja, a de manter reclusos aquemento permanece a mesma,
les que não encontram mais as condições objetivas para
integração nos ciclos produtivos.

Dessas analises depreende-se que,
ferencial teorico o dinamismo inerente ao desenvolvimento e fun
cionamento do modo de produção capitalista, a doença mental é

vo.
ceito de norma esta diretamente vinculado ao de produtividade,

o
(Garcia,1972)

la
construida para

a sua organizaçao e efi_

tendo por r<3

o con

ao tratamento da

as formas assumidas pela organizaçao in_s 
função das instituições psiquiátricas de trata-

nao encontra mais as

sao, mortificação e

1977) afirmam que, apesar da existência de correspondência en 
sõcio-econômico-político de uma

titucional, a

rior das instituições, o doente mental conhece apenas a opres 
a própria destruição de sua identidade. I_s 

to porque as instituições sociais destinadas

se como elemento de

vista como diretamente vinculada ap sistema económico produtji
Isto ê, tendo em vista que, neste modo de produção,

ciência administrativas, relegando para segundo plano o trata 
e a reabilitação daqueles que para elas se dirigem(Ale£

1970; Garcia, 1972; Dutrênit,

si, 1977; Basaglia, 1977; Medeiros, 1977).

a sua

as instituições psiquiátricas passam a ter por função"dirigir 
todo lo que obstaculice o sea inútil al proceso productivo"(Gar 
cia, 1972, p.50). ConseqUentemente, o doente mental afigura- 

"perturbação da ordem social
a partir do momento em que nao encontra mais as condições obje 
tivas para sua integração nos ciclos produtivos. Nesta mesma 
direção, Hochmann (1972) faz a seguinte afirmação: 
razón nosográfica aparece como una ideologia
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justificar la ambivalência de la sociedad frente a quienes rechaza :

tretanto,

chamou a nossa atenção.

ciais públicas destinadas ao tratamento das doenças mentais ,
como recaindo sobre aquelas pessoas,
condiçoes objetivas para

lo fato de pressupor que

mecanicista:".

es ,

. es

do o seu objeto como constituindo um fenômeno produzido, em gran 
de parte, por contradições inerentes ã sociedade inclusiva.En

al proceso productivo" (p.50).
de la definición de norma en nuestra sociedad industrial..

Pensamos que identificar o exercício da domina 
ção através da prática médica,

a constataçao feita por eles .relativa aos segmentos

a sua reintegração nos ciclos produ

os membros do proletariado enfrentam

en su

que não encontram mais as

o sea inútil

que os autores mencionados tiveram o grande mérito de desenca 
dear uma nova forma de reflexão

no interior das instituições so

la necesidad de apartarlos,pero de mantenerlos a la vez

en realidad, dirigir todo lo que obstaculice

desviación, como cura de sus propias contradicciones" (p.89).

tivos, constitui, de um lado, uma perspectiva mecanicista pe-

Refletindo sobre essas colocações, verificamos

sobre a psiquiatria, encaran

possibilidades exclusivas de integração ou exclusão do proces 
so da produção social geral. A transcrição de um trecho de Ba 
saglia (Garcia, 1972) é bastante reveladora da citada posição 

en la sociedad del capital, en donde el concepto 
de norma está ligado al de productividad , la funciõn de las 
instituciones destinadas a la organización d e la anormalidad

un inadaptado

do social sobre os quais incide a dominação exercida pela prá 
tica médica psiquiátrica institucional, é que particularmente

". . . lo que podemos decir acerca

que êsta coincide explicitamente con la produccion. Esto significa 

que cualquiera que quede al margen de ella es
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(p.67). Em outras palavras,

re

repostas no processo de realizaçao do capital no interior d e

convém frisar que, apesar doDe outro lado, nu
objetivando desvendar as

articulações infra e supra-estruturais entre doença mental e

ca institucional recobre, tem sido apenas presumido, indepen-

realizar com o presente trabalho..

siste num complexo de relações sociais, económicas, políticas
e ideológicas, partimos da premissa de que

explica exclusivamente pelo económico, mas
sócio-po

líticos , bem como da
impacto sobre as personalidades indivi-

mente evidentemente,

estrutura social capitalista, verificamos que o conhecimento das 
características da população, que a prática médica psiquiátri^

e biológicos

a etiologia das doen

uma formaçao social concreta.

sao as

ças mentais não se
decorre da convergência de um conjunto de fatores 

económicos, psicológicos
forma peculiar de seu

vas ã Psiquiatria deixam entrever que as mesmas estão fundadas

Isto posto, considerando que o meio social con

mero expressivo de ensaios teóricos,

dentemente de uma análise empírica da realidade que lhe forne 
ça o devido suporte metodológico. E é isto que nos propomos a

são das pessoas no processo da produção social geral não se dá 
uma única vez e de forma definitiva, mas sim que ambas são d£ 
terminadas por condições estruturais e conjunturais, postas e

mo uma totalidade histórica prenhe de contradições , nao se
lativizando, contudo, o fato de que a integração ou

numa visão simplificada do movimento do real. Este é visto co

no que tange ao fato relativo a quem 
pessoas que a prática médica institucional recobre, as 

contribuições dos teóricos do Movimento da Rede de Alternati-

duais. Entretanto, como a nossa investigação norteou -se pelo 
estudo de uma população psiquiatrizada, composta predominante 

de sub-empregados e desempregados, nela,

a exclu-
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as dificuldades de ordem económica adquirem relevo especial.Nao

exercício da

sobre aquelas a este mar_

o conceito de relaçao terapêutica e1aborado
por Basaglia (1970; Garcia, 1972)
marginalidade social, desenvolvido por Kowarick (1977). Com ba
se nestes conceitos,

n o

cas da cidade de Ribeirão Preto, procurando responder ãs se
guintes indagações: quais sao as

na
saúde;

quais os traços que caracterizam rea
a s

re

sua

o u indireta-

características da populaçao 
atendida pelo serviço psiquiátrico

com pro 
pratica profissional , 

leituras de trabalhos que tratavam, direta

procedemos a uma investigação
com uma amostra extraída da população atendida

referida instituição de 
qual a sua posição no processo geral da produção social;

nossas prco- 

convivência

lação médico-paciente nessa instituição; quais as reações da 
população amostrada à realização de um determinado tipo de 
lação terapêutica.

e em

cupações, foram gradativamente geradas na 
fissionais da ãrea, preocupados com a

quais os fatores determinantes da sua procura pelo atendimen
to médico psiquiátrico;

e mpírica, 
serviço de 

pronto-atendimento médico psiquiátrico do Hospital das Clíni-

dominação pela prática médica psiquiátrica institucional nao se

mos, de um lado,

ginalmente integradas. Neste ou naquele caso, os meios de tra 
balho tradicionalmente utilizados pela referida prática, para 
o exercício dessa forma de dominação, meios estes basicamente

■ *»

Para a analise desse nosso objetivo, seleciona

Estas dúvidas, que estão na raiz de

e, de outro,

obstante, neste caso, como procuraremos mostrar, o

dá exclusivamente sobre as frações de classe excluídas do pro_ 

cesso produtivo mas também^ sobretudo3

centrados na elaboraçao da anamnese, visando ã rotulação dos 
comportamentos e ã prescrição de medicação, podem ou não ser 
modificados.

o conceito de
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siderações que se seguem partem da constatação de que
dem de questão situa-se
trica, interessando-nos verificar alcance daso

suas contribuições para

ciais do doente mental na nossa sociedade.

Vários autores têm apontado

dos epidcmiolõgicos em saúde mental na América Latina e,em particular,

19 83). No geral ,

de do aperfeiçoamento e refinamento do método estatístico pa
ra
tal.

do doente mental, mostrou que a preocupação dos proeconómicas
fissionais com o conhecimento do doente mental

os seguintes p£*

- Revista Brasileira de Psiquiatria.

- Jornal Brasileiro de Psiquiatria.

- Revista da Associação Médica Brasileira.

discussão exaustiva das analises referentes a este tema,ascon

Consultamos, no periodo compreendido de 1970 a 1983, 
riódicos:
- Neurobiologia.

- Revista de Psiquiatria Dinâmica- (antigos Arquivos da Clznica Pinei).

um melhor entendimento da determinação social da doença men

a natureza e

a escassez de estu

no Brasil (Silva, 1973; Almeida Filho et alii, 1981; Delgado,

essa or

como um ser his

Apesar de fugir aos limites deste trabalho uma

Uma revisão feita nos principais periódicos cien 
tíficos nacionais da área*, relativa ãs características sócio -

as analises existentes fundamentam-se numa vi

a compreensão das características so-

são funcionalista da sociedade, numa compreensão simplista do

nos limites da epidemiologia psiquiã-

fenômeno mórbido, associada à profunda convicção da necessida

mente, das características sócio-econômicas da parcela da po
pulação brasileira que busca o atendimento psiquiátrico nos ser 
viços públicos existentes.
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tentes que apresentam,
preocupação, são de cunho descritivo contendo, implicitamente,
uma visão do social como um todo indiferenciado homogêne o.e
Conseqllentemente, o conhecimento do doente mental

integrante de uma sociedade concreta,é apresentado desocial,
forma abstrata e, desse modo, pouco contribuindo para elucidar
esta ordem de questão.

A transcrição de
plifica os aspectos apontados acima:

Porto Alegre, Curitiba

ou
rurais de onde eles mesmos vieram ou de onde seus pais sairam

busca das oportunidades de trabalho das cidades grandes.Aoem
caíram numa arapuca. As oportu

nidades de trabalho sao, de fato, melhores que
Mas as exigências em rela

à alimentação,ao transporte,ao vestuário,ao lazer e a ou
tras típicas da grande cidade terminaram reduzindo o orçamen
to de tal maneira que nao houve vantagem na mudança. Mas hou-

perdas irreparáveis na estrutura do indivíduo,da família eve

0 indiví-
grupo desenrai-ser

zado. Um e outro perdem os nutrientes psicossociais mantidos pe
la tradição e pelas vinculações resultantes de viverem muitas

do grupo social. A mais significativa dessas perdas 
tada pela dupla situação da anomia e do anonimato.

um na multidão e a família um

em sua maioria concentrados nos grandes aglomerados urbanos bra
"Sao pacientes que estão

duo passa a

um trecho de um trabalho exem

como um ser

çao à moradia,

veis"

a s que tinham
na pequena cidade ou na zona rural.

etc.), vivendo em condiçoes urbanas e
sociais básicas degradadas. A qualidade da vida,de um modo ge

sileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte ,

direta ou indiretamente, essa ordem de
torico-social ê relativamente pequena. Os poucos trabalhos exis

ral, ê inferior ao (síc) daqueles pequenos grupos urbanos

fazê-lo, de uma certa maneira,

é represen

gerações no mesmo local e alicerçados em usos e costumes está 
(Blaya, 1978, p.4-5).
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Uma outra característica presente nos trabalhos

cessos feitas,
outros,e

sao analisados com ba-
num referencial que se aproxima daquele campo do saber conh£se

eido como Ecologia Humana.

0 trabalho de Campos et alii (1984) elucida bem

lisar"... as condições de vida
comunidade... definidas através de escolaridade,
da mensal e tipo de habitaçao (op.cit.,p.l49) apresentam os seust I

resultados através de uma mera descrição da localizaçao geográ
fica e das características das habitações dos casos - controle, co

De modo geral caracterizam-sese pode verificar a seguir:mo
quatro tipos de moradias entre

situadas em bairros mais afastados esas
existem ruas

asfaltadas. Geralmente estavam sem acabamento interno,semreta e

da
d e outros bairros

' em
d e Minas Gerais

ou outras
nestes bairros; 2) residências

vários barra

processos sociais deternri
nantes das condições sociais de existência do doente mental.Es

purrados' para a periferia ou então procediam 
cidades do Estado de São Paulo. Os barracos de madei

dessa natureza consiste em omitir os

d o doente psicótico crónico na

ou então os

ra eram comuns

eram serventes ou auxiliares de pedreiro e

em zonas de pros

referidos processos sociais

s e encarregaram

a característica acima aventada. As autoras ao se proporem ana.

com nomes facilmente localizáveis, numeraçao cor-

pintura, havendo um arcabouço que ia sendo melhorado gradativa 
mente de acordo com os recursos disponíveis. Os homens da casa

em expansao, onde nao

de Ribeirão Preto e foram, com o desenvolvimento da cidade

ta omissão transparece nas tentativas de interpretar aqueles pro 
geralmente, através de meras descrições de indi.

cadores como idade, sexo, estado civil, procedência

ocupação, ren

construção. Estas famílias,no geral, vieram

as pessoas com distúrbios:!) c£

tituição e alta marginalidade. Nestas áreas encontraram-se des 
de casas de aparência boa até núcleos formados de

mental.Es
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lias legalmente constituídas, protitutas, menores delinqUentes

cas famílias residentes
sidencial passou a ser comercial. Geralmente

garantir uma certa homogeneidade sócio-econômica,reamento, po
residências tinham características diferentes das dos ca

famílias eram mais nuHavia uma certasos .
pessoas movimentavam-se, circulavam, entravam e saiam

(op.cit. , p.150) .

neces
sidade de desenvolver trabalhos que elucidem concretamente quem

objeto de cuidados da pratica medica psi.ê o doente mental
quiãtrica institucional
devem ultrapassar

dade guardando com

também historicamente determinado, cujos probleser social,um
doentios podem constituir momentos significativos paramas au

mentar a sua
da superaçao social.

terior"

a mesma relações estruturais historicamente

rem as

As características apontadas reafirmam a

que considere a prática médica psiquiátrica articulada à socie

a área antes re

esforço analítico que tenha por premissas a doença mental como
um fenômeno indubitavelmente condicionado pela estrutura social ;

em suas ruas, visto que

e da transformação da nossa realidade

a s casas estavam

tuadas nos bairros antigos, geralmente velhos, porém conserva-

determinadas; e finalmente, que considere o doente mental como

'desordem sadia', as

na nossa sociedade. Estas análises

consciência na capacidade das suas açoes em vista

mais de suas casas e havia, enfim, mais vida, mais colorido in

mal conservadas... Quanto aos controles procurou-se, com o pa-

há muitos anos nelas residiam e praticamente constituindo as úni_

meros as, as

o plano meramente descritivo inserindo-se num

cos de um sô cômodo, sem os mínimos recursos sanitários. Famí-

dos; 4) habitações situadas no centro da cidade, cujas pessoas

e adultos marginais aí se misturavam e conviviam; 3) casas si-
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2. OS CONCEITOS PE RELAÇAO TERAPÊUTICA E MARGINALIVAPE SOCIAL.

Conforme colocamos anteriormente, o tema central

características que têm revestido

conceitos de relaçao terapêutica
volvidos por Basaglia (1970 ;Garcia, 1972)
respectivamente.

0 Conce.ZZo de. Re.Za.ç.ã.0 Te./iapcu.Z-ica2.7

O conceito de relaçao terapêutica psiquiátrica en
desenvolvido nos ensaios de Basagliacontra-se

(1970)de la violence e
1972). O referido autor, partindo da premissa de que na mecia,

médico
e paciente d e valo-

No campo da Psiquiatria,

conhecimento da p£ 
pulação atendida pelo serviço psiquiátrico de um Hospital Geral

do perante àquele de modo que lhe permita ”... suportar y superar
(op.cit., p.19), ambos

dicina a relação médico-paciente se realiza entre aquele 

corpo anatômico configurando uma relação entre sujeito (o méd£ 

co) e objeto (o corpo doentio), aponta que a concretização des

"Apuntes de psiquiatria institucional”(Gar

e marginalidade social desen-

"Les institutions

do trabalho, consiste em trazer à discussão o

e Kowarick (1977) ,

e as

a relação médico-pacien

na instituição enfocada. A referida análise fundamentou-se nos

tar na relação o seu preparo técnico e o enfermo ser objetiva-

ciais que ocupam na sociedade.

' la angustia de ser enfermo”
também projetam na relação um sistema

ta relação requer um certo grau de implicação pessoal por par
te de ambos os elementos que a integram: além do médico proje-

a prática psiquiátrica

res, normas e crenças decorrentes das respectivas posiçoes so-

e um



20

te constitui uma

cia de reciprocidade entre os elementos que
a sua característica básica. Neste tipo de relaçao, o psjitui

quiatra emerge como o elemento que dispõe de

ender o doente mental e nem a sua enfermidade.
za o seu saber-poder para defender-se do doente e do mistério

classifica-de sua a

estratificadas porConsiderando as sociedades

re

pos básicos:

típica do exercícioA relaçao privilegiada
liberal da medicina

maior ou menor

pessoas têm como possibilidade dc£ 
frutar de um tratamento médico público ou privado, dependendo

cado principalmente numa concepção de enfermidade que resulta 
de alterações intra-psíquicas

ela possibil£ 
a realidade

poder que, até presentemente, nao tem se prestado para compre
0 médico utili

ção dos sintomas apresentados através do seu enquadramento num 
dos quadros nosogrãficos disponíveis.

sistema de estratificação social, a

um certo saber

ou das relações inter-pessoais,

"arma principal"

"relaçao objetai" com características próprias .
Além do doente mental não ser considerado como um tipo qualquer

o institucional e o privilegiado.

a integram consti^

da posição que ocupam no 
lação terapêutica psiquiátrica realiza-se através de dois ti-

classes sociais nas quais as

mórbido, no qual os princípios médicos se fundamentam,mas cal

e tam-

de doente, o processo interativo nao se realiza sobre o corpo

determinando a emergência de uma relaçao objetai, cuja ausên-

"loucura", usando como

caracteriza-se por uma certa margem de 
reciprocidade derivada do fato de o médico possuir o saber-po 
der técnico e o doente o poder económico do qual aquele não po 
de prescindir. Entretanto, a existência deste plano contratual 
na relação psiquiatra-paciente, determinante da presença da re 
ciprocidade referida, não constitui garantia de 
sucesso na relação terapêutica. Se, de um lado, 
ta ao paciente manter os seus vínculos com
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bém romper o contrato firmado a qualquer momento do tratamen
to , por outro,

meras incógnitas.

exercíciotípica d oA relaçao institucional
da medicina mental nas instituições públicas de cuidados da saú
de fundamentalmente,caracteriza-se,

ambulatórios,cos
psiquiatra utiliza o seu sabcr-podor para enquadrar o pacien
te em algum dos quadros nosogrãficos procurando c ontrolar a

alternativa senão submeter-se à

2.2-0 Conce-cto de. Ma.tig.cna.£.cda.de. Soc.-ia.t

ConA'Cde.fta.çoe.& Gen.a.í.&

convencionou denomi
nar de

processo migratório

entre ouapassou

tri-
a

ciprocidade na relação terapêutica, quer esta se refira ;a doen 
tes tratados em regime de internação nos hospitais psiquiãtri^ 

centros de saúde e outras instituições. 0ou em

com o

adquirir nas sociedades ocidentais gerando, 
uma série de "desaj us tamentos"tros aspectos, uma serie de "desajustamentos" nos migrantes por 

desvincularem-se parcialmente de sua cultura de origem sem se

A preocupação pelo que se
surgiu nas primeiras décadas do

velando-se como

pela ausência de re-

"populações marginais
século atual em vista da importância que o

sua conduta através da medicação. Ao paciente não resta outra 
ação objetivante do médico,r£ 

um ser sem história.

o psiquiatra não perde o seu papel de deposita 
rio de um saber-poder, atuando sobre um objeto que contém inú

integrarem plenamente na cultura adotiva. Seguindo esta 
lha de raciocínio, Park (1928), um dos primeiros estudiosos 
se preocupar com o problema da integração dos imigrantes naso 
ciedade norte-americana, elaborou o conceito de homem marginal

Ma.tig.cna.%25c2%25a3.cda.de
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tanto, estarem plenamente integrados em qualquer delas.... .

0 conceito de marginalidade surgiu inicialmen
te por alusão a um conjunto de fenômenos de ordem psicológica
e individual consistindo

umcas ,
situaçao de mudança e de conflitos culturais por esta cau-e,

é capaz de orientar-se coerentemente fren
te aos problemas de participaçao na cultura (Quij ano , 19 7 8).f I

tinuar considerando os
deslocou as origens do problema para fatores sociais.dividual,

. . um contras
te ,

membros de um grupo estão procuramos
acredita possuir maior prestígiodo ajustar-se ao grupo que se

e poder. se-

con
e ten
(op.

opera-

0 homem marginal passou a ser considerado como
tensão ou conflito de grupos sociais que diferem quanto ã

gica foram percebidas por Stonequist (1948). Este,apesar de con 
desajustamentos no âmbito meramente in

ci t. , p.141-142).
Entretanto, este deslocamento analítico

provenientes de culturas antagôni
estão incorporados â personalidade de um indivíduo numa

As dificuldades na utilização de um conceito fun
damentalmente psicológico como instrumento de anãlise socioló

raça ou cultura e onde

mente assimilar-se e

referindo-se às crises a que os migrantes estavam sujeitos d£ 
vido a sua concomitante inserção em duas culturas sem,

tos entre os elementos que,

no en

Os grupos acham-se numa relação de desigualdade, 
ja ou não abertamente afirmada. Os indivíduos do grupo subor
dinado ou minoritário, cujos contatos sociais os levaram a parcial 

identificar-se psicologicamente

"... no conjunto de tensões e confli

sa, o indivíduo não

com o gru 
po dominante sem serem plenamente aceitos, estão na situação mar
ginal. Acham-se ã margem de ambas as sociedades, parcialmente den 
tro e parcialmente fora. Eles experimentam mentalmente os 
trastes, tensões ou conflitos das duas raças ou culturas 
dem a tornar-se um tipo característico de personalidade"
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conforme salientado por al-

ciais dessa mesma personalidade. Nessa mesma direçao.Golovenski
(1952) ressaltou que o conceito de
nal não passa de um estereotipo que,
pos, resulta de uma caricatura ou de uma exagerada distorção da
realidade".

a problemáticaApós a Segunda Guerra Mundial,
da marginalidade ressurge referida a
diretamente relacionados ao intenso processo de urbanizaçao e
industrialização por que passava

presente na maio-progresso

favelas ,

nização social desempre

com o

go.
política etc.

Estes aglomerados passaram a

um conjunto de problemas

a on

a maioria dos países da Amé-

ao ser equacionada em torno de um tipo particular de persona-

ria das grandes cidades surgiam núcleos de populaçao migrante que

a alienação

como todos os estereóti-

"sui generis"

gina e, muito menos, permite apreender as características so-

rica Latina. Ao lado do intenso

lidade, nao permite precisar a natureza da situaçao que

e outros (Quijano, 1978,p.19). 
ser vistos como um tipo de orga-

ginalidade como desajustamentos provenientes de padrões cultu 
rais distintos e conflitantes. E,

do do indivíduo para o antagonismo cultural não resultou em gran 
des avanços do ponto de vista da identificação teórica das po 
pulações marginais. As analises posteriores, objetivando apro 
fundar esta ordem de questão, fixaram-se na concepção de mar-

guns autores (Kowarick, 1977; Quijano, 1978), a marginalidade,

a instabilidade matrimonial, a criminalidade, 
constituiam manifestações típicas de sua estru 

tura interna e formas específicas de seu relacionamento

"... personalidade margi-

em que fenômenos como o

marginalidade passou a ser equacionada como um problema espa
cial, portanto, referida ã população que vivia em 
"barricadas,callampas, rancheríos"

se fixavam nas suas periferias, cujos padrões de vida escanda 
lizavam administradores, políticos e a população em geral. A
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meio urbano inclusivo.

in-

0

produto

o s pro-caçao. A falácia de tal concepção se manifestou entre
prios planejadores urbanos, cujas tentativas de desfave lamento

barria
e outras,

blema das
a inexistênciainvestigações mostrando, entre outros aspectos,

de uma relação causal entre favelado e marginal (Martins,1971;
Perlman, 1977).

conceituai ,Prosseguindo a tarefa de aclaramento
interpretativas dadelinearam-se na Sociologia duas vertentes

funcionalista e

0 Mod&Zo Funcconat-c-ita. da.

e m
ou

Nos modelos que enfatizam o plano psico-social

preocupada com o desenvolvimento-subdesenvolvimento da América Latina, 

dependente de qualquer tentativa de delimitação conceituai.

em nada contribuindo para o equacionamento do pro-das"
eram acompanhadas por um aumento gradativo de favelas,

a dialética-marxista.

seu uso, por técnicos em planejamento urbano e desfave lamento,

Como veremos abaixo, a visão funcionalista da mar

Esta concepção de marginalidade, referida a uma

de desajuste circunstancial do desenvolvimento económico,levan 
do ao desencadeamento de um sistema de ações visando à sua erradi-

ginalidade, tendo por premissa uma visão da realidade social fun 
dada no princípio da integração entre os diversos elementos que 
a constituem, enfatiza o aspecto da "falta de integração 
independentemente da ênfase posta em aspectos psico-sociais 
em aspectos mais marcadamente macro-sociológicos.

"populações marginais". Nesta mesma direção surgiram

situaçao espacial, generalizou-se, inicialmente, na literatura

tornou implícita a presunção da marginalidade como um

marginalidade: a
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a marginalidade é explicada através do conceito de descontinui
dade entre os diversos papéis

sas hierarquias,
nas esferas da edu

ocupação, renda e outras,caçao,

ser alto
ou pode reunir também diferentes padrões.ou baixo,

d e al
cançar uma posição social almejada em decorrência da sua iden-

qual nao pertence,apesar de
fulcro de suas aspirações

drões que orientam seus comportamentos. A explicação da margi
nalidade é dada 11

(Merton, 1970, passím), englobando
na

(Kowarick, 1977, p.29).

ciocínio, no

ma-

exclusão social nao surge aleatoriamente.

pro-
d a noção

Uma outra vertente analítica parte da constata
ção da existência de barreiras que impedem o indivíduo

a partir da defasagem entre o grupo de par 
ticipação de um indivíduo em relação ao seu grupo de referência

le constituir-se no

e status do indivíduo (Lensky,1954) .

e fornecer os pa

sendo que a falta de integra
ção ou de congruência entre elas é que constitui o indicador da con 
dição marginal, pois o conjunto dessas posições pode

tificação com um estrato social ao

Apesar da lógica implícita nesta modalidade de ra 
sentido de indicar a impossibilidade de uma plena 

integração social devido ã existência de barreiras que a impe
dem, importa salientar que a marginalidade não surge independen 

estruturas que a originam. Ela pode 
visto que

ao seu grupo de
. .. indivíduos e

Partindo do pressuposto de que o sistema social comporta diver 
os indivíduos passam a ocupar posições situa

das em diferentes níveis de hierarquização,

positivo"
grupos independentemente da posição hierárquica que ocupam 
escala de estratificação social cuja aspiração de pertencer en 
contrasse entraves à sua efetivação

temente de processos e 
nifestar-se sob várias modalidades, uma situação de 

Quando certos indiví 
duos são excluídos de um benefício social também tendem 
lo de outros, denotando a característica cumulativa deste 
cesso. Neste enfoque parcial "... existe uma negação

a se-
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mo uma categoria analítica que transcende
na ação (Kowarick, 1977, p.59).I !

Nesta mesma direção situa-se

Para este autor, a

xa; pela presença de um alto grau de passividade nas pessoas e

pria ã categoria construída sob

ças, conhecimentos e tecnologias, utilizado por um determinado
a o meio social

pulações que vivem a situação de marginalidade.

Em todas essas tentativas de explicação do fenô
da marginalidade confundem-semeno

rea-
nao

constitui o modo de existência de toda e qualquer estrutura so
interdependência entre os elementos

conflitiva e contradito
ou de

por formas de organizaçao social centradas em interações sociais 
diferenciadas. Lewis atribui uma essência pró-

cultura da pobreza caracteriza-se pela pre
cariedade sócio-cultural de segmentos da população da classe bai

0 princípio da integração funcional entre os elementos da 
lidade social, implícito nessas concepções de marginalidade,

de estrutura social na medida em que o conceito de marginalidade 
decorre do somatório dos motivos pessoais ,

a um corpo organizado de normas, valores,cren

um con

a denominação de cultura da p£

os processos e estruturas que

a originam com

pouco numerosas e

o fenômeno se manifesta.

as pessoas envolvidas

grupo social a fim de permitir a sua adaptaçao
o referido conceito ê meramente descri

nunca aparecendo co

as situações nas quais

ria. Assim, a

ciai. Ao contrário, a

breza, referindo-se

a marginalidade, vijs 

ta sob a ótica do conceito de cultura da pobreza de Lewis(1966).

todo processa-se de forma descontínua, 
existência marginal de um elemento,

em que vive. Na verdade, 
tivo, permitindo apenas ressaltar algumas características das po

junto de elementos, constitui um produto necessário da estrutu 
ra social. Quer no nível teórico ou empírico, parece não ter sus 
tentação o que está implícito nas tentativas de análise da mar 
ginalidade centradas num nível explicativo micro-sociológico.Na

e o



27

integração-adaptação daqueles considerados inadaptados.Assim,
a estrutura social como uma totalidade prenhe de contradições

e tendência fundamentais.

No nível macro-sociologico , a formulação do con
ceito de marginalidade parece ter como ponto de partida a pret)
cupação emergente entre um grupo de técnicos ligados ã CEPAL

tendências problemas na maioao pressentirem 11o surgimento de
ria das sociedades latinoamericanas , decorrentes do descompas.

to, manifesto através da constituição de um grande contingen
te populacional excluído da participação dos benefícios ineren

modo de inserção no mercado de trabalho, oscilando entre o de
subemprego e implicando no desempenho de

atividades de baixa produtividade e ínfima remuneração(Paoli,

Esta colocaçao apesar de ã primeira vista indi^
car que a marginalidade passou a ser analisada como produto di.
reto da estrutura social operou, segundo se depreende do con
ceito de grupos marginais da DESAL, o deslocamento da unidade
de analise do sistema social global para o indivíduo. Abando-

mãtica a uma mera orga-

Para

reduzindo a proble- 
incapacidade dos grupos sociais de se

não é questionada e, e m seu caráter

semprego encoberto e o

ao ser convertida em probl<3 
mas de adaptação - inadaptação de qualquer elemento ou

so existente entre os processos de urbanizaçao e desenvolvimen-

d e um

atitudes reformistas e conservadoras, objetivando favorecer a

muito menos, visualizada

conjunto de elementos, de uma.dada estrutura social, em decor

realidade, a marginalidade social

tes ã nova sociedade industrial. Exclusão esta oriunda de seu

rência de características a eles inerentes, implica no uso de

nizarem internamente para fazerem face ãs novas exigências asso 
ciativas e organizativas da sociedade industrial.

1974; Berlinck, 1975; Kowarick, 1977; Perlman, 1977).

a DE-

nou-se a visão de causalidade estrutural,
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SAL (1969) , grupos marginais sao aqueles que
es-

d e participaçao de
seus elementos humanos no conjunto social (op.cit. , p.51).

projeção atual de situações pré-colombianas

'por fim, por si mesmos,

esforço de modernização da sociedade, seria preciso antes de tu

lidade na emergência de uma sociedade nova, pela construção de
comportamentos e valores homogeneamente constitutivos de uma ver

(op . cit. ,. p . 20-21) .

originada na dominação europeia de grupos nativos e perpetuada 
até hoje sem alterações significativas. A heterogeneidade dual 
bãsica manifestar-se-ia na coexistência de uma cultura tradicio

a uma dicotomia cultural própria ã situaçao da América Latina,

e pré-industriais inj. 
ciais'. Esta característica dos grupos marginais os impediria de

ã sua miséria', dados a sua desintegra

do processo

do incorporar tais grupos a eles, pois essa seria a via de trans-

integrados na sociedade em que vivem. Este fenômeno remontaria
e, portanto,nao sao

os que não pertencem nem par 
só não são modernos sob qualquer definição de mo-ticipam, nao

formação da própria sociedade. Desse modo, romper-se-ia a dua-

dernidade, como são também tradicionais enquanto representam a

dadeira nacionalidade"

Conforme salientou Paoli (1974), "... a margina 
lidade, para DESAL, é um fenômeno que designa grupos sociais que 
não pertencem à unidade do conjunto social

tão, em verdade, fora da escala, por falta

0 modelo de marginalidade da DESAL parece ter si 
do elaborado sob a inspiração teórica funcionalista.

nal e de uma cultura moderna: '

sistema social e, por isto, não incorporados e integrados;

Suas ana
lises deixam transparecer um carãter psico-sociológico visto res 
saltarem sempre os valores, opiniões e atitudes dos

". . . estão fora do

ção interna e ãs bases ineficazes de sua açao. Uma vez dado o

grupos com 
ponentes desta categoria. Dessa forma, a noção de estrutura so 
ciai, enquanto a categoria que se situa na origem
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marcadamente,
gem os
que as

implícitos nesta abordagem, decorrem do fato de o refericos ,
rido modelo ter sido elaborado

E com um grupo de teóricos, centrados numa cer
ta teoria da mudança social, que visualiza a sociedade moder-

siste-
matização da problemática da marginalidade. Esta passa a ser
analisada numa perspectiva macro-sociológica, tendo como pano
de fundo a preocupação com a mudança social, amparada esta por

ni zaçao.

A teoria da modernização, partindo da noção de

etapas históricas de desenvolvimento presenciadas pelas socie
dades industrialmente avançadas, arquitetou seu modelo analí
tico com base numa visão funcionalista do social. Tendo como
pressuposto básico um todo harmonioso,
integrado, com seus sub-sistemas interpenetrando-se

marginalidade

atores

instân
sócio-culturais dominantes na sociedade.cias

governamentais para a adoçao de políticas corretivas 
desequilíbrios.

Esta,valendo-se

dificuldades em se

a noção de

com as

uma concepção de desenvolvimento designada por teoria da moder

o sistema social como

se reduz a meros desajustamentos no funcionamen

que os atores interiorizam normas, vaiores, tendentes á padro 
nização de condutas e expectativas, condizentes

d e tais

que as sociedades latinoamericanas devem passar pelas mesmas

seus aspectos supra-estruturais e deixando ã mar

tentar identificar os construtos teó-

na como sinónimo de desenvolvimento, que se encontra a

to do sistema. Nesta perspectiva, existe implícita
interiorizam normas, valores,

e se ajus_ 

tando, tendente a atingir o consenso social,passa a encarar o não in

de marginalização, é sistematicamente negada, enfatizando-se,

seus aspectos infra-estruturais. Entretanto, ressaltamos

com propósitos eminentemente prã 

ticos. Na realidade, objetivava fornecer subsídios aos órgãos

tegrado como disfuncional para o sistema. Conseqllentemente, a
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Den

... desajustes de

dos pelos indivíduos
(op.cit. , p.4 7) .

Em outras palavras ,

quezas, equacionados em termos de padrões polares ( disparida
des regionais, dualidade cidade-campo e outros) implica na su-

vis

Desse modo,

d o tradi-

tt0 conceito de margji

no
psico-social (...). 0 fato, fundamental

Coo
e se

valo-
parciais ,

encarar o desenvolvimento como um processo que comporta desequi 
líbrios inerentes

uma
(Ko-

cional em relação ao moderno. A definição de Germani (1970)tam 
bem coloca a marginalidade nestes termos:
nalidade relaciona-se de maneira muito estreita com a noção (e 

processo real) de modernização social e política tanto

que gera a marginalidade e a sua percepção enquanto problema é 
carãter assincrônico e desigual do processo de transição.

mesmo procede em ritmo de velocidade

finidos em função de um padrão normal tido como inerente e proprio de 
caracterização genérica e abrangente de cultura industrial"

lo processo de transformação social"

com o

fasagem entre o quadro socio-cultural e

ou avanços de um setor sobre outro.

a sua

a teoria da modernização ao

ao processo de criação e

e grupos que sofrem o impacto causado pe-

a marginalidade é caracterizada como a persistência
tos como atrasos

plano estrutural como no

distribuição de ri-

tro deste referencial, a marginalidade resume-se em desajustes 
ao nível das normas e das condutas sociais

gração entre as diversas estruturas sociais, originando uma de 
os padrões internaliza

mo ê bem conhecido, o

warick, 1977, p.47) e se manifesta

do controle social, distribui sanções para fazer face às açoes 
que se enquadram ou não aos padrões de conduta prescritos.

posição de que a sociedade moderna comporta estruturas que s e de
senvolvem em ritmo desigual, cujos diferentes estágios são

quência muito desiguais (entre os sub-processos componentes) 
Estas assincronias geram a coexistência de instituições, 
res, atitudes, modelos de comportamentos, estruturas

"... por uma falta de inte-
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no mesmo lapso alcançam diferentes graus de modernização e de-

grupos sociais
(op.cit., p.16).

co
enfatiza-se a existência de uma defasa-

gem entre atitudes

modo de existência específico:

dualidade estrutural decorrente do novo estilo

mas,
acentua-se o problema das difi-industriais. Conseqllentemente,

rompe-
partici-

o qual supoe um tipo de socializaçao fundado num con j unto de nor 
valores e conhecimentos inerentes ao desempenho de papéis

'vagos politicamente', ao 
vínculos da tradição, não achando uma forma de

tuação de atraso ou exclusão"

rem os

0 equacionamento da marginalidade pela teoria da mo 
dernização não é muito diferente daquele da DESAL. Ao nível in

zonas rurais

senvolvimento (...). Deste ponto de vista tomam-se marginais os 
e áreas geográficas que

ciais, ela se caracteriza pela diversidade e impessoalidade dos 
papéis sociais acentuados pela complexidade tecnolégica e pelo 
grau de burocratização; no plano sécio-cultural configura-se uma 

de vida urbano

terpretativo, quer considere os indivíduos ou grupos sociais 
mo unidade de análise,

exigidos pela sociedade industrial. Tendo o sistema social glo 
bal como unidade de análise, a

enquanto rede de interações so-

grupos ou categorias sociais, regiões no interior do país, que

se encontram em tal si

nos planos objetivo e suojeiivu uaiuam-ines atitudes e perso
nalidade social adequadas ã situação) os migrantes urbanizados
ficam num 'vazio normativo' e

culdades de certos grupos sociais em assumir o modo de vida ur 
bano. No nível empírico, a marginalidade diz respeito às popu
lações provenientes de zonas rurais ou pré-urbanas que,por não 
terem vivenciado a nova experiência socializadora,tornam-se in 
capazes de desempenhar os papéis requeridos pela nova socieda
de, correlatamente ao fato de não dispor de recursos suficien
tes que permitam generalizar as oportunidades.

subjetivo (faltam-lhes atitudes

e comportaméntos em relaçao aos parâmetros

sociedade configura-se como um

" Carentes de meios



32

paçao eficaz, no sentido de esta lhes fornecer uma nova identi

tando numa situaçao marginal, nela deva permanecer definitiva-
a mudança da

espécie de

E a mudan

as sociedades in-
de modo esponta -

altera seu quadro de desigualdades sociais através daneo, ex
tensão da cidadania e dos direitos políticos, civis

implícita na teoria da moderni-. A visão do social,
ignora a existência de conflitos.

são vistos como formas de resistência ãs mudanças
retardando o processo de ampliaçao da participação
çado histérico pré-fixado. As críticas elaboradas a esta visão

implica em considerar a marginalidade
existe no setor moderno

compreensão da ver
dadeira essência da marginalidade.

A realidade tem dado mostras

denotando

de exclusão necessária e

que
da modernização, constitui uma forma

ampliação da mobilidade social. Esta se processa através de al^ 
guns requisitos centrados no binómio renda-ocupação.
ça do indivíduo de uma posição para outra na escala de estrati. 
ficação social é possível através da universalização da educa-

"como falta

com a

f icação"

brindo fenômenos que sao fundamentais para a

nao questionam o fato de a pro-

dustriais tornam-se cada vez mais abertas e,

zação, não

blemãtica da participação social ter uma importância fundamen-

e sociais.

Mas isto nao significa que, uma vez o indivíduo es

e, portanto,
Entretanto, estes

de que o setor tradicio 
nal persiste mesmo com a ampliação do setor moderno,

a marginalidade, contrariamente ao que pensam

ção. Neste sentido, assume-se a visão de que

(Paoli, 1974 , p.22).

por vários autores (Paoli, 1974 ; Berlinck, 1975 ; Kowarick,1977;

mente. Para os adeptos da teoria da modernização,

Perlman, 1977; Quijano, 1978)

tal. Questionam,sim, a forma de interpretar esse processo, que

o s teóricos

situação marginal ocorre concomitantemente com uma

e com um tra

d e algo que
"(Kowarick, 1977; p.54) e, assim, enco
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intrínseca ao modo de produção capitalista. Carece de fundamen
to a visão de que a marginalidade deva ser equacionada através
da dicotomia tradicional-moderno,
sa
social global e que sao passíveis de correção mediante a exten

gundo a terminologia de Marshall (1967). É importante enfatizar
é uma entidade abstrata que por si só defi.

com-
a marginalidade não pode vista comoser

dos indivíduos
contexto social ocorre através de processos de competiçãono e

a sua
sobrevivência e reprodução.
car duplamcnte a analise da marginalidade: 1 a d o, o
conceito a ser privilegiado
to bãsico é o de contradição.
ta teórico, essa contradição precisa ser analisada como decor-

mica da sociedade.

( Kowarick,

A Aboxdage.m ViaZé£i.c.a-Max.x.£6ta da Uax.gi.naii.dade.

d e natureza
que, no entanto, não

A marginalidade muda substancialmente 
quando vista do ângulo da dialética marxista

que a realidade não

de conflitos em vista da consecução dos meios necessários

são da cidadania e

não é mais o de disfunção.0 concei

ne o modo de inserção e de participaçao de seus elementos

dicotomia esta que se expres
como meros desajustes entre partes constitutivas do sistema

Impõe-se a necessidade de se deslo

mero disfuneionamento, pois o modo de inserção

rente de um tipo de configuração estrutural necessário na dinâ 
A participação não realizada é fruto do sijs 

sistema isto não é necessariamente d is

ja, rentável e inerente ao processo de acumulação"

Por outro lado, do ponto de vis-

1977 , p.55-56) .

funcional. Ao contrário, representa barateamento do fator tra

dos direitos políticos, civis e sociais, se

tema que a cria. E para o

bailio o que da ótica do sistema é altamente 'funcional', ou se

ponentes . Isto posto,

" . . . de um
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senvolveram reflexões sobre esta temática seguindo a trilha do

Para esses autores,
fenômeno que integra a lógica do modo de produção capita

lista manifestando-se tipicamente através das categorias desem
( Marx ,prego, subemprego ou

referencial teórico o processo de acumulação do capital que,em
última instância, d e integra-consiste em apreender as formas

relacionadasção da força de trabalho no processo produtivo e
ao movimento de penetração, expansao e domínio do capitalismo nos
diversos setores da economia.

No modo de realização do capitalismo no contexto das
novos processos sociais emergem cosociedades latinoamericanas,

categorias explicativas do fenômeno da marginalidade:mo
tema além de ser capitalista possui a qualidade de ser depen-

esta assertiva não sentido de
negar a

sim no de ressaltar que,
deve - se

novo tipo de desenvolvimento (ou subdesenvolvi-

existência da marginalidade naqueles países que segui- 

trilha clássica de desenvolvimento do modo de produção ca

tes autores encontra-se no livro: Pereira, L. 
marginais. São Paulo, Duas Cidades.

*
Representam

a marginalidade é presumida co

"exército industrial de reserva"

ram a

mo o

se apresenta de forma unívoca, visto comportar autores que de

ter presente o

o sis

balho se fundamentará, vinculados estreitamente ao pensamento de

t em como

pitalista, mas sim no de ressaltar que, na explicação da marg^i 

nalidade no contexto das sociedades latinoamericanas,

pensamento althusseriano*, ao lado de outros, em que nosso tra

i a corrente do pensamento althusseriano: Anzbal Quijano, José 
Nun, Luis Pereira e outros.~A explicação da marginalidade social por es- 

(org.), 1978. Populações

1968). Neste sentido, a análise do referido fenômeno

dente. Entretanto,

Marx (Berlinck, 1975; Kowarick, 1977, 1979; Scarfon, 1979; Fer
reira, 1981) .

se coloca n o
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d e produção de

necido por Marx (1968). e Lenin (1979a; 1979b) para a compreen-

rencial teórico fornecido pela teoria da dependência ( Cardoso
1973). Em que pesem as diversas conotações dadase Faletto, ao

no ele se refere ff

do sistema político,mostrando

dos países como no externo 11

considerado como um processo histórico-social global pressupõe ,
analise da trajetória das sociedades periféricas em

suas relações com os países centrais.em

Considerando o modo de inserção
latinoamericanas no modo de produção capitalista tem-se,ciais

1f

De um lado,

conceito de dependência, para a compreensão do referido fenômcí 
... às condições de existência e funcionamen

Em outras palavras, a analise do fenômeno da marg_i 
no instrumental teórico for

pos-
estãvel,de boa par

"países cen

, determinando limites rígidos ao processo de industria-

características arcaicas"

trais"

pouco repercutiu no

cos"

lizaçao daqueles. Entretanto, esta dominação agro — exportadora 
que tange ã problemática da marginalidade, 

as unidades produtoras agrícolas

países periféri- 
mantiveram-se na dependência dos interesses dos

as vin

são do modo de produção capitalista e,

to do sistema económico e

si mesmas e

nalidade fundamenta-se, de um lado,

de outro lado, no refe-

inicialmente, que a sua integração no mercado internacional pro-

(op.cit., p.27). 0 desenvolvimento

portanto, a

des hegemónicas. Nesta dinâmica de trocas os

das formaçoes so

ão s e estrutura
rem com base na utilização extensiva da força de trabalho 
sibilitaram a fixação, de modo relativamente

(Kowarick, 1977, p.62).

mento) caracteristicamente centrado na superexcludência e art_i 
culado "... ã criação e manutenção de relações

cessou-se pelo fornecimento de matérias-primas e de produtos agrí 
colas indispensáveis ao desenvolvimento industrial dos países 
centrais e pela importação de produtos manufaturados das unida

culaçoes entre ambos, tanto no que se refere ao plano interno
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te da população nas atividades agro-extrativas.
o desestímulo encon

Este,

a
trutura produtiva global,
lização de uma tecnologia rudimentar e na exploração extensiva
do trabalho de baixa qualificaçao. Acresce-se a ambos as difi-

di

d e indus-

d e inovaçoes

tecnológicas e nem na introdução da racionalizaçao dos proces-
estas características possibilitaram que a po-sos produtivos,

pulação permanecesse ocupada de modo relativamente estável nas
atividades agrícolas e permitiram a absorção, pelo sistema ur
bano de trabalho, daqueles que migravam para as cidades.

quer significar que sistemao
. 0 que se pretende enfa-

mínimo quando comparado com as suas
e m que

e es
a dependência financeitruturou-se

Esta nova fasera .
Tavares,1978)

que se manifesta
introdução do capital es-

economia: a depen

trou guarida no processo de industrialização incipiente, 
além de não constituir atividade económica predominante da es

"sobrante"

o merca-

parque industrial, 
visando a produzir internamente produtos anteriormente importa 
dos.Instaurou-se um novo tipo de dependência,

o espaço social se ordenou fundamental 
mente em função de atividades agrarias, voltadas para

não gerava uma mão-de-obra
tizar é que este excesso era

um novo tipo de dependência:

Por outro lado, 
ã migração maciça do campo para as cidades

características apos a Segunda Guerra Mundial, momento

trializaçao não ter se sedimentado na incorporação

trangeiro nos ramos considerados dinâmicos da

do externo, concomitantemente ao fato de o processo

lavras, como nesta fase

na própria esfera da produção, com a

se inaugurou uma nova fase do processo de industrialização

culdades de transportes e comunicação, que não favoreciam a
fusão de valores urbano-industriais no meio rural. Em outras pa

Mas com isto não se

convencionalmente designada por proces
so de substituição das importações (Furtado, 1961;

caracterizou-se pela implantaçao de um

alicerçou o seu desenvolvimento na uti
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dência agora se expressa fundada na hegemonia do setor indus-
além de constituir o centro dominante do proces

so de acumulação, expande-se graças a um crescente controle exer
eido pelo capital estrangeiro.-

das características que o processo

economia. Presencia-se um aguçamento das contradiçõesres da
sistema passou a

organizar monopolisticamente as suas unidades produtivas.A ex
pansão industrial nos grandes centros urbanos processou-se de
modo abrupto e parcial, fundada na importação e utilização de

organizaçao das uni

matri-
de reproduçãoInternamente não se completava o circuitozes .

do capital posto que,
em grande parte, exportado.

Vejamos mais de perto as características dessa fa

çao da força de trabalho nas estruturas produtivas.0 setor in

nume
Concomitantemente,ro de empregos.

viços (energia, transportes, rea
lizados sob modalidades produtivas modernas.

d a

dades produtivas dependentes do capital estrangeiro e dirigi
das para a fabricação de produtos que interessavam ãs

Ê a partir da segunda fase do processo de industria 
lização que a problemática da marginalidade adquire importân-

desenvolvimento encetado por uma tecnologia pou
padora de mão-de-obra e pela exploração intensiva da força de

produtivas mo

se da industrialização e

do capitalismo, a partir do momento em que o

o excedente gerado no processo global de

ra a produção e

uma tecnologia poupadora de mao-de-obra, na

trabalho, resultou numa capacidade limitada em ampliar o 
a indústria necessitava

nos outros seto-

pa
escoamento de seus produtos de uma série de ser

dustrial, com um

cia, derivada, de um lado,
adquiriu e, de outro, das suas repercussões

produção, era,

trial. Este,

Contudo, em vis-
finanças etc.), sendo estes

suas repercussões no modo de inser-

ta da limitada disponibilidade de capitais e 
concentração do excedente económico nas unidades

necessidade de
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e associadas

freu o impacto da nova fase da industrialização à medida em que

atividades a nova tecnologia produz ida,moder-porar suas

do as especificidades das economias regionais, ela implicou em

lo trabalhador assalariado e na decadência de ramos produtivos
fundamentados na exploração da pequena propriedade monocultora,
ambos os fenômenos vindo

e comunicações deoperou
valores urbanos no meio rural

população
operam no sentido de acentuar a migraçao rural-urba

compreensão da problemática en-

num

que o setor indus

passou a liberar força de trabalho sendo que esta mo 
dernização não se deu apenas no nível tecnológico. Resguardan-

titui o ponto essencial para a

a acentuar a fuga do campo para as

nizou-se e

do campo e

constituiu-se num setor indispensável para o circuito de repro 
dução do capital do setor industrial. A agricultura, 

ãs

"... difundindo padrões simboli-
no sentido de favorecer a penetração

nato urbano e ã indústria a domicílio. A agricultura também so

ao incor-

de industrialização ganha impulso na medida em que seu avanço 
se opera através de tecnologia poupadora de mão-de-obra, num qua 
dro de concentração e centralização económica cada vez mais de

zaçao do capitalismo nas sociedades latinoamericanas é que cons

autónomas do setor terciário, as atividades ligadas ao artesa-

nopolistas, organizou-se um conjunto de atividades apoiadas na 
exploração extensiva do trabalho, mas inteiramente articuladas

mudança nas relações de trabalho, substituindo-se o colono pe-

Portanto, este duplo processo operado no modo dereali

na"(Kowarick, 1977, p.72).

correntes da dinâmica das grandes rodes monopol ísticas . Isto sij* 
nifica, em outras palavras, que na medida em

focada. "A marginalidade urbana configura-se quando o processo

dades. Nesta mesma direção, o desenvolvimento dos transportes

cos que se transformam em aspirações de vida para a

aquelas, caracterizando sobretudo as atividades
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trial se torna hegemónico, para cada quantidade suplementar de

A industrializaçãolativamente menores de trabalho adicional.
num mercado de trabalho restritivo,desnivelando

a
crescimento vegetativo face a uma dinâmica que ao mesmo tempo

industrialização dependente na qualidade de ser excludente con

centes setores da populaçao urbana.

fenômeno da marginalida
de deve ser equacionado ã luz do processo de acumulação capita.

modo de realização daquele. Conforme posto por alguns autores
salientamos que

a o
so

que o

determinado grau de seu desenvolvimento,

emprego de um instru

mo
p.75).

Esta ressalva indica que o processo não tomaria ou
tras configurações tomasse como unidade dc análise um ca

centraçao de unidades produtivas, crescente controle de merca- 
seu caráter de crescen

apoia-se pois,
oferta de trabalhadores que advém das fontes migratórias e do

gera uma quantidade relativamente diminuta de empregos 
tor industrial e desorganiza parte das atividades económicas tra_

"o

dicionais pré-existentes"

Até o momento vimos que o

capital estrangeiro a

a con

se se

tém, na sua lógica, a inevitabilidade da marginalizaçao de cres

dades produtivas tradicionais"

te monopolização supõe necessariamente
. mental tecnológico que poupa relativamente mão-de-obra ..

decorrência do processo, leva ao declínio de certas modali-

que requer, num

do e dos recursos produtivos. Ou seja, o

n o se-

(Kowarick, 1977 , p.73-74). Em suma,a

(Kowarick, 1977,

(Singer, 1973; Berlinck, 1975; Kowarick, 1977), 
esta forma de delimitação conceituai não significa imputar

capital criado, incorpora ao seu âmbito de produção parcelas re-

responsabilidade pela marginalização 
ciai de segmentos populacionais. Ê necessário enfatizar 
capitalismo, dependente ou autónomo, contém uma lógica interna

. e co

lista e, especificamcnte nas formaçoes latioamericanas,a situa 
ção de dependência constitui fator básico para a compreensão do
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o elemento explicativo fundamental são as contradições ineren

ff

benefícios do desenvolvimento favorecessem uns poucos deem
Finalizando

esta ordem de questão,

quadro das sociedades latinoamericanas, cujo desenvolvimento pro

re das contradições inerentes ao capitalismo adj etiva-tfe. .
mente no fato dele ser dependente ou autónomo (Kowarick , 1977,tf

p. 77) .

pecto da questão:
base o carãter dependente que marcamo

latinoamericana. Mas é preciso evidenciar também outros fato-

própria dimensão doem

cionada aos 1ilimã tada

"a

a marginalidade constitui fenomeno de-

cessa-se numa situação de dependência, a marginalidade decor-

a expansao da economia

A transcrição abaixo esclarece mais ainda este as

se desarticula parcialmente e li

corrente do processo de acumulaçao capitalista.Considerando o

ginar um capitalismo autónomo ou não, capaz de impedir que os

res que tocam diretamente a problemática da marginalidade ur
bana e que a teriam feito emergir. É preciso ver que o desen-

pitalismo autónomo e não um capitalismo dependente, visto que

tes ao processo de acumulação. Nesta direção, Singer, polemi-

marginalidade deve ser analisada tendo co

trimento da grande maioria (Singer, 1973, p.80).

volvimento capitalista recente, fosse ele nacional ou estran
geiro, encontraria na América Latina um conjunto de pré-condi. 
ções propícias ao surgimento do fenômeno. De um lado,a tendên 
cia secular ã estagnação de boa parte do setor agrário o qual,

zando com Quijano e Castel , aponta que . seria curioso ima

sob o impacto do capitalismo, 
bera mão-de-obra que aflue às cidades. Por outro lado, face ã

operariado do setor fabril. Ademais, a 
crescimento demográfico, tanto nas cidades como no campo, adi 

fenômenos anteriores, criou uma oferta

expansão lenta dos empregos industriais, só parcelas relativa, 
mente diminutas dessa força de trabalho chega a se transformar
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situações histó

blemática em termos do velho sistema tradicional d e produção,
seja aquele encetado no período colonial, seja aquele realiza-

em última análi
Assim, essas

tanto

79) .

Outra ordem de questão implícita na concepção de mar

respeito ãs modalidades de inserção da 'força de trabalho mar-
divisão social do trabalho. A marginalidade, tendo si

do definida como um fenômeno que integra a lógica de funciona
mento e desenvolvimento do modo de produção capitalista,reunin

seu proces
so de expansão, manifesta-se recriando

a

visão
os trabalha

dores autónomos ligados aos serviços de reparaçao

executor po
de ser designado por nao

capitalista co

e conservação, 

empregos domésticos, bem

do modalidades produtivas desiguais e combinadas no

(principalmente o artesanato e

na sua modalidade nova como na antiga"

como um

questões devem ser associadas ã situaçao de dependência,

indústria a

as formas de inserção marginal na divisão social do trabalho,a
situação de dependência no seu caráter pode aguçar as contradi 
ções inerentes ã lógica da essência do seu processo produtivo.

do em épocas mais recentes, as quais traduzem,

ricas passadas, ou seja, é também necessário equacionar a pro-
acumulaçao, é preciso levar também em conta as

ginal' na

ginalidade aqui exposta, e que requer melhor explicitação, diz

se, diferentes formas históricas de dependência.

de mão-de-obra'. Em outros termos, se é o capitalismo que cria

tor terciário da economia: vendedores ambulantes,

vigilância, limpeza e carga,
conjunto variado de atividades mal definidas cujo

'tarefeiro'). Estes tipos de trabalho
são apenas constantemente fecundados pelo sistema

(Kowarick, 1977, p.78

domicílio )
social do trabalho (notadamente o trabalho autónomo no se

, criando também 'novas' formas 'tradicionais'na di
tivas 'arcaicas'

"... modalidades produ-

Mas na análise da marginalidade, alem das-formas presentes de
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(Kowarick ,
1977 , p.83).

como pano de fundo a teoria das classes sociais
pec if icamente, luza
do processo de inserção
seio, diferentes formas de
Considerando as leis

11

na estão presentes no setor terciário organi.
zado sob a forma de empresas 11

Em outras palavras, o que permite separar tra-
e o modo de inserçãodos

q qual supoe que aqueles estãono sistema produtivo, submetidos
a tipos de exploração distintos dos destes. 1!Os trabalhadores mar

au

balhador marginal compreende a força de trabalho absorvida em ati. 
vidades distintas das formas típicas

p.85), sendo submetida a diferentes tipos de exploração daque
las características dos assalariados

inserção nas estruturas produtivas, 
inerentes ã acumulação capitalista,

"os
"não-marginais"

seu processo de expansão tende a generalizar"

como tipicamente capitalistas"

mo também estão a ele estruturalmente articulados"

.. que na economia urba

o tra

na maior pa_r

a rigor não são nem patrões nem assalariados;

e se refere,es
ã classe trabalhadora urbana visualizada

no setor fabril e

no sistema produtivo configurando, no seu

ginais participam de unidades produtivas cujo arcaísmo tecnolo 
gico e das relações de trabalho dificilmente permite defini-las

Com isto, evidencia-se que o referido conceito tem

"... que o capitalismo no

a mão-de-obra 
tônoma caracteriza-se pelo desempenho de tarefas,

(Kowarick, 1977, p.85).

(Kowarick, 1977, p.86).

(Kowarick, 1977,

a ba i

Feitas estas considerações, Kowarick (1977) aponta 
as seguintes categorias-padrão de trabalhadores marginais:"quan
do não há ruptura entre o trabalhador e os instrumentos de pro 
dução: trata-se por excelência, do artesanato e da indústria a 
domicílio. Apoíam-se em tecnologia rudimentar, funcionando
xo nível de capitalizaçao, e mal chegam a remunerar o fator tra 
balho, constituindo relações de produção em que o s indivíduos

balhadores marginais"
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te das vezes de pouca ou nula especialização,

nadas de trabalho, muitas vezes, incompletas;
ticos remunerados;

neira intermitente,
cilaçoes dos ciclos
trabalho ocasional ou sazonal,

(Kowarick ,• .1977 , p.,86). Na realidade

A marginalidade, equacionada como produto da dinâ-

Ihador nao-marginal denote
no processo de geração de rjipeso morto

quezas, conforme implícito na caracterizaçao do processo de mar
ginalização feita por Quijano*(1978) . Ela se distancia ainda do

ginais como as que
'consumo'da força de trabalho por cada sistema económico capitalis-

tomado em bloco If

*

São Paulo,Bra

(1978) ,que entende as .populaçocs mar

... estão na margem ou na fímbria das necessidades de

concreta, estas categorias-padrão de trabalhadores marginais combinam-se 

num movimento de alternância do trabalhador-marginal por estas 

varias atividades.

truturais ou conjunturais"

mica estrutural do processo de desenvolvimento das formaçoes ca

nário social, da categoria trabalhador-marginal versus traba - 

a existência de formas produtivas duais.

uma dinâmica e outra

ma o

económicos, bem como o desemprego crónico ou
fruto de processos económicos es-

pitalistas periféricas, nao supoe também que a presença, no ce

são vendidos a baixos preços e as jo_r 
os empregos domes 

parece viável caracterizar como marginal,ou 
pelo menos passível de marginalização,

modelo teórico de Pereira*

presente conceito se distancia do de Nun*

o conjunto da força de tra 
balho que participa das unidades capitalistas de produção de ma

ou serviços transacionados

ta 'periférico'

sendo rejeitada e absorvida segundo as os-

(1978) que,após

em que produtos

As críticas ãs posições de Nun, Quijano e Pereira encontram-se nas se
guintes obras:
- Kowarick, L., 197? - Marginalidade e capitalismo na América Latina 

São Paulo, Paz e Terra.
- Singer, P. , 1973 - A economia política da urbanização. 

siliense.
- Cardoso, F.H., 1971 - "Comentários sobre os conceitos de superpopula 

ção relativa e marginalidade". São Paulo, Edições CEBRAP 1 L —

(op.cit., p.153).Da mesma for
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diferenciar os conceitos de e
daquele de

O con-e ou

nônimo do conceito de desde que
referido ao processo histérico de constituição dcsenvolvi-e
mento do capitalismo dependente na América Latina, vinculado ao
processo de desenvolvimento do capitalismo internacional.
claro que a relação entre acumulação e exército de reserva nao

interferem no processo inú
meros fatores tanto políticos como culturais, além dos estri
tamente económicos. Tudo leva a crer que os grupos marginais,
não obstante as transformações ocorridas no processo de acumu

de exército industrial

é decorrente do movimento con-

lei geral do

re

serva .

e

E deve ser também analisado inas
tendo em conta o modo como as formas dc-

social do
integrada , não so no am-

compartimentada. Precisa ser analisado 
isto é, em razão dos ciclos de expansão

cito industrial de reserva"
"exer

reserva" "massa marginalizada".

reserva"

em razao
ou nao

"exército industrial de reserva"

los mais potentes na existência do exército industrial de

"massa marginal"

tegralmente, 
siguais de produção 
trabalho ao mesmo tempo parcializada e

bui a esta funções outras que nao a do

se combinam forjando uma divisão

"superpopulação relativa"

ca e
É claro que este não pode ser visto de maneira estãti-

traditorio, básico e necessário que opõe o trabalho

exigências de sua reprodução, 
isto é,

desenvolvimento capitalista deixou de ter um dos seus tentãeu

A compreensão da marginalidade nao se dã por umaver 
tente analítica que coloque em oposição "exército industrial de

é mecânica e direta. Ao contrário,

"massa marginal", atri

a o capi-

ceito de marginalidade, aqui exposto, permite o seu uso-como si

d e f o r ma dinâmica, 
e retração do capital, 

de como a força de trabalho é mobilizada para aderir

lação, continuam desempenhando o 'papel'
de reserva e que este 'papel'

"exército industrial de

tal. E se assim for, nada permite afirmar que a
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ni-

j á dissemos,visãoEsta

ço de psiquiatria.

3. PROCEVIMENTOS METOVOLÕG1COS

Em vista dos propósitos estabelecidos,realizamos ,

destinados ao atendimento e tratamento da população considera

da assistência médica
privada.

Assim procedemos, partindo do pressuposto dc que as

Identificamos a presença de duas instituições sociais

trico de Ribeirão Preto e
de de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

restringimos o campo empírico da presenteNo entanto, investi
a

cia médica psiquiátrica existente na cidade de Ribeirão Preto,

como um mcca

ro de elementos sujeitos à situaçao de marginalidade social.

dificuldades que surgiram entre nos e
uma série degaçao apenas ao

vel societário e intersocietário"
bito de uma empresa ou de um ramo produtivo, mas também a

fundamentou a nossa análise da população atendida pelo servi-

inicialmente, um levantamento dos estabelecimentos de assisten

pitalar previdenciária e, muito menos,

que preenchiam os requisitos estabelecidos: o Hospital Psiquiá 
o Hospital das Clínicas da Faculda-

instituições destinadas ã indigência reuniriam um maior núme-

Hospital das Clinicas, devido

de marginalidade, como

(Kowarick, 1977, p.123).

da indigente, isto é, aquela que nao usufrui de nenhum dos be 
nefícios sociais existentes no setor da assistência medico-hos

nal. Portanto,

a administração do Hos
pital Psiquiátrico. É importante salientarmos que a institui
ção de saúde selecionada foi tomada apenas como ilustração do 
modo de realização da prática médica psiquiátrica institucio- 

a análise da referida instituição
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nismo de controle social não foi colocada como

rer do trabalho.

Inicialmente, o processo de investigação cons
tou de contatos durante quatro meses, aproximadamente, com

tituição escolhida, tendo em vista uma maior familiaridade com os

serviços existentes
que nos possibilitou definir

verso de estudo.

é um hospital - escola
a pesquisa dos elementos in

tegrantes do Campus Universitário. seu funcionaBasicamente o
mento esta centrado no atendimento ambulatorial, norteado pe
lo princípio das especialidades da pratica médica.Toda e quajl

pela primeira vez, o atendimento na in£quer pessoa que procura,

Feita a nova triagem,te. am

considera
dos doentes mentais.

0 pronto-atendimento psiquiátrico do Hospital

* Esta descrição do Hospital refere-se ao funcionamento da instituição em 
suas novas instalações no Campus Universitário.

com os

0 Hospital das Clínicas*

a carreira daqueles

é nes

seus mecanismos de funcionamento e

tido como o local para o ensino e

o uni

minhada para o setoi' de pronto-atendimento (P.A.),entrando em

a ins

tituição é encaminhada, primeiramente, ao setor de Serviço S£

ta verificar se ela se enquadra nos critérios definidores pa

na área da saúde mental, o

ser desenvolvido, questão esta dada como suposta no transcor-

bulatorios específicos (pediatria, psiquiatria, ortopedia etc.) , 
onde receberá os tratamentos necessários, que se realizarão em

contato com os serviços de enfermagem e médico, respectivamen 
o paciente é encaminhado para os

ra a prestação da assistência, estabelecidos pela instituição.
Apos a obtenção do registro hospitalar, essa clientela é enca

ciai, onde se procede ã triagem sócio-econômica, tendo em vis

situaçao ambulatorial ou de internação. FreqUentemente, 
sa triagem geral que tem início

um objetivo a



4 7

das Clínicas iniciou

tendo em vista mudar
só se tratacepçao tradicional de que em

nao em Hospitais Gerais. Os serviços de atendimento estão sob
a responsabilidade de um psiquiatra, contratado pelo Hospital,

culdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Diariamente atende-

lidade de usufruir de três consultas no P.A. de psiquiatria ,

consideradas suficientes para a apreensao dasultas são exis-
de qualquer problemática de ordem biológica,psi^tência ou não

cológica ou emocional, redundando na prescrição de algum tipo
de tratamento ou na alta da pessoa.

de psiquiatria,

dimento ambulatorial,

tempo com

tituição, estabelecemos como universo de investigação 
lação que é encaminhada para

e de médicos residentes, supervisionados por docentes do Depar 
tamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Fa-

rie de pressões políticas exercidas pelos profissionais respon 
sáveis pela área da saúde mental,

louco”

a popu-

d e pron-

a con-

o P.A.daquela especialidade.

Optamos por utilizar uma amostra casual simples, 
obtida do universo da população atendida no serviço 
to-atendimcnto psiquiátrico, definida no período de

Hospícios e

independente da fixaçao de um espaço regular entre elas.A uti^ 
lização deste mecanismo significa, na realidade, que três con

as suas atividades em 1978, após uma sé-

Do que pudemos observar, o P.A.
além de ser um dos locais de realização da prática de médicos

se um máximo de dezessete casos, tendo cada pessoa a possibi-

o seguimento medicamentoso, o tratamento psicoterapêutico e ou 
tras) e na própria comunidade. Em vista das características e 
da diversidade do atendimento em psiquiatria disponível na ins

lização de pacientes para algumas das alternativas de tratamen 
to psiquiátrico disponíveis no Hospital das Clínicas (o aten- 

a internação na enfermaria psiquiátrica,

residentes, constitui também uma espécie de corredor de cana-
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preendido pelos meses de agosto, setembro, outubro, novembro de
características do pró-

forme colocamos, vinculadas ao processo de formaçao dos médi-

e suficiente para
gradativo das vagas disponíveis em cada modalidade
mento oferecido pela instituição.

soas atendidas no P.A.
informação relativa à determinação de um número máximo de atcn
dimentos por dia, verificamos, por outro lado, que aquele va-

número de casos encaminhados pela triagem geral, a pre
sença da pessoa no dia marcado para a consulta, a possibilida

bem como
urgência, sem passar pela.triagem geral.

E claro que sempre esteve presente a necessida
de de nao introduzirmos qualquer fator que pudesse vir a inter
ferir na dinâmica do funcionamento do P.A. Isto posto,fixamos

instituição em três dias por semana,sen
no máximo,

meiras s e tor,

como universo da

entrevistar todas as pes^ 
de psiquiatria. Apesar de dispormos da

a presença do medico no

a nossa permanência na

do como o tempo necessário

a possibilidade de alguém ser atendido em caráter de

riava em

1981. A escolha deste período deveu-se a

o cam

d e trata-

Ao elegermos como objeto de investigação 
po da saúde mental e, após termos estabelecido

cos residentes. Além de se constituir no período regular de per 
manência dos residentes no referido serviço, quatro meses é ti^

de de a mesma pessoa ter até três atendimentos no P.A. antes de

razão de circunstâncias como

Seria difícil, para nos,

ser encaminhada para tratamentos específicos ou receber alta,

prio funcionamento daquele serviço, características estas,con

as três pri-

• buscando assegurar, deste modo, a casualidade da amostra.No fi

setor, o

do que, em cada dia, entrevistávamos,
pessoas já atendidas pelos médicos do referido

nal do período estabelecido para a coleta dos dados, dispúnha 
mos de 103 entrevistas.

o preenchimento

amostra.No
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no
vamente am-

meiros meses de 1981,
Nestes grupos , com

postos por médicos residentes pelo docente supervisor de suase
ps i-

coterãpico individual, Desse tra

de ques-

incluindo questões abertas, questões fechadas e questõestões ,
alternativas para opção,
respostas. 0 formulário abrangeu três partes distintas,mas in
timamente relacionadas entre si. A primeira parte,comprecnden

a

opinioes a respeito do atendimento recebido. A segunda pajrsuas

te correspondendo a questões que nos permitissem identificar a po

finalmente ,

xo II) .

o
ção,

em excelente fon

*

balho resultou a elaboraçao do nosso principal instrumento de 
coleta de dados:o formulário, elaborado com tipos heterogéneos

sição ocupada pelos entrevistados no processo geral da produ
ção social e, finalmente, a terceira parte contendo questões re 
lativas ao modo de realização do ato médico psiquiátrico (Ane

investigação a populaçao atendida no P.A. de psiquiatria, 
impôs-se a necessidade de uma familiaridade com o

com ou sem a sua participaçao.

Durante aproximadamente seis meses, frequentamos

Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da institui- 

o que nos possibilitou extrair a historia psiquiátrica das 

pessoas por nós entrevistadas, constituindo-se 

te complementar de informações*.

0 levantamento da história psiquiátrica dos entrevistados foi realizado 
no 29 semestre de 2982, durante o período noturno.

mas todas envolvendo interpretação das

biente onde seria realizada a pesquisa, visando

do questões relativas aos motivos que levaram os entrevistados

procurar o atendimento psiquiátrico, se tinham conhecimento

de que estavam iniciando um tratamento psiquiátrico

atividades, eram discutidos casos de pessoas em tratamento

e quais as

instrumento que melhor se prestasse ã consecução dos nossos ob 
jetivos. Para isto, desenvolvemos um trabalho de observação par 
ticipante no ambulatório de psiquiatria, durante os quatro pri. 

participação esta que ficou restrita ãs 
reuniões dos grupos de psicodiagnosticos.

ã escolha do
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d e tipo

da investigação
tros inerentes

Hirano , 1979;
Thiollent, 1981), procuramos contornã-los basicamente,através

mento de coleta de dados da pesquisa piloto *

0 outro foi a decisão do próprio investigadorsuas falhas. em
assumir todo o trabalho de campo.

problema pesquisado, embora circunscrito a uma instituição de
saúde num momento determinado da história da nossa formação so-

Es
fundamentado na premissa do doente mentalte , como

ciai historicamente determinado, requereu o desenvolvimento de
considerações sobre o modo de articulação do processo saúde -
doença mental, os agentes de
ticas
dental, visando a apreender os momentos de ruptura,

en
*

introduzido pelo pró
prio pesquisador (a partir do momento em que define

seu referencial teórico) além de
ã própria situação de entrevista e ao instrumen

a viés,

vícios oue o

cura com suas respectivas terapêu-

um ser so-

e aqueles considerados doentes na chamada civilização oci

de dois expedientes. Um deles foi submeter o principal instru

A pesquisa piloto foi realizada em maio e junho de 1981, no ambulató - 
rio do Hospital das Clinicas e abrangeu vinte e cinco pessoas.

ã apreciaçao do 
um sociólogo e de dois médicos psiquiatras,objetivando atenuar

as trans-

. capitalismo, no que se refere ao contexto do pré - capitalismo 
as analises existentes são escassas, descritivas e historieis

analítico, também estão sujeitas

Para finalizar este capítulo, ressaltamos que o

Cabe ressaltar que, como as pesquisas

ciai concreta, colocou uma questão de ordem metodológica deri^ 
vada da postura teórica adotada no processo investigativo.

to elaborado para a coleta de dados (Mills, 1969;

real. Isto porque, apesar de serem abundantes as analises mos 
trando o modo de articulação do processo saúde-doença mental no

tas. Este aspecto relativamentc ã historicidade da loucura

o objeto

formaçoes presenciadas por aqueles elementos n o movimento do
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contra-se desenvolvido no capítulo II.

tivo geral,

No capítulo IV encontra-se a analise referente

as referidascomo razoes
são interpretadas pelo médico psiquiatra.

No capítulo V, sintetizamos
da populaçao psiquiatrizada e da prática médica psiquiátrica en

d a falência dascontrada, tendo como pano de fundo a questão

gem propostas para sua substituição gradativa através da incor
poraçao do tratamento psiquiátrico pela rede de serviços bás_i
cos de saúde. Esta forma alternativa tem sido apontada pelos
profissionais da área

face ãpetente, como
vivida pelo setor da saúde mental na sociedade brasilei.crise

ao modo de realizaçao da prática médica psiquiátrica,dcsenvol^ 
vida através do cotejamento entre o discurso dos integrantes da

que determinaram a sua procura p£
lo atendimento psiquiátrico e o modo

sua posição no processo produ 
tendo como quadro de referência o modo de realiza 

ção do capitalismo na sociedade brasileira.

a via que deve ser utilizada para fazer

amostra referente ãs razões

as características

0 capitulo III trata da caracterização da popu 
lação amostrai, composta de 103 entrevistas, onde procuramos iden 
tificar, entre outras coisas, a

e, até mesmo, pelo discurso político com-

ra (Amarante, 1979; Freitas, 1979; Paim, 1979; Alessi, 1983).

instituições psiquiátricas de tratamento, em cujo bojo emer-



CAPITULO II A HlSTORIC1PAPE PA LOUCURA

1. CONSIPERAÇOES GERAIS

de dominaçao de segmentos da população integrados , ainda que ma_r

de
d e Al

ternativas
do utilizada para aquelas frações de classe social que

sua integração nocontram mais as condiçoes objetivas para a
processo produtivo geral.

Mas antes de entrarmos na análise propriamente di
ta dos dados coletados,

tória entendida esta como
produção das condiçoes materiais

a

ginalmente, no processo geral da produção social. Com isto, prçj 

tendemos salientar algumas limitações presentes em análises

saram e

ra se

como o

o recurso

nao en

e imateriais da existência de

alguns profissionais que integram o movimento da Rede
a Psiquiatria e que mostram a referida prática sen

seus lou-

elemcnto explicativo fun 
damental para compreender como diferentes modos de produção pen 

continuam pensando a loucura e definindo os
cos. Em outras palavras, o recurso à perspectiva histórica pa 

compreender o que e a loucura e sobre quais pessoas re
cai a denotação de louco não apenas descarta a possibilidade de 
considerar aquela como um fenômeno natural,

o processo de produção e de re-

indivíduos reais, concretos

A hipótese central do trabalho, referida no cap^ 
tulo anterior, consiste em mostrar que a prática médica psiquiã 
trica institucional também tem sido utilizada como um dos meios

como também permi 
te compreender que suas diferentes significações,referentes

pela investigação empírica , faremos al. 
gumas considerações sobre a saúde-doença mental na perspecti
va do materialismo histórico. Isto requer que se utilize da hi£
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Apesar de ser recente, na história da civilização
a operaçao segundo a qualocidental,

fenômeno mórbido e em objeto do saber e da prática de uma esp£
cialidade médica, este fato nao invalida

apenas já era conhecida do homem primitivo,nao

ticuladas ãs categorias dominantes dos modos de explicação da exis
tência do homem no mundo.

Cabe também referir aqui

a expressivi-entanto, no que se
dade das análises restringem-se ãs formações sociais capitalis^

aparece desartas ,

simples historiografia.

Essas constatações nos levaram a desenvolver o prc-

como

XVIII
determinam.

Salientamos que a ordem de exposição subseqUente,

de uma sucessão pré-determinada, rígida,tência para os respcc

relações sociais dominantes,
refere ã saúde-doença mental,

pretende mostrar e conceber a psi_ 
seu surgimento no final do século

a respeito 
rido fenômeno

enquanto que a loucura, no pré-capitalismo, 
ticulada das suas determinações histórico-sociais, configuran-

gendram e

uma ou

a existência de análises,

a assertiva de que ela

no campo da saúde, que explicitam o processo de reprodução das 
em diferentes modos de produção. No

sente capítulo, onde procuramos mostrar a loucura como uma cons 
as reflexões sobre sua

sociais que a en

como também as

a loucura transmudou-se em

determinação natural 
quiatria biologizante após o

recolocando-a no âmbito das relações

temas esses que consistem no modo de representação dos proble-

suas diferentes significações sempre estiveram estreitamente ar-

e com ele lidaram, nao

do, portanto, uma

mas sociais, económicos e políticos específicos aquelas.

cepções dominantes em cada época e sociedade consideradas, sis

truçao social, relativizando, desse modo,

a várias formações sociais, integram os sistemas de con

da forma como diferentes sociedades pensaram o refe 
significa afirmarmos a exis-
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de produção
significa a cristalização de diversas etapas da divisão social
do trabalho, d e pro-

Z. A LOUCURA NO PRE-CAPITALISMO

As referências existentes sobre a loucura no pré-
capitalismo, conforme salientamos,

comse
a

1980). Elas se caracterizam , sobretudo,por aprexander et alii,
sentarem a loucura do uma forma descritiva. As poucas interprcj
tações existentes são de cunho psicológico

A citação de Rosen
acontecimentos relacioneira de

les attaquant, permettant ainsi de se rêassurer soi-même

Les pulsions inacceptces, de nature sexuellcde sa valeur morale. ou

a souvent

agressive en particulier, sont projetées de cette façon; le malade 

mental devient le mounton noir par cxccllence et il

em correspondência com formas distintas 

priedade (Marx, 1975; Marx e Engels , 1980).

em pontos dispersos em obras de autores que. se ocuparam 

reconstrução do processo de desenvolvimento do saber psiquia

des impulsions inacceptables.Un mccanisme de défense inconscient consiste 

décharger des aspects anxiogcnes de soi-même en les attribuant ã

"L'hostilité
o homem primitivo explicar os

a se

e Gregory (1966) quanto ã ma-

são escassas e encontram

três forte des opinions s'est developpce d' une crainte de la

e, portanto,desvin 
culando a loucura das relações sociais de produção típicas dos 
modos de produção pré-capitalistas.

nados ã loucura revela bem os comentários acima:’

autrui et en

maladie mentale, et aussi d'une projection sur le malade mental

trico (Joshi, s/d; Rosen e Gregory, 1966; Zilboorg, 1968; Al£

tivos modos de produção considerados. Conforme nos indica o ma 
terialismo histérico, a sucessão de vãrios modos
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porte la douleur d'autrui et supporté leurs tendances perverses

(op.cit. , p.18) .ou sadiques

criação de animaiscaça, pesca,
pela presença de uma estrutura social fundamentada

com uma divisão interna do trabalho,no interiorde parentesco,
dos quais se reconheciam as posições de chefe,demais membros e

a loucura manteve
nhecimento, lado a lado daquelas doenças explicadas polo sobre
natural e tratadas pela magia feitiçaria, por meio das tec-e

e malefícios.nicas da invocaçao, Correlatamenteencantamentos
havia o conhecimen-a este tipo de explicação de tratamento,e
frutos e a terapêuto empírico de determinadas ervas,

tica a eles correspondente, que compunham os meios complementa
utilizados na cura dos doentes. Os médicos de então eram perres

sonificados nas figuras dos chefes de tribos e naqueles que de
tinham outras posiçoes de mando.

sobrenatural nao constituía uma
A magia, a feitiça-especificidade do campo das enfermidades.

ria

res
estando o homem preso

manos

de iniciados. Quanto ao cuidado dos doentes e feridos, ativida

Nas comunidades primitivas caracterizadas pela au 
sência de um estagio avançado da produção,

aprendizagem
a um círculo estreito

em que os homens pro 
duziam e reproduziam a sua existência através das atividades da

Mas a recorrência ao

ou de entidades sobrenaturais.

ças predominantes nessas sociedades, impregnando todos os seto 
da vida social das aldeias. Nos primórdios da civilização, 

a uma visão antropomórfica da realidade,

a ar-

e outros meios sobrenaturais integravam os sistemas de cren

raízes e

o seu espaço de reco-

ele circunscrevia a causalidade das afecçoes físicas e mentais

"Nessas sociedades, 
te de curar pressupunha também um certo preparo, a

e, secundariamente,do plantio;

ao nível das influências maléficas advindas de outros seres hu

de ritos e fórmulas complexos, restritos

nos grupos

escravos (Marx, 1975),
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expulsar a s
influências nefastas de espíritos que supunham acometer deter-

sas

por nao terem posses ou porque

apesar de o agente etiologicoEm outras palavras,

ligiosa

praticas mágji

dicaçoes do seu desaparecimento. E as pessoas
geralmente aquelas que não desfrutavam de posições in

ritos malignos, que se apossavam da alma das pessoas,dessem in 
isoladas, excluí

d a possessão por 
reconhecimento da loucura, pelo homem primitivo, 

dava-se através de manifestações de comportamento consideradas

minadas pessoas, ações essas que se efetivavam, geralmente, pe 
la exclusão ou isolamento das pessoas da convivência social.E_s 

ações de exclusão perduravam até o momento em que os espí-

na prescrição de medicinas especí-eram tanto os especialistas
dos velhos"

tegradas na sociedade inclusiva,
determinadas convenções sociais (Foucault,1968; Coe,

das afecções físicas ou mentais situar-se na esfera mágico-re- 
e ser explicado pela idéia teolõgica

irracionais e, portanto, referidas aos modelos de comportamento 
estabelecidos pelo grupo social. A articulação entre essa for-

espíritos, o

Entretanto, quando os males que acometiam as pes
soas diziam respeito ã mente, as praticas utilizadas,também re£ 
tritas ao campo mãgico-religioso, constituíam domínio exclusi
vo da atuação de sacerdotes, feiticeiros e outros, escapando,por 
tanto, da esfera doméstica. As suas ações' visavam a

cutadas por elas no ambiente doméstico ao cuidar das crianças e

ma de reconhecimento da loucura com o emprego de

ficas para diversas enfermidades como também os oráculos que de 
tinham o poder para determinar a origem do mal que estaria atuan 
do sobre o doente.

das, eram

se opunham a
1973; Sigerist, 1974; Torrey, 1976).

(Silva, 1984, p.31). Os médicos bruxos, de então,

de complementar indispensável à cura, ficava a cargo.das mulhe 
res de suas famílias, tarefa, então, bastante semelhante ãs exe
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designação de
normas vigentes

o
campo levando à separação entre trabalho industrial,comercial

d e apropriação além

te das comunidades particulares,como garantia de suas tendên-

. . uma idco1980), estando nele presente o desenvolvimento de
logia do corpo consubstanciada numa enorme gama de praticas que

(Nogueira, 1977, p.65).

homem como ser harmonioso
lo hace noble, hermoso y perfecto

o homem ficar privado do
num ser

inferior.

louco dada aquelas pessoas, que se opunham ãs

do corpo”

tao da produtividade e,

visavam ao aprimoramento das propriedades físicas e estéticas

conseqUentemente, a da riqueza,não se

e a

e agrícola. As relações de propriedade e

para os fenômenos físicos do corpo cujo exemplo mais típico é 
constituído pela teoria humoral de Hipécrates. A saúde tornou-

Emerge, principalmente entre os gregos, do perío
do clássico, um sistema complexo de explicações naturalísticas

( Sigerist, 1974,p.23), per 
manecendo a doença restrita ã esfera da maldição no sentido de, 
por seu intermédio, o homem ficar privado do seu estado de per 
feição, beleza e equilíbrio e, portanto, transformado

dadania e na exploração do trabalho do escravo, coexistindo com
a propriedade do Estado, que monopolizava o trabalho exceden-

na ordem social, constituíam o modo, pelo qual,as relações so 
ciais predominantes na comunidade comunal eram reproduzidas.

vilizaçoes greco-romanas, surge a oposição entre a cidade e

clusivo de sacerdotes, feiticeiros e outros

No modo de produção antigo, característico das ci

colocava como um fim em si mesma (Marx, 1975; Marx

de decorrerem da posse hereditária da terra, fundavam-se na ci

co-religiosas no seu enfrentamento, constituindo monopólio ex

cias guerreiras e expansionistas. Nesse modo de produção, a que£

"... cuyo equilíbrio de cuerpo y alma

e Engels,

se o bem maior, valor este consubstanciado numa concepção, de
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nadas aos intentos esportivos, expansionistas e guerreiros dos
povos da Antiguidade Clássica. Aqueles eram verdadeiros artesaos,
que aprendiam a arte de curar diretamente de outro médico , ca

to ao corpo .

das
seguiu â de concepção análoga nacomunidades primitivas,

ex
clusivo da tradição místico-teúrgica, mesmo

divina ou sagrada do quetabelecido que
as doenças físicas, pois ambas tinham causas naturais. Algumas

conotação de louco recaia sobre aqu£referências indicam que a

a reclusão

sacri-

der et alii, 1980).

a utilização de práticas
pessoa do louco variarem entre diferentes co

da loucura e do louco como bizarre,dontca

racterizando-se pelo trabalho assalariado ou autónomo e desfru 
tando de um certo prestígio social, derivado da ideologia de cul

sociais para com a
Apesar de o julgamento e

les que raciocinavam com outra lógica que não a da valorizaçao

a loucura não era mais

nao se

do corpo. As práticas usualmente utilizadas eram ou 
dos considerados loucos no templo de Esculápio, onde eram banha

dadosas observações de fatos clínicos e, 
plano secundário a medicina místico-teúrgica, característica

Esse culto ao corpo, presente nas artes,esportes ,

dos em águas divinas e, posteriormente, enviados para o

esfera das afccções mentais, que permaneceram sob- o domínio 
tendo Hipõcrates es

filosofia e religião, possibilitou a constituição da classe dos 
médicos hipocrãticos, cujas ações estavam diretamente relacio-

fício em oferenda ao deus guerreiro, ou o afugentamento deles

assim, relegando a um

Entretanto, ã emergência de espaço para o desenvol
vimento de uma medicina somática, entre os gregos, fundada em cui

pela população enfurecida (Joshi, s/d; Zilboorg, 1968; Alexan-

munidades, essas variações dissolviam-se numa concepção unívo- 
une personno étrange,

les comportemcnts si différents de ceux des hommcs normaux, avaient
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( Joshi,

em casos extremos ,afas
tado de sua sociedade (Miles, 1982).

do o modo de produção feudal. Neste,
sou

conheceu um desenvolvimento anãlogo da organizaçao socialte , ao
ãrea rural, onde imperava a propriedade c£que se instituiu na

direitos diferenciados namunal de senhores e de prelados, com
apropriaçao dos produtos e heranças dos servos, aspectos estes
legitimados pelo cristianismo. Essas diferenças decorriam de um
processo de divisão social do trabalho, ainda pouco desenvolvji

com uma rígida separaçao entre os diversos e s tamentos ,
tornando as relações de dependência, quer material o u espiri-

um dos traços mais característicos do mundo da feudalidatual,
Diz Marx (1968) :de.

Nela não hã o ine penetremos na sombria Idade Media europeia.

A dependência

(op.cit. , p.86).

rígida hierarquização da produção material urbana, cujo desen-

sultaram numa desorganização paulatina das relações de propri£ 
dade e de apropriação características da Antiguidade,

"Deixemos a ilha de Robinson,cheia de sol,

privado de seus direitos de cidadania e,

a ser

originan
o cenãrio da historia pa£

servos e senhores

do, mas

o mundo rural em oposição ao urbano, que, não obstan

Os crescentes conflitos entre romanos e tribos ger 

mânicas, relacionados ã influência crescente do cristianismo,re

0 mundo urbano apresentava, como jã afirmamos, os

pessoal caracteriza tanto as relações sociais da produção mate 
rial, quanto as outras esferas da vida baseadas nessa produção"

divíduo independente; todos são dependentes: 
feudais, vassalos e suseranos, leigos e clérigos.

mesmos traços característicos da organização social do meio ru 
ral. A associação de mestres-artesãos, aprendizes,comerciantes 
e outros, em guildas, também se realizou por intermédio de uma

pour origine une force mystérieuse et supranaturelle" 
s/d, p.189). 0 demente de então era objeto de escárnio, insultos,
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volvimento deu-se de forma subordinada às praticas que envol
viam o intelecto

i ns trumento de

e m última
instância,

1980) .

medicina e sociedade na Idade Media, rompe com um conjunto de
estereótipos que constam em vários textos sobre a história da

a
prática pelos monges,
astrólogos, os barbeiros ignorantes,
fletindo sobre o saber e
dições sociais características do mundo feudal,
tor mostra a articulaçao da prática médica estritamente reli
giosa ou monástica,

de de servos,
tos serviços, dos quais
constituia um deles sendo que estas atividades caritativas eram

troca do excedente produzido pelos servos. Os clé
só monopolizavam o manejo de algumas técnicas derigos nao cu

assimira,
Trans

mudando-se
castigo divino

Medicina que apresentam a prática médica diretamente articul^ 
da ás manifestações ideológicas predominantes do período:

visando à defesa dos interesses da nobreza proprie 
tãria de terras e de cidades (Nogueira,

ao congregar a comunida-

o cuidado aos enfermos,aos desvalidos,

co encontrava-se diluído no seio da sociedade mas,

a coexis-

o referido au

como também os conhecimentos sobre a saúde-doença, 
lados dos escritos clássicos greco-romanos e arábicos.

realizadas em

ordenação coercitiva das relações sociais entre os diversos es-

característica das áreas rurais,com a ideo

1977; Marx e Engels ,

Nogueira (1977), ao explicitar as relações entre

a concepção de enfermidade, presencia-se

a caritas que a tudo preside, os médicos-

tência da explicação religiosa, concebida como

tamentos constitutivos da sociedade, o poder político-jurídi-

tar, supervisionar, controlar as atividades terrenas.Como,nes
e o espiritual. Cabia ao clero e ã nobreza orien

a prática médicas, fundadas nas con
ete". (op.cit., p.6). Re

se período, inexistia a figura do Estado como

logia religiosa. 0 centro monástico, 

oferecia-lhes proteção física e proporcionava cer
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proveniente de um Deus misericordioso
mórdios do cristianismo

...dos

servava a condição servil

reprodução das relações entre as classes que participavam d o
(Nogueira , p . 8) .modo de produção feudal,

nas ,
dica era,

co entre

terísticas. Diferentemente do mundo rural,
medica e deslocado dos mosteiros para os hospitais

exercida como profissão,nãoco

Ao

faculdades médicas. Aos internistas competia a atividade inte
lectual realizada infimamente associada com as atividades cie

teriosas ,

comportamento da po

relações de poder características das corporaçoes médicas.
cuidado das afecções

a chamada medicina interna e a cirurgia. Ambas as prã

praças públicas, passando a ser
mo sacerdócio, determinando-se a posição de cada agente pelas

ticas vinculavam-se à ideologia dominante não diretamente atra

modo de exercer a medicina pelos clérigos fazia parte

do e

s i tuadas na

o local da pratica

mecanismos pelos quais a hierarquia de nobres e prelados con-

Um outra historicidade firmou-se nas ãreas urba

nas ãreas rurais”

médico cirurgião competia o 
superfície do corpo. 0 seu exercício profissional,além de de£ 
frutar de baixa reputação social era diretamente supervisiona 

controlado pelas corporações dos internistas através das

vés da religião, mas sim, mediatizadas pela posição de seus agen. 
tes na estrutura político-jurídica de suas corporações carac-

as explicações causalistas --- principalmente as epi
demias --- eram freqtlcntcmente dadas pelo

na, sendo um dos laços de união, ou melhor, de subordinação ,
em suas terras. Esse tipo de mediei^

conforme posta nos prji
com as explicações humorais. Esse

ricais. Como as doenças dos órgãos internos tinham causas mis

mas infimamente articulada ã do meio rural. A pratica mc 
em parte, uma prática laicizada ou técnico-profissio 

nal realizada com base numa divisão técnica do trabalho medi-

e para as

da comunidade ao núcleo senhorial, estava comprometida com a
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pulação. Nesta direção,

papel de intele£
isto nao signi-

cirurgião fosse refratário ã ideologia religioficou que o
cirur-

assimilava. Mas nao há dúvidas que

( Nogueira,
op.cit. , p.12).

Neste modo de organização da medicina as questões
relativas ã loucura permaneceram adscritas, desde os primórdios

do domínio das corporações dos cirurgiõestanto ,
internistas.

Durante a vigência da ordem social feudal,o homem
internalizou uma

salvaçao mística e pessoal. Nos primeiros séculos de nossasua
estabelecimento do cristianismo coera,

surgiram novos princípiosmo
filosófico-místicos norteando o conhecimento acerca do homem.As

da a Idade Media,

Em 429 d.C.,foiverteram-se

período que antecedeu o 
instrumento espiritual e político,

o uso
1976). As concepções

em campo exclusivo da demonologia.

a obra do físico Catalao Jacque D'Agra

para representar organicamente a classe dominante"

e dos médicos

dada por Deus por causa dos pecados mundanos (Sigerist, 1974; No 
gueira, 1977). Desse modo, o físico assumia o

sistema teúrgico e

cosmovisão teúrgica tendo como meta de vida a

únicos que dispunham d e condições intelectuaisos físicos eram os

se mantém inalterada durante toda a Idade Média escapando, por
do cristianismo, ãs práticas religiosas,característica esta que

mont, datada de 1348, asseverava que a pestilência do ar era man

sa, especialmente na forma propagada pelo físico, que o
gião, de diferentes maneiras,

tual orgânico da classe dominante. Entretanto,

figuração por mais de uma dezena de séculos. Durante quase to-

questoes relativas ã loucura penetraram no domínio exclusivo do 
da prática sacerdotal, permanecendo nesta con

o clero manteve diretamente sob seu exclusi
vo domínio a produção de conhecimentos e de práticas médicas, 
surgindo, manifestamente, o uso ideológico da loucura ( Szasz, 

e as práticas sobro o referido fenômeno con-
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elaborado o Codex Theodosiamus prescrevendo oficialmente

gência desta frente legal dos poderes espiritual temporal,e

feiticeiros
xos .

Nesse processo,
medicina sendo reconquistado pelos clérigos incorporado aoe

campo das forças sobrenaturais, transformou as pessoas presu
midas como dementes em seres possuídos pelo demónio. Inicial-

atitudes face ãs pessoas possuídas foram de genero-mente , as
sidade e de clemência. Através de praticas exorcistas invoca-

tumbas dos santos, para o aljLvam-se
Mas os parcos resultados obtidoscura do seu sofrimento.

utilização daquelas praticas determinaram a sua substi-

Rosen e Gregory (1966) , investigadores preocupa-
reconstruçao histórica da loucura, mostram que: La

que
physiques. La personne physiquement malade souffre géncralemcnt,

et ne demandait aucunc aid extérieureson mal,

a proji

dos com a

vi o e

passou-se a perseguir aquelas pessoas consideradas como possuí 
das por espíritos maléficos bem como os e os bru-

o campo da loucura escapou do da

tuais e temporais.
rain a constituir os meios de consolidação dos poderes espiri-
tuição por instrumentos de tortura e de repressão, que passa-

os poderes milagrosos, nas

démonologie devint davantage associeé aux désordres mentaux

com a

bição da magia, reconhecendo-a como mã

connaít le mal dont elle souffre et demande de 1'aide.Bien qu1 

elle fut craintc dans les sociétés primitives, surtout ã cause de

et pourtant, il 

se comportait étrangement. L'hommc primitif doit avoir etc affolc

la possibilité d'épidémie de sa maladie,elle était aussi considérée, 

parce que nous savons que des efforts ont été faits pour 1'aider, 

par 11 administration d'herbage ou d'autres médicaments physiques. 

Le malade mental, de son coté, ne possédait aucune conscience de

e criminosa. Com a emer

seu sistema teúrgico. A causalidade daquela, remetida para o
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(op.cit., p.17).

Mesmo considerando o período da Baixa Idade Mé-

ressurgimento do interesse pelo mundo material,

ram
ainda procuravam

a nobreza

uma jurispru
dência instituindo procedimentos legais para

moso
Um ano após a edição,Sprenger

tornaram-se texto oficial da Inquisição (Joshi, s/d; Zilboorg,
1976; Alexander et alii, 1980).
contem uma primeira parte inteiramente dedicada ãMaleficarum

segue-se

ci

vis ,

f 1

sorcicrc,

outra dedicada aos procedimentos que deviam ser segui 

identificação de demónios nas pessoas. Finalmente , 

explicações dos procedimentos

par la maladie mentale, et ses craintes ont amené des explications 

fantastiques. II était clair que seulement un agent extraordinaire 

comme les démons pouvait ainsi provoquer de si particuliers comportements"

"Malleus Maleficarum
e Heinrich Kraemer.

produziram um dogma codificado sobre a loucura e
o seu tratamento.

a emergência de oposição crítica ao pensamento tradicional,

do-se o o res-

dos para a
uma terceira parte contém as

d.a condição serra as urbes de grupos populacionais libertos

as instâncias eclesiásticas e aristocráticas

suas teses

vés de seus comportamentos e hábitos observáveis. A esta parte

religiosos ou legais utilizados diante da presença de ca
sos de feitiçaria. "La meilleure façon de faire disparaítre lc 

Malleus", est de brulcr son hôte.la

mento de correlação de forças em oposição, o clero e

mente o eixo económico do campo para as cidades, a migraçao pa

consolidar os seus poderes espirituais e temporais. Nesse movi

tabelecimento do comércio com o Oriente, deslocando gradativa-

necessidade de provar a presença de demónios nas pessoas , atra

Editou-se, cm 1487, um dos documentos mais repressivos-- o fa

vil, o surgimento da peste negra, fatos estes que possibilita-

1968; Szasz,

dia no qual ocorreram significativas transformações, destacan-

0 texto do "Malleus

demon, selon le

de autoria dos dominicanos Johan
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à leur application, alors la maladie estdeterioree ta tson s e

causée par (Sprenger e Kraemer, 1928, passim).

Esse modo de articulaçao da loucura a princípios
da lei nao significa que

derado tinha uma existência em si mesmo. Na realidade,ele abar
cava situações de mendicância, ociosidade, vagabundagem, libe_r
tinagem e heresia, tornando a loucura a síntese de comportamen
tos condenados pela sociedade inclusiva. Nesse período final da
Idade Media,

(Albuquer-

uma

produção das relações sociais dominantes no mundo da feudal ida

validos eram a queima em fogueira,
locais específicos (nos mosteiros , abadias) até que

estradas do reino"

o processo

autoritários da fé e o fenômeno consi

as práticas usualmente utilizadas para com os des^

a reclusão em

être guéri par aucune drogue ou médication, mais qu'au contraire,

a expulsão da comunidade ou

les démons"

tivas que infestam as cidades e as

ligião cristã, determinou que o cuidado para com esses desvali^ 
dos permanecesse sob o monopólio da igreja, vinculado institu- 
cionalmcnte ã assistência social genérica,

Finalizando, no período medieval, a loucura cons-

tegoria das classes perigosas, ou seja, dessas massas improdu-

que, ao compreender

tituiu amálgama de pobres, criminosos, libertinos, desocupados,

dans le corps de laquelle il demeure. Si un docteur ne peut pas

heréticos e loucos. Essa totalidade, abarcando as categorias so

os mesmos conseguissem alcançar o estado de redenção.Portanto, 
"... A loucura figura aí, claramente, como estigma, isto é, co 
mo sinal distintivo e significante da pertinência do louco à ca

ciais condenadas pelos princípios da lei e pelos dogmas da re-

que, 1978, p.16).

d c re-

das determinações essenciais das relações sociais de depen 
dência, subalternidade, características do mundo feudal,esteve 
desde o início diretamente comprometida com

trouver une cause à la maladie, ou, si le patient ne peut pas
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de.

concepções
da loucura articuladas a determinadas terapêuticas

terminados,

ten

verificamos que o saber
as praticas elaboradas sobre a loucura ao mesmo tempo quee re

qucreram a emergencia de um certo preparo especializado e de um

dos indivíduos.organismo

desenvolvimento incipiente das forças produtivas e das relações
de produção, houve o predomínio das explicações mãgico-religio
sas da loucura ao lado das explicações sobrenaturais para as afec-

prãticas sociais que instrumenta-

loucura mantiveram-se sobvinculadas,
feiticeiros e curandeiros ,nio exclusivo de sacerdotes,

in-

como
emergencia c

do em vista o modo de articulação desse fenômeno no capitalis
mo. Durante o período prê-capitalista,

campo da demência diferiram daquelas adota 
das para as doenças físicas. Enquanto as praticas referentes ãs 

esfera doméstica e a ela permaneceram

ou sé

ticas a que os

lizaram as ações no

a cocxis

0 rápido esboço apresentado sobre as

termediaçao de outros agentes sociais como co-participantcs des-

últimas originaram-se na 
as referentes à

a emergência da figura do medi 
o único a deter o poder ab 

soluto das decisões quanto aos traçados das diferentes terapêu 
doentes terão que se sujeitar.

Nas comunidades primitivas , caracterizadas por um

saber esotérico, restrito a um pequeno e seleto grupo de agen-

co psiquiatra, no capitalismo, como
te processo, explica, em parte,

ções físicas. No entanto, as

e a agentes de 
no contexto geral do ocidente pré-capitalista, evi 

denciou algumas características que merecem ser retomadas ,

tes, tiveram um desenvolvimento ã parte das questões afetas ao

ja, de um grupo social seleto. Fato este que, ao retirar a

0 desenvolvimento das forças produtivas e rela
ções de produção características da Antiguidade Clássica, 
vimos, ao mesmo tempo que possibilitou a

o domí-
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mo

determinou a existência da demência como objeto exclusivo da atua-

des concepções negativas sobre os considerados mentalmente afe£

tos de cidadania.

vi no ,

poderoso instrumento de remissão de pecadosmo
tanto por parte dos doentes quanto dos seus agenda fé em Cristo,

loucura tornou-se personificação do mal
Estando a loucura vinculada unicarebelião contra Deus.tanto,

ligiao.

Apesar dessas transformações havidas nas forma

da Civilização Ocidental, na

a presen 
ça de diversas categorias profissionais especializadas na cura,

e de reafirmação

do poder da classe dominante,vi

tência de explicações múltiplas para as doenças físicas bem co

ao sistema de normas reguladoras das condutas instituí

a sua con

mente à esfera da religiosidade ela escapou do domínio da medi 
cina propriamente dita, tornando-se monopólio exclusivo da re-

a utilização de terapêuticas mais diversificadas e

oposição
das, a partir da perspectiva e
sando à manutenção da estabilidade da Ordem Social e

e os fato
desde os

de organização social fundada basicamente no preceito do dom di.
as questões atinentes à saúde da população fecharam-se na 

aura da religiosidade. Enquanto’ as doenças físicas foram enten 
didas e tratadas com base num sistema explicativo múltiplo que

cionados, que passaram a ser privados inclusive dos seus dire^

e, por

ção dos filósofos, em cujas mãos colocou-se também a responsa-

integrava aspectos naturalísticos e religiosos, concebidas co-

çoes sociais consideradas, verificamos que, desde os primórdios 
as raízes da loucura situaram-se

desconhecido, do irracional, instaurando

tes de cura, a

seqUcnte reprodução. Resguardando as especificidades 
res determinantes das formações sociais consideradas,

bilidade pelo seu desvendamento. Este permaneceu na esfera do

No período medieval, caracterizado por um tipo

ao nível das socieda-
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tempos remotos a loucura constituiu-se
tas notoriamente excêntricas, proibidas, por-

sujeita a sanções. Na Baixa Idade Médiatanto, momento em
que foram sendo postas, gradativamente, as condiçoes para a emer

a

bertinagem, heresia c vagabundagem. Esses traços, conforme ve
cerne da noção da loucura até hodierna

mente .

3.. A LOUCURA NO CAPITALISMO

A emergência de uma série de fatores nas entra
forças sociaisnhas da sociedade feudal, presentes cm novas e

novos ideais espirituais,
desestabilização do regime até então vigente na Europa. Esta

fome de 1315-1317,a Pes

levando ã morte parcela sig-te Negra,

nificativa da populaçao, resultando numa grande escassez de mão-
de-obra e, conseqllentementc, gerando queda na produção enocon

as forças produtivas pr£
senciaram um novo impulso, derivado principalmente das grandes
descobertas marítimas (deslocando a principal rota de comércio

da revolução agrícola que
grassou na Europa.

0 sistema feudal
vamente, uma

a guerra dos Cem Anos,

sumo. Na primeira metade do século XV,

remos , acompanharao o

como sinónimo de condu
inaceitáveis e ,

foi palco de grandes catástrofes como a

a partir do século XIV, resultou na

gência de uma nova ordem económica, social e política --
loucura tornou-se amálgama de comportamentos condenados pela so

do Mediterrâneo para o Atlântico) e

ciedade inclusiva, abarcando as situações de mendicância, li-

foi sendo substituído,gradati 
pelo modo de produção capitalista, estabelecendo 

nova ordem económica, social e política. No plano político,emer
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ge o processo de unificação nacional centralizaçao do po
der

relações sociais dos ho-

derosos que se consolidaram fundados na doutrina do mercanti-

cimento. Aquele veio estabelecer as bases
pensáveis ã realização do processo de produção de mercadorias

produção esta que se constituirá, ao mesmo teme de mais-valia,
po, na condição e produto de relações sociais historicamente de
terminadas que se estabelecerão entre as'duas classes substan
tivas desse modo de produção a capitalista

relações estas fundamentalmente de dependência, alienaçao

lectual processaram-se por intermédio do movimento conhecido por

o ho-

conccder grande valor à vida terrena e a crença nos

condições necessárias para o funcionamento dos hos-

fatores que passaram a mediatizar as

e a

e a proletária

e antagonismo de uma face ã outra. As mudanças na esfera inte

quias absolutistas será a constituição de estados ricos e po-

necessárias e indis

ãs autoridades dos prelados e

coisas materiais assumem uma for

alicerça
do na crença no mundo sobrenatural e no respeito e obediência

mens entre si e destes com as

mem passa a 
dogmas foi sendo gradativamente substituída por valores deri
vados da observação e da experimentação. Em suma,os ideais so

Renascimento, que minou o escalasticismo medieval,

em maos de monarcas absolutistas. Na esfera económica, os

ma monetária. Doravante, a preocupação fundamental das monar-

dos nobres. Ressurge um novo in 
teresse e respeito pelos escritos dos gregos clássicos;

lismo, cujos traços foram assentados pela ideologia do Renas-

Ihadores, as

vidualismo, humanismo e hedonismo (Dobb, 1965; Corvisier,1983).

Nesta nova configuração social, a saúde da po-

brenaturais do feudalismo cederam lugar ao naturalismo, indi-

pulação ganhou uma dimensão diferente da existente durante a Ida
de Média. Questões de saúde pública como o controle de epide
mias, nascimentos, ébitos, o estado geral da saúde dos traba-
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terminações impostas pelas sociedades em transformaçao. As teq

(Nogueira, 1977, p.44),dete_r

as
pectos teoricos c práticos da medicina,

de da pratica medica através da formação d a chamada medicina

dades técnicas de uma prática única, mesmas ar
nova forma de orga.ticulaçoes infra e supra-estruturais

Em outras palavras,lismo. os
processo de universalização da circulação monetária.Dq

ravante,
do (Nogueira, 1977; Teixeira, 1977).

destacou-se

sim,

e,conseqUcntcmcnso

rias humorais da doença foram paulatinamente cedendo lugar ã '.'no
ção de lesão anátomo-patologica"

ram no

com a

o proces-

ser comprada no merca-a saúde da população passou a

como prática face ãs novas de

ta mudança levou a uma espécie de homogeneização entre os

na reestruturou-se como saber e
o conjunto de preocupações controladas pelo Estado. A medici

nais internos e externos da doença, o visível e

ofícios dos cirurgiões e internistas, consolidando a unicida-

gitimaçao da prática médica, entre outras, passaram a integrar

liberal. A emergência desta, como corporificação de especiali. 
apresentará as

de ensino, a le-

pendo com a oposição reinante, durante a Idade Média.entre os

minando, destarte, o rompimento da oposição reinante entre sq

nização da sociedade, articulações essas que passaram a ser de 
terminadas pelas condições históricas produzidas pelo capita- 

serviços médicos também penetra

pitais como locais de assistência, de cura e

o oculto. Es-

no século XVIII, rom-

ganização social no campo das afecções mentais. Inicialmente, 
o novo sentido atribuído ao processo de aquisição 

da riqueza. Esta, não sendo mais vista como doação divina mas, 
originada dos mecanismos da troca, determinou a necessi

dade da disciplina para o trabalho produtivo, principalmente na
quelas camadas da população que estavam vivenciando 

de expropriação de seus meios de produção

Foram vários os reflexos deste novo modo- de or
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te,

que viessem a disciplinar as pessoas que se mostravam impres

davam mostras de dificuldades de adequaçao às novas determina
ções do meio

também ocorreram mudanças na esfera do conhecimen-riormente,
to. A ciência separou-se da teologia, ressurgindo tradiçaoa
hipocrãtica no que tange ãs concepções do homem e da natureza,
vistos a par
tir do final do século XVI,
homem c a natureza deixaram de constituir as categorias domi-

emprés timo
(Nogueira, 1977, p.35).que descreviam

Neste díptico,
espécie de retomada da postura hipocrãtica que

siderava resultante de anormalidades presentes nos humores do
Nessa fase de transiçao.o campo das afecorganismo das pessoas.

os homens das ciências e
ra-

as

nessa ep£ 
compreensão da doença doca,

ponto de vista anãtomo-patológico,

a sua transformaçao em força de trabalho assalariada.Este

se numa

çoes mentais mergulhou num aparente paradoxo devido ao fato de 
os médicos, interessados que estavam

a compreensão da loucura fixou-
a con

táveis"

o movimento da razão"

vida consoante com o

e as-

"... do universo das ações mecânicas as símiles com
mas filosóficos, voltados ao racionalismo, passaram a tomar de

as referências teológicas sobre o

fato levou ã eleição de outros meios, dos até então disponíveis,

social em constituição. Conforme colocamos ante-

(Donzelot, 1970; Dutrénit, 1977), ou seja,aquelas que

como unidades indivisíveis. Em outras palavras,

nos mistérios da vida, para os quais buscavam explicações 
cionais, deixarem aos teólogos e filósofos laicos a maioria das 
questões relativas ao espírito, volições e emoções humanas cu
jas interpretações, dadas por eles, eram sistematizadas 
similadas pelo corpo medico. Apesar de, a medicina, 

estar assentando as bases para a
causas da loucura esca-

nantes do pensamento à medida cm que se buscava um conceito de 
crescente corpo de conhecimentos biológi^ 

cos, físicos e químicos em desenvolvimento. Também os siste-
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param desta perspectiva. Para alguns elas eram identificadas

sua compreensão,sen
sua incurabilidade pore

formas repressivas de gestão.

medico e botânico, um dos sisHermann Boerhaave,
tematizadores dos conhecimentos sobre a loucura,assim a defi
niu: doente sofre um

tem sempre um mes
mo pensamento. Tal enfermidade surge da malignidade do sangue

s e chama espíritoe dos humores. Apesar dela iniciar no que
ela produz logo a ira negra no corpo.

ciente se denomina
(Zilboorg , 1968, p.293). Com esta forma de compre-

a crença na

1968; Alexander et alii, 1980).

Entretanto, a presença desse aparente parado-

Apesar de as afecçoes mentais ainda nao terem sido transfor-
fato este que ocorrerá no finalmadas em doenças mentais

nessa fase de transiçao, a loucura foi lai-do século XVIII
de significações morais e , pos^

teriormente,

defe i-erros e

soas que

ta muito devido o grande movimento do líquido do cérebro, o pa 
torna-se preso tpor uma fúria selvagem que

cizada e penetrou num universo
foi inscrita num discurso médico

cura pelos princípios emergentes da nascente moral burguesa.

do esta substituída pela crença na

obstinado sem febre edelírio prolongado e

loucura"

xo nao sõ foi necessária como possibilitou o confisco da lou

sua incurabilidade e um profundo temor dos insanos (Zilboorg,

E se a melancolia aumen-

ou acidentalmente.

gamou-se ã visão dela como expressão do mal,
tos dos homens, manifestando-se principalmente naquelas pes- 

sc entregavam ã desordem e ã devassidão,intencional

organicista. A 
compreensão da loucura sob os princípios da teoria humoral amai

ensão da loucura, conforme colocamos, coexistia

ra outros, inexistia a preocupação com a

"... a melancolia e a doença pela qual o

com base nos princípios da teoria humoral, enquanto que, pa-
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loucura correspondeu
uma mudança de atitude para com as pessoas consideradas demen

enquanto na Idade Media louco erao
segregado, exterminado ou expulso da sua coletividade visando
combater sua miséria, ociosidade, libertinagem e heresia, do

do problemaravante essas passaram a ser condena
internement

par son excessive contrainte et

excessive protection,il faussait le mouvement rationnel

qui doit porter l'homme du travail à 1'épargne, et de là, sinon

ã la richcsse, du moins a la propriété privée, fondemcnt de l'échange «t

(Donzclot, 1970, p.133).

vagabundagem, ou seja, compreendia comportamentos condenados pe_

pressão da cólera e da bondade de Deus para cujo enfrentamen-

vinculado â possibilidade da reintegração espiritual das pes-

o trabalho.

estruturava no pa-
conjunto de institui

exemplo desse ti

soas, tornada possível apenas pela sua disciplinarização para

sa non moins

sar os

soluçoes"

A este modo de conceber a

" L'

lismo.a loucura mesclava-se â ociosidade, mendicância,heresia,

ções sociais destinadas ã sua dominação. Como

cípio norteador desta pratica continuou sendo o da reclusão mas

stigmatisait l'oisiveté, mais

te, que se estruturava no interior da sociedade burguesa, 
ralclamente ã reativação e criação de um

referidos locais continuou sendo ocupado pelos pobres,vagabun 
dos, pelas cabeças alienadas, pelos sifilíticos e outros. Q prin

los poderes espirituais e temporal. Entretanto, o grande mal
que assolava a Europa, nesta época, era a lepra, vista como ex

to foram edificados inúmeros leprosãrios. Com o desaparccimen

tes. Conforme colocamos,

Vimos anteriormente que, até o final do feuda-

A partir de então, a loucura deixou de expres- 
mistérios do mundo, sendo confiscada pela razão dominan

das. Isto porque, na ordem social emergente,

to da lepra, no final das Cruzadas, o espaço vazio deixado nos
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gos ,
des. Diz Foucault: 11 ve
lhos na miséria,
portadores de doenças venéreas , libertinos de toda espécie, pes

soas

(Fou-

1968 , p.78).cault,

instituindo - se

burguesa e
cia de uma

divertimento da populaçao como ocorria

no século XVI,Com os movimentos da Reforma, a
passaram a teste-

os cidadaos o de

para com os des-

manutenção da ordem

Hospital Geral alastrou-se por toda a Europa, 
das instâncias mediadoras entre a ordem monárquico -

sitação pública para o

a quem a família ou o poder real querem evitar um casti-

Desprovido de uma estrutura médica,o modelo do

como uma

a vi-

encerram-se os inválidos pobres,os

em Bethlhem (Zilboorg, 1968; Alexander et.alii, 1980). .

extrema sujeira, com uma alimentação abominável, isolados na es

o mundo da miséria que se configurava. A inexistên

ociosos, e outros, que perambulavam pelas ruas das cida-

ver de contribuir com impostos, doações, para que o Estado pu 
desse incumbir-se dos deveres da assistência 

constituindo obstáculos ã

preocupação médica para com os desvalidos dessas ins 
tituições manifestava-se nas suas péssimas condições sanitárias . 
Nestes locais, os reclusos sobreviviam em meio a condições de

os mendigos, os desempregados opiniáticos ,os

go público, pais de família dissipadores, eclesiásticos em in
fração, em resumo, todos aqueles que, em relaçao ã ordem da ra

doravante, nao

da sociedade, dão mostras de alteraçao

des caritativas. Atribuiu-se , portanto, a todos

zão, da moral e

curidão, sujeitos à brutalidade dos guardas, e expostos

1656, destinado ao recolhimento de pobres, desvalidos, mendi-

riqueza e a miséria, santificadas que eram,

validos. Estes,

... o pobre, pelo mero fato de ser po 
bre atesta a maldição divina” (Frayze-Pereira, 1982, p.63) e, 

será mais possível socorrê-lo através de atitu

po de instituição foi reativado o Hospital Geral de Paris , em

munhar a vontade divina:”
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de saúde dirigidas por leigos lucrativos

tica e anti-racionalista da loucura e, desse modo, opondo a efi

tratamentos médicos disponíveis.Como os

sao homogéneos, além das especificidades dos
mesmos
considerar que as denominadas instituições n ao re-
cluiain todos os desvalidos. Muitos deles vagueavam pelos cam

espancados e ridiculari
zados pela população (Zilboorg, 1968; Foucault, 1978a;Alexan
der et.alii, 1980).

No interior das instituições públicas edifica

pensionistas. Mas o trabalho,
vidade criadora e realizadora do homem, revestiu-se de um va
lor moral cuja recusa ã
ta contra Deus

ociosos eram recolhinômico

de estagnaçao,

relações.

"totais"

sua realizaçao significava uma revol

e político (cm tempos de crise os

e com fins puramente

e reprimidos pela pratica

fatos sociais não
no contexto de formações sociais espoei ficas, tem-se que

ao invés de ser visto como ati

cãcia das orações aos

centravam o atendimento dos desvalidos com base numa visão mís

social, passaram a ser perseguidos

pos e eram, no geral, escarnecidos,

tinada, basicamente, ãs classes menos favorecidas .Para os alie
nados, oriundos das classes médias e alta, existiam como pos 
sibilidades a assistência domiciliar, a assistência em casas

e a assistência oferecida por congregações religiosas. Estas

dos devido à possibilidade de aumento de tensões sociais; em

da internação, através de sentenças proferidas pelos poderes

e o Estado. Esta obrigatoriedade do trabalho,

das introduziu-se a pratica obrigatória do trabalho para os seus

judiciário ou real. Instituiu-se uma política assistencial des

épocas de prosperidade e de estagnação, o internamento possi 
bilitava o oferecimento de uma mão-de-obra mais barata (Donze 
lot, 1970; Frayzc-Pereira, 1982). A pratica do internamento, 
entretanto, não foi sustentada apenas pelas citadas

no interior das instituições, tinha também um significado eco
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Ao contrario,
atos munda

nos praticados pelos homens, sobretudo aqueles referentes àocio

breza remetia

disciplinado (Donzelot, 1970; Foucault, 1978a).

gumas praticas terapêuticas determinadas pela concepção humo-

• sangue frio para renovar a circulação perturbada. Os doentes
somen

A utilização de£
sua aplicação fav£

proporcionavam aos doen
seu estado de normalidade (Foucault ,1968; Zil

boorg, 1968; Alexander et.alii, 1980).

Basaglia (1975) também aponta a articulaçao da

guesa da seguinte forma:

el mismo lugar, un lugar en cl que la diversidad de la naturaleza

necesidad de aislar le anormal del comercio social. Los muros de la

permaneciam nestas situações por um

recia a

determinado tempo c

tas praticas fundava-se na crença de que a

agitados prescrevia-se a imersão abrupta e imprevista na agua

tes o retorno ao

instituiu no interior das instituições em estudo, coexistiam al
Lado a lado ã obrigatoriedade do trabalho que se

te eram retirados em estado do inconsciência.

cimento da disciplina e dos costumes do homem que precisava ser

loucura ãs determinações sociais da florescente sociedade bur

fria, a retenção em instrumentos giratórios ou a aplicação de

o seu significado subordinava-se predominantemen 
te ã valorização da penitência, do castigo pelos

prisiõn circunscribían, contcnían y ocultaban el endemoniado, al loco- 
como expresion del mal involuntário e irrcsponsablc del espíritu-junto 
al delincucnte, expresion del mal intencional,voluntário.Alienación

a percepçao dominante sobre a po
a sua origem a atos de libertinagem, ao enfraque

ral da loucura. Por exemplo, para os doentes considerados mais

irrigaçao do cérebro e, assim,

"Durante siglos, locos,delincuentes ,
prostitutas, alcohélicos, ladrones y extravagantes han compartido

sidade. Isto porque, na época,

de su 1 mons truosidad ' era ocultada y nivelada por un elemento comun

a todos: la desviacion de la'norma' y de sus regras,unido a la
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que la ciência no decreto la clara separación entre

través de la individualización de los. diversos caracteres específicos f f

(op.cit., p.15 7).

Em síntese, con

solidaçao do novo modo de produção o capitalista ocor
rerain importantes transformações
infimamente articuladas infra e supra-estruturalmente ao pro-

in-
- manifestos nó comportamento daquelas pestencionai ou nao

versai da vida social requerendo, portanto,
determinaram a

existência da demência independente de qualquer preocupação com

que manifestavam

existentes foram reestruturadas segundo.de

Coexistem diversas modalidades assistenciaisterminações novas.
destinadas ao atendimento dos considerados anti-sociais,segun

crença na sua in

no período de transição para a

a disciplinariza-

e a

e defeito

soas que não se adequavam ao processo de mercantilização uni-

de assistência e as

no campo das afecções mentais,

comportamentos de não conformidade aos fundamentos da nascen
te sociedade mercantil. Erigiram-se novas instituições sociais

a sua identificação médica, que foi substituída pelo delinea-

se determinada pelos princípios da nascente moral burguesa,ar

cesso de recomposição das forças sociais características do p_e

ticulada aos princípios da teoria humoral
curabilidade. A partir de então, deixou de expressar os mis té

ção através do trabalho. Tais características

ambas a
hombre que debía ser eliminada, circunscrita y ocultada hasta

mento de uma nova política assistencial, tornando a gestão da

deu-se da aura da religiosidade, coexistindo numa nova sínte-
ríodo. Do ponto de vista do conhecimento, a loucura despreen-

rios do mundo transformando-se em mal, erro

loucura monopólio do Estado. A sua administração oscilava en
tre as esferas real e judiciaria detentoras do poder de inter 
dição e de sequestro das categorias sociais

y delincuencia representaban,así, conjuntamente, la parte del

segundo.de
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do a sua origem e situação de classe.

vessem praticado.

determinados pela nova moral burguesa em constituição. Essas
categorias sociais compuseram a herança herdada pelos médicos
do final do século XVIII.

Encarceramos essas miseráveisdos doentes da seguinte forma:

dos portoes

olhar piedoso de um humanitário;netra o
apodreçam em seu próprio excremento. Seus gri-acorrentadas,

lhoes comem a
túmulos que encerrarão sua mi_ciados olham expectantes para os

cobrirão nossa indignidade

163) .

do século

época da consolidação da fase do capitalismo concorXVIII
rencial ou liberal
dica e transformada em entidade patológica.

atracesso
da formulação do seu objeto de conhecimento:ves

como marco histórico o ano de 1783,0 referido processo tevetal.
momento em que Philippe Pinei, manifestando atitudes de ext re
ma complacência

tinham nos cn

ferenciados por categorias de divergência ou de delito que tji 
Integravam uma única totalidade representa-

Inaugurou-se o pro 
de constituição da Psiquiatria como disciplina módica

daqueles tidos criminosos c a iuuxiuuu uas correntes que os con 
calabouços de Bicêtrc c Salpctricrc. A partir de

em úmidos calabouços de prisões,onde jamais p£

a doença men

séria e

e ema

c deixamos que elas,

a loucura foi resgatada pela razao mé-

e seus rostos pálidos

criaturas como se fossem criminosos em cadeias abandonadas,pejr

carne de seus ossos

to das tocas dos mochos em gargantas áridas alem

John Cristian Reil, um dos médicos integrantes

Conforme colocamos, somente em fins

Entretanto, nesse perío 
os desvalidos ainda não haviam sido di

do movimento de medicalização da loucura, descreveu a situação

das cidades, ou

e humanidade, ordenou a separação dos loucos

do, conforme colocamos,

(Alexander et.alii, 1980,p.

e a retirada das correntes

da pela manifestaçao do conjunto de comportamentos opostos aos
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mentalizada por observações clínicas sobre o comportamento dos

Alexander et.alii, 1980).

lismo concorrencial ou liberal que

ma manicomial

tituiçao medica que visara
ticulares da população: ricos,os

do que os integrados,errantes mais
(Castel., 1978a, p.26).

Entretanto,
lização da loucura so foi possível
nal do século XVIII, sociedades ocidentais

rias ã expansao do modo capitalista de produção.

Até meados- do século XIX o mundo era caracteris

vez ,

por excelên-
mais cspccificamente na Grã-ci a,

rapidamente, por toda a Europa e pelas Américas,vindo atender 
à necessidade de delimitação de um espaço onde fosse possível

dades e pelo campo.
ficava na Europa Ocidental,

um novo status jurídico ,social

a emergência do processo de medica

na medida em que as
e necessária,a partir do H

e que a

e ã designação de

a loucura transformou-se em

os urbanos mais do que os

jo bojo foram sendo repostas e

rurais"

presenciavam um conjunto de transformações estruturais em cu- 
recriadas as condições necessã

praticar e sistematizar a verdade médica. A nova prática so-

"... prioritariamente categorias paj?

e civil aos presumidos como loucos, status atribuído pela ins

os indigentes mais do que os

Portanto, é na fase da consolidação do capita-

doença mental, concomitantemente ao desenvolvimento do siste-

loucos , cuja sistematização resultou na elaboraçao dos siste-

tao, abriu-se a era do surgimento dos asilos, difundindo -se ,

ciai emergente, circunscrita aos asilos, passou a ser instru-

população urbana suplantou pela primeira vez, a dos campos. A 
paisagem das cidades provincianas era constituída pela praça 
da catedral, rodeada por edifícios públicos, casas das celebri 

0 centro económico mundial,

mas nosogrãficos (Joshi, s/d; Zilboorg, 1968; Albuquerque, 1978;

ticanicnte rural, pois somente em 1851, na Inglaterra,
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Bretanha, berço da revolução industrial,
ra do projeto político revolucionário da burguesia. O restan
te do mundo
de além-mar organizadas
tora,
necedoras principalmente de matérias-primas

nias de além-mar. As grandes propriedades estavam concentradas

guéis ou outras formas de rendimentos monetários auferidos do

Convém frisar que
setor da economia de maior dinamismo pa

encon
trasse em mãos de proprietários que orientavam ativi
dades para o mercado. Esse modo de produção emergente, funda-

lariamento da força de trabalho e

meios de reproduzir-se se
cundário

A Grã-Bretanha foi o berço da revolução que se

In

tir do século XV,

mentado na propriedade privada dos meios de produção,
tendo como finalidade últi

ma o

ra o desenvolvimento do capitalismo, se bem que ela se

a oeste da Europa era constituído, pelas colónias

a agricultura européia nao cons

solutista e sua

no assa

' inaugurou, segundo alguns estudiosos, por volta de 1780(Dobb, 
1977; Barraclough, 1983; Corvisier, 1983).

e de produtos ali^ 
mentícios necessários ao desenvolvimento industrial europeu. Quan

a si mesmo inicialmente nos setores

as suas

ravam dirctamente a mão-de-obra de camponeses que trabalhavam

série de fatores como a queda da monarquia ab 
substituição pelo regime parlamentarista, a par

ai iadas as influencias do posterior descnvol

se pela presença de uma estrutura agrária análoga ãs das colô

processo de acumulação ampliada do capital, encontrou os

196 5 ; HobsbaW.il,

uso de suas terras.

nas mãos da nobreza ou de cavalheiros rurais, os quais explo-

to as regiões situadas no leste, sul e norte caracterizavam -

tituiu, nessa fase, o

e terciário da economia.

em suas terras ou, indiretamente, através da cobrança de alu-

e na França, conduto

em torno da grande propriedade monoeul 

trabalhada pela mão-de-obra do escravo ou do índio, for

ternamente, uma

HobsbaW.il
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no progresso mediando

dicionalismo reinante durante grande parte da Idade Média, e que
perduravam na fase da acumulaçao primitiva. Desse modo, a p r£

dução de mercadorias e de mais-valia

governamentais. Objetivos que encontraram, na indústria algo

doeira ,

mente ,

ternamente,

desenvolvimento de um intenso comércio caractcristicalitou o

monto de saques

Américas (Dobb , 1965; Hobsbawn, 1977; Corvisier, 1983).

Estavam lançadas as bases sociais da nova socie

dade industrial cujo slogan consistia em

(Hobsbawn, op.cit., p.48).vender no mais

Os monarcas esclarecidos prjonantes

modernizar a administração,curavam

do século XIX,

mesmo tempo em que se agudizavam os conflitos entre as forças 
da velha e da nova sociedade emergente. Após a segunda década

poder económico
vel sendo que o evidente sucesso do capitalismo inglês contri.

e pilhagens com

Neste processo, a hegemonia da nação inglesa
o político pela classe burguesa é incontestã-

e o monopólio do

as nações européias presenciaram o término de uma

as bases das monarquias absolutistas ainda rei.

ã crença na razao e

mais barato e

o campo propício ã sua realização levando, posterior-

vimento da ideologia do iluminismo, na França, veio colaborar 
na instituição de valores referentes ao individualismo secular ,

caro"

as relações sociais.

Aos poucos , os homens foram se libertando dos resquícios do tra-

fase de intensos conflitos, assinalando a consolidação da cias 

se burguesa no poder, constituindo-se a Revolução Francesa no 

ponto culminante desse movimento de intensas transformações so

buiu para minar

em outras nações europeias.

a economia, a cultura, ao

apropriaçao, emergiram como os objetivos últimos das políticas

ao desenvolvimento das indústrias de bens de capital. Ex 

a intensificação de um complexo sistema de vias co 

merciais marítimas, vinculado ã exploração colonial, possibi-

as índias Orientais, África e

"comprar no mercado

e as formas privadas de
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ciais.

0 aparente progresso da economia industrial nao
d o capita-

de outro la

da classe burguesa numericamente reduzida.

Conforme colocamos, este movimento foi reforça
do pela ideologia do liberalismo, pregando a crença no progres
so decorrente do emprego da técnica e da ciência, difundindo uma
concepção atomista da sociedade. A partir de meados do século
XIX,

cipalmonte urbana, configurando

rumos percorridos pelo avanço industrial:a predo

mento da produção de bens de consumo. A contrapartida desse pro-
enriquccimento da

nistas ,
nho filantrópico.

Do final da Idade Média até o século XVIII vi-
loucura abarcava uma gama de problemas sociais sobre

irreversível. Ao seu aparente progresso justapôs-seuma proble 
mãtica relacionada ao crescimento explosivo da população ,prin

classe capitalista ãs custas do agravamento das condições de 
vida de extensas camadas da população.

Esse conjunto de condições-é que vieram deter- 
medicalização da loucura através da atuação dos alie- 
visualizada, pelos historiadores da ãrea,

um processo de urbanizaçao so 
ciopãtica, cujos problemas característicos conflitavain radicajl

minar a

mos que a

minância da produção e exportação de bens de capital em detri_

como de cu-

salários determinados por limites fisiológicos e,

mente com os

ocorreu sem contradições. Ao contrario, a difusão

cesso, .conforme colocamos, foi o crescente

poneses e dos pequenos comerciantes, levando-os a conviverem com

lismo no mundo ocidental deu-se, de um lado, através da expio 

ração e da expropriação da classe dos trabalhadores , dos cain

do, proporcionando uma crescente concentração dos lucros em mãos

a consolidação do modo de produção capitalista tornou-se
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lé.ttre

tado ,

(Castel, 1978a, p.24). Por-

sua medicalizaçao oscilando entre duas instâncias legitimado-

va

praticas de repressão para os pobres ( Cas-t»garantia as

0 aparente equilíbrio existente entre as instân
administradoras da loucura foi rompido no momento em quecias

instâncias de arbitragem, o poder real,foi quasuas

lificado de arbitrário (Castel, op.cit., p.32). A partir de11

triunfo da medicalizaçao da loucura foi assegurado. Transfor

praticas para com a loucuraas concepções e tainmaram-se

figura dos médicos alienistas.

No final do século XVIII e início do XIX,

sociedade contratual. 0 poder do Estado reestru

e , assim, subsda,

antigas relações de fidelidade entre súditostituindo as

o po 

der da maioria das nações ocidentais, até então em mãos dos reis,

turou-se ,

calcada em critérios de racionalidade técnica

. . . garantias de justiça para os ricos

e as

e o poder real que

e so

cedeu lugar a

instaurando uma estrutura administrativa centraliza

os quais as

advento do capi. 
talismo liberal, a loucura teve existência independentemente da

ras das praticas de reclusão: o poder judiciário que assegura

"...uma de

então , o

nascentes sociedades burguesas elegeram como solu 
ção legal a sua administração por juízes (as famosas sentenças 
de seques tração, interdição) ou diretamente pelos reis (as
de cachet"). As sentenças proferidas levavam, no geral,ao con

tanto, durante toda a fase de transição até o

te 1, op.cit., p.26).

bém o seu princípio de legitimação, que se consubstanciou na

f inamento dos desvalidos em Hospitais Gerais, nas prisões do Es 

em pensões mantidas por leigos ou nas fundações religio 

sas sendo as solicitações de interdição ou sequestração justjí 

ficadas em nome da "salvaguarda da ordem pública contra as per 

turbações causadas pelos insanos"

beranos por relações contratuais. Cada cidadão passou a ser su
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jeito e soberano de seus deveres e direitos, desde q.ue estes

fossem retirados das leis sancionadas pelo Estado. Os fundamen

tos da nova sociedade mercantil,

vre circulação dos homens, passaram

ser garantidos pelo Estado burguês que também se incumbiu dea

A assistência médica reorganizou-se articulada,

direta ou indiretamente,

de ataques militares tendo por objetivo a preservação dos Es-

trans

racteristicamente voltado para o espaço individual passou pa-

introduxos
ziu-se
incorporação da necessidade de organização de registros de ep_i

lhadora. As instituições hospitalares

trans fo r

do a morte

to da anatomia patológica; surgiram preocupações com os refle 

das condições de vida sobre a saúde da população;

de imunização das pessoas além da

demias e doenças, que atingiam principalmente a classe traba- 

até então destinadas a

a propriedade privada, a IjL 

dos bens e da riqueza

assistência social genérica. A prática médica presenciou a

a vacinação como meio

tados nacionais em constituição. A área da saúde desmembrou-se da

são do saber medico (Coe, 1973; Sigerist, 1974 ; Foucault,1978a).

à esfera da produção no sentido de for 

necer ãs sociedades indivíduos fortes, capazes de trabalhar e,

ra o social. Abriram-se as possibilidades para o desenvolvimen

Entretanto, enquanto a medicina vai se estrutu

assistência principalmente das classes economicamente menos fa 

vorecidas através da internação-exclusão de prostitutas, sifi

formação do seu campo de intervenção: este sondo, até então, c£

sancionar toda e qualquer forma de transgressão da nova ordem 

social, económica e política.

maram-se de simples locais onde a população permanecia esperan 

em locais de cura, capacitação, produção e transmis

líticos, desvalidos, ociosos, mendigos, e outros

assim, assegurando a constância, manutenção e reprodução da for 

ça do trabalho, vinculando-se também aos intentos de defesa e
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rando enquanto pratica liberal, numa sociedade também liberal,
a nascente psiquiatria vinculou o seu desenvolvimento a o das
instituições

cn-
constituiam indicadores de manifes

tação irracional do comportamento intencional ou nao
o equilíbrio do

Estado. Tais fatores requereram deste a continuidade do encar

go assistencial direto ou indireto.

. .. o indivíduo é sujeitoDiz Castel (1978a):

autónomo enquanto for capaz de se dedicar a intercâmbios racio

(op.cit. , p.46) .

Criticam-se as finalidades do enclausuramento

como causadores

tes

As instituições hospitalares transmudaram-se, gradativamente,

enclausuramento continuou sendo visto como necessário a duas ca

tegorias sociais específicas:

por agir visando meramente a seu interesse pessoal contraro ,

"totais"

ciprocidade o isenta de responsabilidade e ele deve ser assis^

e portanto, colocando em risco a estabilidade e

o criminoso e o louco. 0 primei

çao entre o louco e a criança, a grande analogia pedagógica da

medicina mental, no seio da qual, toda sua história vai se de

minalidade, entre outros,

visões dos reformadores apontam esses locais

o coletivo, passou a ser reprimido, sob o estatuto jurídico da

em locais de cura e em instrumento terapêutico. Entretanto, o

de mais misérias, como verdadeiros focos de epidemias e de mor 

e com altos custos financeiros e políticos para o Estado.

nais. Ou então, sua incapacidade de entrar num sistema de re-

indiscriminado de pessoas consideradas insanas, incapazes. As

cado, apesar de o liberalismo ter imposto a privatizaçao da as 

sistência, problemas sociais como a miséria, indigência,

senvolver. Familiarismo ou tutelarização por um mandato publjí 

co, não haverã, para ela, outra alternativa"

tido. 0 fundamento contratual do liberalismo impoe a aproxima

e aos princípios da moral burguesa (Cas^ 

tel, 1978a; Serra, 1979). No contexto da nova economia de mer
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rigoso mas inocente,
dade e foi resgatado pela dos alienistas.

Cabanis, um dos responsáveis pela reorganiza
ção da assistência pública na França, assim
bre a necessidade da manutenção da instituição hospitalar co

locai destinado ã assistência aos insanos:
do de indivíduos que não são unidos por nenhum vínculo natural ;
que nenhuma esperança desperta para a ação; que uma segurança

ções falsas e corruptas; esse amontoado, dizia cu.nao seria ca

juntam os homens, altera-seto? Todas as vezes que se

fechadomeiode ,
Os hos-costumesaltera-se, ao mesmo tempo, seus

no
(Citado por Castel, 1978a, p.76).cessãrios"

Conforme colocamos, foi nesse contexto que, em

de Salpêtrière, inaugurando o movimento da

da França. Dele

glaterra, Chiarrugi na Itália e outros (Jervis e Schittar, 19 7 7 ;

procederam à articulação do referido movimento, inaugurando o

pitais sao talvez, por natureza, estabelecimentos viciosos,mas 

presente estado das sociedades, elos são absolutamente ne-

portanto , como pe 

escapou das categorias jurídicas da socie

paz de degradar a inteligência e

"Esse amontoa

s e expressou so-

sua saú

mo o

"filantropia

todas as vezes que se juntam os homens num 
e sua saúde.

os costumes ate o último pon

também participaram médicos como Willis, Cullin, Haslaw na In

estúpida torna insensíveis ao futuro; que so possuem, com os ob

guras de Pinei, Esquirol, Falret, Ferrus, Leurct e outros. Eles

"síntese alienista'.'

jetos que os envolvem e com as pessoas de que dependem, rela-

Mas , este nao permaneceu restrito ao círculo

do problemas relativos ã sociabilidade, tido,

179 3, Pinei foi nomeado diretor de Bicêtre e, posteriormente,

sociedade contratual, através das prisões. 0 segundo, colocan

que se deu a síntese do movimento alienista, centrado nas fi-

Albuquerque, 1978; Castel, 1978a). Entretanto, foi na França
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processo de medicalização da loucura, fundado basicamente nos

institucional, e a

doente me

diada pelo tratamento moral (Donzelot, 1970; Castel,1978a;Fou

A redefinição do espaço institucional consistiu,
inicialmente,

ramcnto do período anterior. Essa classificação foi feita com
duas categorias

incuráveis,além da didiferentes de doentes:

visão por sexo, sendo que,

tegorias serão transformadas, pelo saber psiquiátrico,em docn

nas

como também constida área da saúde mental,
tu iram o

síndromes comportamentais que os doentes manifes-ca sobre as
tavam no
sistemas nosográficos .

Ao nível do conhecimento rompeu-se definitiva

mente

se

e, portanto ,

nosticas próprias

local ideal no qual introduziu-se a observação clíni^

na classificação daquelas pessoas até então iso 

ladas indiscriminadamente pelas práticas sociais do enclausu-

e os

com as

psiquiátricos até os

nascimento e desenvolvimento dos hospitais psiquiátricos não se

no final do século XIX,ambas as ca

os curáveis

base numa divisão arbitrária dos desvalidos em

e agudos (divisão esta que perdura nos hospitais

dias atuais). Portanto,verifica-se que o

originou como f ruto do desenvolvimento do saber psiquiátrico e,

emergencia de uma relação de poder entre médico e

tas técnicas diagnósticas.

antecederam o desenvolvimento do saber e das técnicas diag-

tes crónicos

muito menos, como consequência direta do desenvolvimento de cer-

Os hospitais psiquiátricos não ape-

cault, 1978a; Frayze-Pereira, 1982).

seguintes elementos constitutivos: a classificação do espaço 

o arranjo nosográfico das doenças mentais

concepções teológicas predominantes durante a Ida 

de Média, que associavam a loucura a causas sobrenaturais. Abriu- 

a era da primeira revolução psiquiátrica, caracterizada pe 

la transformação da loucura em fenômeno natural

interior dos asilos, que resultou na elaboraçao dos
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passível de ser conhecida e controlada pela ciência. As influên

elaboraçao das

entidades nosogrãficas

um conjunto de sensações e de movimentos automáticos
nas localizações cerebrais sua base organicis-que encontram

(Teixeira, 1977, p.24).ta

Este novo saber foi se desenvolvendo também sob

forte influência da medicina científico-natural,vigente na cpo-

d o século

Birman (1978) , analisando as articulações do movimento alietal.
nista aos fundamentos da sociedade burguesa concluiu:"... por

alienaçao mental toma a forma de corpo, cnrai zando-

profundezas dos órgãos e das funções, tornando -

manifestaçao de lesões e de desregulações do organismo. Segu_i_

mutações deste saber sobre o corpo e

Mas por outro lado, a alienação mental caracte-sobre a vida.

descritivamente por atos e palavras, através de mani-riza-se

E esta apresentaçao de um com

trole interpessoal. Os alienados apresentam um humor que osc_i

la de modo imprevisível, gestos discordantes do conjunto do com

cias do positivismo da época, produzindo conhecimentos mecanji 

cistas e atomizados sobre o mundo natural e social determina-

dade da loucura foi situada nos planos dos saberes biológico e

ram ã nascente ciência psiquiátrica a busca

o homem a

se uma

vicissitudes e asra as

se nas

e das classificações. A loucura tornou- 

se demência precoce, paralisia cerebral, monomanias,reduzindo

e a

festaçoes morais e intelectuais.

portamento estranho que primeiro se impõe à percepção e ao con

um lado a

a s outras

psicológico transformando-sc, definitivamente, em doença men-

XIX e início do século XX. Em meados do século XIX, a causali

ca, tendo dominado a área da saúde mental até fins

traditórias, atos anti-sociais, nao trabalham como

portamento, uma estranha perda de interesse pelos objetos e pe£ 

cercam, ideias incrivelmente móveis ou absoluta -soas que os 

mente ausentes, um discurso esquisito. Os loucos tem ações con
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5) .

que nessa fase foi

estabelecido Ten

do como palco de realização os asilos,
cos ,

intimidação e da moralização dos doentes, ambas justificadas

Os meios terapêuticos utilizadosem nome da cura dos loucos. va

d e sangrias,
vomitivos e narcóticos. Ao lado destes, coexistia a labortera
pia imposta. Os doentes eram obrigados a desenvolver trabalhes

eram destinadas

domésticas ãs mulheres.Masprincipalmente para os homens

a manutenção
da infra-estrutura hoteleira dos asilos. Apesar da diversida

de de meios terapêuticos, todos eram utilizados em nome da ne

cessidade de mudar, mesmo que ã força, os pensamentos e os atos

de

das sem recebimento da remuneração devida. Os traços menciona
dos caracterizam a organização e o funcionamento dos hospitais
psiquiátricos públicos ainda em nossos dias.

Em síntese, o movimento alienista medicalizoua

loucura transformando-a em doença mental segundo

patológicos manifestados pelos doentes. Nesse contexto, 

dicos assumem posições de chefes absolutos dos manicômios , 

sempenhando funções administrativas, de vigília e controle dos

configurando um mundo de paixões al

teradas e, sobretudo, descontroladas

e as

Quanto ãs terapêuticas vimos
o tratamento moral (Basaglia et alii, 1975).

os me

riavam desde as camisas-de-força,

sume o

(op.cit., p.4 e

administrados por mcdi_ 

o referido tratamento caracterizou-se pela introdução da

tados pelas ciências

todas as atividades tinham uma única finalidade:

rodas giratórias , mascaras pa

ra conter os gritos, a hidroterapia, até ao uso

os cânones di

diversificados, sendo que as tarefas manuais

te do positivismo. Este processo correspondeu ao estabelecimen

doentes e do pessoal auxiliar subalterno que, por sua vez, as

papel de polícia interna (Basaglia et alii, 1975),trans 

ferindo aos doentes a maioria de suas atividades, desempenha-

pessoas , são diferentes,

naturais da época sob a influência marcan
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to de uma relação de poder entre médicos, funcionários e doen
relaçao esta determinada pela noção de ordemtes ,

isolamento dos loucos de contatos com o mundo exterior, a uti

lização de meios físicos

dada numa rede de regras institucionais imutáveis.

disposições hereditárias, relacionadas ou não a fatores exóge

desse modo,

menta is .

Intensificou-se o processo de proliferação dos

das clas-classe baixa enquanto para as camadas provenientes

alta continuam erigindo casas assistenciais par-

tal como instrumento de manutenção e de reprodução da força de

trabalho necessária ã continuidade da fase de desenvolvimento

do capitalismo liberal, intensificaram-se as pesquisas na bu£

descobertas do choque insulínico, do eletrochoque e da

e químicos para o controle dos compor

restituir a razao aos sem-razão através dos seguintes meios :o

com as

e visando a

as determinações sociais na produção dos distúrbios

ses médias e

Em meados do século XIX, a psiquiatria organi-

manicômios destinados ao atendimento das populações oriundas da

nos como o excesso de álcool, intoxicações e outras omitindo,

cista firmou-se com Griesinger e Kraepelin, seus expoentes má

lobotomia c, na década de cinqllenta, com o surgimento dos psi_

ca de novos meios de tratamento culminando, a partir de 1935,

tamentos dos doentes, a programação da sua vida cotidiana,fun

go. Concomitantemente, foram sendo aprimoradas e descobertas no 
%

vas modalidades de tratamento. Além do tratamento moral,já re

ticulares , administradas por pessoal médico, religioso oulei-

ximos. A loucura, dotada de prognostico e suscetível de trata 

mento, tornou-se processo mórbido e é representada por entida_ 

dos patológicas. As suas causas foram postas numa possível afe£ 

ção progressiva do cérebro, na degeneração biológica, em pre

ferido, intimamente articulado ã existência da medicina men-
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mental

área doslavras,
transtornos mentais transformou-se numa importante fonte de lu

extravasando a própriacro produzindo e realizando mais-valia,

dos enfermos. A esta crescente medicalizaçao da sociedade, no

saberes

0 desenvolvimento das sociedades capitalistas pro
cessando-se através de uma crescente divisão e especialização
internacional das relações entre capital

Cada vez mais vao sendo aprimorados os instrumentos docadas.

dominação socia.1 . visando, entre outros aspectos, impedir que

pessoas adquiram uma real consciência da utilização socialas

do produto do seu próprio trabalho. Um dos objetivos dessa no

fase do modo de produção capitalista em gestaçao, consisteva

emna

internalizadores de normas
nuidade.

Neste contexto, emerge uma população de

transformaçao dos homens em consumidores planificados e
e valores necessários ã sua conti-

e trabalho correspon

seio da qual as suas contradições redefinem-se e se expressam

dos pelas indústrias hospitalar e farmacêutica. Em outras pa- 
da mesma forma que a saúde-doença em geral, a

e nas práticas sobre a doença mental (Jervis, 1977 ;Cas.

"peque

(Castel, 1978b, p.142), constituída por pessoas

as reais necessidades

deu a uma intensificação de relações sociais atomizadas,reif£

existência das doenças em si mesmas, e

deprimidas, agressivas, estressadas, requerendo das institui

ções sociais um novo modo de cuidado. No final do século XIX e

como problemas de saúde, corresponderá uma diversificação nos

• medicamentos, equipamentos e aparelhos sofisticados, produzi-

nos dementes"

tel, 1978b; Foucault, 1978b).

Jervis, 19 77). Conforme veremos posteriormente, com a consol_i 

dação do capitalismo monopolista.

cofármacos (Grimson, 1972 ; Torrey, 1976 ; Jervis e Sdiittar, 1977;

a área d a medicina
transformou-se em importante setor estimulador do consumo de
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Surge a

a psicanálisedoutrina freudiana inicialmcnte desenvol

predominantes.

to como

coberta do conceito de inconsciente por Frcud. Este fato pos-

das

substituin

As orientações organicistas e anãtomo-patologji 
cas do positivismo psiquiátrico são postas

desenvolvimento da psicanálise

corpo de teorias e de práticas, movimento fundado na dc£

A partir deste momento, o saber psiquiátrico ques 
determinação natural da doença mental --  estabeleci,

efeito entre prováveis disfunções

cm causa.

o mo

e nem hospitalizadas).

da por uma relação de causa e 

cerebrais associadas ou não a fatores exógenos

cipuamente o

e o
no seu

sibilitou aos profissionais da área a ampliação do seu campo

tionou a

nos parcos resultados obtidos pela propalada determinação bi£ 

lógica das doenças mentais e pela ineficácia dos tratamentos

vida sob a inspiração da filosofia e da psicologia alemãs,por 

tanto, desvinculada do sabei' e das práticas medicas até então

mente, surgem inquietações, reflexões críticas , ao lado'do agra

vamento do problema da superlotação dos manicômios.

utilizados, basicamente centrados em recursos terapêuticos fí 

sicos e químicos (Berlinguer, 1976; Jervis, 1977). Gradativa-

do-a pelo contexto das relações interpessoais (Basaglia,1970 , 

1977; Jervis, 1977; Castcl, 1978b).

A história da psiquiatria registra o surgimen- 

a segunda revolução

inicio do século XX, a despeito da descoberta da origem sifi- 

lítica da paralisia progressiva e dos contínuos esforços na bu.s 

ca de um bacilo causador da esquizofrenia (Jervis,1977) , 

delo médico psiquiátrico positivista entra em crise,manifesta

Entretanto, o movimento psicanalítico ao rcla-

de intervenção através do contato com as chamadas neuroses (pre 
contato com uma nova massa de pessoas não aliena
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f I

as modalidades de in
tervenção terapêutica e,

t iva

vimento da realidade social,

contex

to das interações sociais 11

Para finalizarmos esse tópico resta acrcsccntar-

Inglaterra, da

problêmes sociaux et politiques influent sur les dynamiqucs de groupe 

et les déterminent dans leur rêalité historique, on a prefere étendre

com isto abrindo-lhes o caminho de pe

netração em todos os interstícios do tecido social... A voca-

representantes ortodoxos ou não) ao deslocar 

terpretativo da doença mental para o psicológico

. . . au lieu d'analyser la façon dont les

ção própria da Psicanálise consistirá em romper o caráter ab

soluto do corte normal-patológico da antiga sintomatologia psi

quiátrica para abocanhar as zonas fronteiriças onde se confun

ou no

o eixo in

na França

mos o

(op.cit., p.47-48). Portanto, da mesma forma que a psi

quiatria organicista firmou os seus pressupostos teóricos so

bre a doença mental fundamentados numa visão positivista do mo- 

a psicanálise (quer considerando

mento da personalidade. Conseqtlentemente impôs-se a necessida 

de da intervenção técnica para corrigir as pessoas , o que se re 

fletiria no conjunto da sociedade. Conforme mostrou Castel(1978b) 

... a psicanálise trouxe para o dispositivo psiquiátrico o ope

rador necessário para tornar mais fluídas

os seus

de uma patologia, mesmo se esta permanece latente, para asse

gurar a passagem da repressão consecutiva ã intervenção preven

lativamcnte, dominar a longo prazo, antecipar a eventualidade

"Comunidade Terapêutica"na

tivizar o modelo medico, até então petrificado nas racionaliza

ções organicistas do século XIX, veio difundir a ideia de que 

as dificuldades pessoais e sociais decorrem do mau desenvolvi

dem os limites da anormalidade e da inadaptação social; corre

1'examen psychologique et psychiatrique jusqu'au domainc social , en 

soustrayant ce dernier ã la critique politique (Basaglia, 1970, p.237).

surgimento dos movimentos da

"Psicoterapia Institucional" c das
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este fato refletiu-se na estrutura asilar demandando maior efi

A partir de então inaugurou-se a considerada ter
ceira revolução no campo do saber e das práticas psiquiátri
cas. Esta coincide com o advento do capitalismo monopolista g£
rando uma transformaçao no trinômio ate então formado pelo in

modelo básico de-psiquiatra e o asilo
d a ps iquia-finidor do objeto, campo e forma de tratamento

tria tradicional . No novo contexto,
um ser de relações sociais, basicamente res

seu núcleo familiar; surgiu a equipe de Saúde Mental
composta principalmente pelo psiquiatra, psicólogo, ass isten

laborterapeuta, enfermeiro e pessoal auxiliar e houte social,

emergência de várias modalidades assistenciais (os hos-

dimento psiquiátrico renou-X

Hodiernamente, do ponto de vista do saber psji

quiátrico coexistem as interpretações organicistas, ps icana-
Da mesma forma,

a

o eletrochoque ,to comportando, entre outras,
de técnicas sociais de vida colcti-de psicofármacos

va fundadas no conceito de aprendizagem social (Dutrénit,1977).

Community Mental Health"

e o uso

as casas de

o indivíduo passou a

ve a

das a partir do contexto sócio-econômico da Segunda Guerra Mun 

dial. Sendo esta o ápice de um período de desequilíbrio eco-

pitais psiquiátricos públicos, privados e conveniados;o aten 

em Centros de Saúde,

ser visto como

listas e sócio-psicológicas da doença mental.

prática psiquiátrica amalgama várias técnicas de tratamen-

trito ao

As considerações feitas deixam entrever que a

tos, fundamentados numa concepção psicanalítica ou sócio-psi 

colõgica da doença mental, foram derivados de necessidades dita

divíduo doente, o

nos Estados Unidos. Estes movimen-

nômico e político, onde a carência de mão-de-obra se agudiza,

ciência com menores recursos (Teixeira, 1977; Rocha, 1979).

so, as comunidades terapêuticas).

a utilização
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lizadas com base num saber

emergiram como um dos componentes intrínsecos das sociemente,

exclusividade das explica

ções biológicas sobre

destinadas e

situação de classe. Na fase do capitalismo monopolista,

concej)

versificação das técnicas de tratamento.
xistcncia de saberes e de praticas sobre a doença mental, ar

ticulada aos contextos das sociedades estratificadas por cias

aos presumidossociais vincula a psiquiatria organicistases

ex
clusão dos fatores sociais como um dos possíveis elementos etio

enfatizando o enfoque indi-

Nessa mesma

modalites formelles et informclles institutionnalisécs dans une culture

donnec :de la rcaction des parents jusqu'ã 1'expulsion du milicu social

psicanalíticas , psicodinâmicas 

técnicas de tratamento correspondentes, constituem privilégio

necessidade de manipulação das mentes 

tamentos de não-conformidade às

guinte transcrição de Jervis

déviants sont controles ,dés 1'instant de leur apparition, selon dos

tica médica pautado inicialmente na

direção é bastante elucidativa a se

e Schittar (1977) "Les comportemcnts

e o controle dos compor

concepção organicista da doença mental coexiste com as 

ções psicanalíticas e sócio-psicológicas, lado a lado a uma dji

e em praticas fundadas cientifica-

ao atendimento das pessoas segundo a sua origem

o sa-

normas sociais dominantes,rea

dades capitalistas. No seio delas instituiu-se um modelo de prã

a causalidade das doenças mentais,na uti

lização de técnicas terapêuticas basicamente físicas e quími-

lógicos dos transtornos da mente, 

vidual e a-histórico.

cas e no desenvolvimento de diferentes modalidades assistenciais

daqueles oriundos das classes médias e alta. Embora isso ocor 

saber hegemónico na psiquiatria caracteriza-se pelara, o

Entretanto, esta coe

e sócio-psicológicas, com suas

ber e a pratica psiquiátrica presenciaram uma nova inflexão. A

doentes oriundos da classe baixa, enquanto que as concepções
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'normal'

bien moins de raisons scientifiques et rationnelles que de f acteurs

d'ordre social; le destin du malade mental est decide sur la base de

jugements de valeur qui font partie integrante de 1'idcologie dcminante

forme d'unc série de veredicts penetres de discriminations de classe,

de conventions légales, de jugements et de préjugés constituant de même

que colui sur lequel est bâtic la pratique thérapeutique.Cesubstrat

facteurs qui décident si un sujet,ayant ún comportementsont ces
doit rcster ou non dans sa famille, être repoussc aux margesdcviant ,

de la communauté, être jugê commc délinquant et.finir en prision, ou

bien être jugé malade et finir sur le divan du psychanalyste, dans les

antichambres des nombreux établissements mutualistes, dans une

(op.cit., p. 225) .clinique privee ou un asile

et à la ségrégation dans les hôpitaux spécialisés. Le fait 

qu' un comportement déviant reçoive une êtiquette psychiatrique depend

d'une sociétê donnêe et le 'curriculum' de ce malade est établi sous



CAPÍTULO III - CARACTERIZAÇÃO PA POPULAÇÃO: SUA POSIÇÃO NA PRO

PUÇÃO SOCIAL

Neste capítulo, analisaremos as características da

os

objetivos colocados anteriormente, tendo por fundamento o modo

de realização e de expansão do capitalismo na sociedade brasi

leira,

insere sobretudo marginalmente no processo de produção , naose

tos referentes ã identificação pessoal da população amostrai,os

informais dae

sua

existência social no processo de trabalho, uma vez supostosua

coisas que integram uma determinada reali-

Ambas se constituem

que as pessoas

dado social não tom existência ein si mesmas.

pretendemos mostrar, através das respostas encontradas r£ 

indagações acima colocadas, que a referida população

seus grupos de pertencimento, 

espaço social, algumas características formais

socialização c aspectos relativos ã produção-reprodução da

o seu

modo de inserção predominante no processo produtivo geral. Em ou 
tras palavras, segundo o referencial teórico-metodológico e

e as

população amostrada, atendida no ambulatório de pronto-atendi
mento psiquiátrico do Hospital das Clínicas, procurando respon 
der ãs seguintes indagações: quem é a população que procurou o

vivenciando, portanto, uma situação de exclusão.

0 percurso da analise fundamenta-se, basicamente, 
no levantamento da história de vida das pessoas atendidas na rc

lativas as

ferida instituição. Das histórias de vida foram extraídos aspec

atendimento psiquiátrico na referida instituição; qual é

1. Conó-lde,/ia.ç.oe.6 Ge./i.ad,ó .

a sua localização e mobilidade no
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terminação da amostra, no período de tempo compreendido entre

agosto e novembro de 1981, possibilitou que entrevistássemos um

75,73'ô eram do sexo feminino (tabela 1), chamando-nos

çao a maior procura do atendimento médico psiquiátrico por par

te das mulheres do que dos homens.

Este fato foi também observado por Silva (1980) ,

cm

saúde mental no Estado de São Paulo onde aponta que, ape-
de elementos do sexo mascu

lino internados nos hospitais psiquiátricos é muito superior aos

esta relação se inverte na procura do atendo sexo feminino,
dimento medico psiquiátrico ambulatorial. Apesar de a referi

da autora não avançar na interpretação da inversão constatada ,

pensamos que a maior procura do atendimento ambulatorial por

valores machistas,

lo acentuamento dos traços de docilidade, fragilidade, compa-

2. Vadoó

o numero

a socialização da mulher caracteriza-sc pc

sar de ser conhecido que

a aten-

parte das mulheres tem

dos traços do processo de socialização da mulher na nossa so-

a ver, entre outros aspectos, com alguns

* Tis tabelas deste capitulo encontram-se no final do trabalho3no Anexo I.

Segundo os motivos expostos no l9 capítulo, a de

total de 103 pessoas. Destas, 24,27% eram do sexo masculino e

na trama das relações sociais que se cristalizam em condiçoes 

históricas determinadas, visando ã satisfação de necessidades, 

cuja via de realização é dada pelo processo da divisão social 

do trabalho.

ciedade. Na sociedade brasileira, profundamente impregnada de

nheirismo, ajuda mútua, entre outros, que a predispõem a bus-

relatório sobre a avaliação da eficácia de um programa de
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Alem

desse aspecto, a mulher vivência mais

zes

No conjunto da amostra, 75,73% dos entrevistados

faixa, etária entre 18 e 45

de velhos (respectivamente 2,91% e 1,94% ,, conforme

visto que

a

atendimento da população adulta

E fato conhecido que a distribuição etária de uma

população depende basicamente das taxas de mortalidade e de fe

cundidade prevalecentes em décadas anteriores (Singer, 1976).

tre as

diminuição da taxa de mortalidade tem ocorrido , re-

sobretudo para a população infanto-juvenil ,vertendo em ganhos

paralelamente a um passado de alta fecundidade dos brasileiros

(Santos, 1980). A conjunção desses fatores resultou numa estru

tura etária populacional do forma piramidal

inferiores bem maiores do que os imediatamente superiores. Se
gundo dados

ou mais,não ultra
passava 3% da população total em 1980.

Na distribuição encontrada por idade também cha-
fato de a maioria encontrar-se na fase adulta,duma atençao o

qual se processa uma série de mudanças significativas

organizaçao do serviço de atendimento psiquiátrico do Hospi^ 
tal está voltada para o

situam-se na

e ve-

ficativa a

tabela 1) . Entretanto, estes dados não nos surpreendem,

intensamente situações de 

conflitos decorrentes do desempenho de papéis sociais muitas ve 

contraditórios entre si (questão retomada no capítulo IV).

anos, sendo insignifi.

cante a porcentagem encontrada de adolescentes e pouco signi-

No caso de nossa sociedade, apesar das diferenças existentes cn 

diversas regiões geográficas e entre as várias classes

nas vidas das pessoas. Entro essas mudanças,cabe destacar, do

apresentados por Silva (1982) , a proporção de pejs 

soas idosas, no Brasil, isto é, com 65 anos

rante a

lha, além do fato de a pequena porcentagem de velhos encontra 

da coincidir com a existente na população brasileira.

sociais , a

car mais ajuda do que os homens, em situações difíceis.

com os patamares
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ponto de vista social,
do desempenho

de atividades ocupacionais, no mercado formal ou informal de tra

ra

res

tra concretizaram formas de união com elementos do sexo opos

to, matrimonial socialmente sancionado ou

33,98% restantes compõem-se de pessoas solteiras,

que ainda nao efetivaram nenhum tipo de vínculo m ai s estrei

to com elementos do sexo oposto (tabela 2) .

Considerando a distribuição da população amostrai,

segundo o estado civil, por sexo, a tabela 2 mostra que entre

homens predominaram os solteiros (44%), seguido dos casa-os

separados (4%).Entre as mulheres,

44,87-o são casadas,30,77%

vas .

Não obstante a diversidade de estado civil ,.9 3,20 %

da amostra compõem agrupamentos familiares de tipo nuclear, sen
porcentagem encontrada de agrupamen-

ou seja, apenas 6,80% dos entrevista-tos de família extensa,
dos do sexo feminino e solteiras vivem em agrupamentos de fa
mília extensa (tabela 3).

Esta característica reflete um aspecto importan
te

po, requerendo a manutenção dos mesmos.

do pouco significativa a

a assunção de alguns papéis sociais em 

decorrência da constituição de novas famílias e

em constituição ou jã constituídos. De fato, 66,02% da amos

encontramos a seguinte distribuição:

através 'do vínculo

dos (36%), amigados (16») e

isto é, das

balho (Silva, 1971), tendo em vista assegurar ou colaborar pa. 

a sobrevivência dos membros integrantes dos núcleos família

clusive no interior dos núcleos familiares mas, ao mesmo tem-

soltciras, 11,54% separadas, 10,26% amigadas e 2,56% são viú-

do processo geral de industrialização/urbanização, proces

so que tem levado ao esfacelamento das relações primarias, in

por acordo informal estabelecido entre a s partes enquanto os
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predominância do

dos ele

mentos que integram os seus núcleos familiares para a satis-

neces-

sidades estas que são indispensáveis ã reprodução da sua for

ros .

Conforme revelam os dados da tabede pessoas que a integram.

Considerando o total de pessoas que compõem os agru

entre 21 a 50

siderando que,

número médio do pessoas que compõem os agrupamentos 
familiares de nossa amostra e de 4,5 pessoas.

desempenhar atividades produtivas, no processo da produção so 
ciai geral, elas precisam da colaboração de alguns

No caso da população amostrada, a

fação de algumas de suas necessidades básicas (tais como:ali. 
mentação, manutenção do vestuário em ordem e outras),

anos e

Um outro fator, vinculado ao predomínio da fan\í 

lia nuclear, conforme expusemos, diz respeito ao número médio

1 a 10 anos; 23,82% entre 11 a 20 anos; 39,70%

o restante 13,73% distribuídos nos. intervalos de clas^ 

se de 51 a 80 anos (tabela 5). Estes dados são importantes con 

no atual estagio de desenvolvimento da socie-

la 4 , o

balho, aspecto a ser retomado ao discutirmos o modo de inser

dade brasileira, a participação dos segmentos sociais da po

pulação menos privilegiada, na vida económica, tem se dado atra 

vós da absorção da população infanto-juvenil no mercado de tra

pamentos familiares dos entrevistados encontramos a seguinte 

distribuição, por idade: 22,75% situam-se na faixa etária de

ça de trabalho, cujo desempenho tem estado,tradicionalmente, 

adscrito ao papel feminino no interior dos núcleos familia-

agrupamento familiar de tipo nuclear deve ser vista como um 

dos fatores indispensáveis ao processo de reprodução social ca 

racterístico das sociedades industriais. Neste processo,além 

da importância da composição numérica do agrupamento familiar, 

sobressai também .o fato de ã medida que as pessoas passam a
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estratégias que a população tem

de utilizar para garantir a sua sobrevivência.

3. MZgA.a.çao

beirão Preto, enquanto que 44,57% residem em outros
do Estado de São Paulo ou fora deste. Ressaltamos,entretanto,
que essa parcela da amostra que móra em outros municípios si

tuados no Estado de São Paulo, ou em outros Estados,encontra-
ein localidades situadas próximas à cidade de Ribeirão Pre-se

locais do moradia dos entrevistados situarem-se próximos de Rã

beirão Preto, também esta presente na parcela da populaçao amos-

36,36% residem cm municípios situados ao sul do Estado de Mi

nas Gerais (tabela 6).

Considerando a amostra como um todo, independen-

localização rural ou urbana, 49,52% moram notemente de musua

moram em outros

do Estado de São Paulo ou fora deste (tabela 6).Esmunic ípios
te fato reflete, em parte,
tro de atração regional. A sua economia, basicamente centrada

inserção este que condiciona as

o ser Ribeirão Preto um grande ccn

Esta mesma característica, referente ao fato dos

Pelos dados da tabela 6, verificamos que, do to-

to, como Jaboticabal, Sertãozinho, Cravinhos,São Sebastião do

ção da amostra e de seus familiares, naquele mercado, modo de

tal da amostra, 89,32% residem na zona urbana e apenas 10,68%
residem na zona rural. Entre os moradores da zona urbana encon

Paraíso, Santo Antônio da Alegria, entre outras.

rural, 63,64% residem em municípios do Estado de São Paulo e

nicípio de Ribeirão Preto, enquanto que 50,48%

trai que reside na zona rural. Do total de moradores da zona

tramos, 55,43% de residentes na cidade ou no município de Ri_ 
municípios
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dimento da população indigente.

Os dados até

urbana e 10,68% na zona rural (tabela 6) não significa que a maio

Se o local de residência da pessoa permite classificã-la como

este mesmo fato,s iva,

que levaram as pessoas a fixarem residência numa determi-res

das migrações internas no Brasil.

O problema das migrações internas, correlatamen-

cipalmente a partir da Segunda Guerra Mundial.

nada localidade em detrimento de outras. A explicação deste fa 

to requer que se façam algumas considerações sobre o problema

desse processo requer considerar ambos os fatos como histori

camente determinados, isto é, eles constituem resultados de mu 

danças globais em fluxo na sociedade brasileira.

ria das pessoas atendidas pelo serviço de psiquiatria do Hos

pital das Clínicas tem um estilo de vida estritamente urbano.

o momento revelados pela análise, is^ 

fato de 89,32% da população amostrada residir

te ao crescimento vertiginoso e acelerado da maioria dos gran 

des centros urbanos brasileiros, adquire grande importância pr.in 

A compreensão

respondia a

Vários trabalhos têm mostrado que a migração in-

na zona

um setor de prestaçao de serviços, nano terciário, dispõe de

Na década de setenta, a população urbana supera a

to e, o

terna no Brasil assume proporção significativa a partir de 1930, 

dado que, anteriormente a esta época, a população urbana não

1975; Singcr, 1976; Hoffmann, 1977).

área da saúde, altamente desenvolvido, destacando-se a presen 

ça do Hospital das Clínicas, voltado, principalmente,para o aten

integrando a população urbana ou rural de sua sociedade inclu 

por si so, não explica quais os fato-

era superior a 10% enquanto que, em 1940 , a população urbana cor 

1/3 da população total (Pereira, 1970; Berlinck,
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rural,

(IBGE,

Especificando o Estado de São Paulo, neste me smo

o contraste entre a população urbana versus a rural é ain-ano,

Bahia)

d e popula

ção deslocando-se dos Estados da Bahia e de Minas Gerais para
o Estado de Goiás, e dos Estados do Piauí e Ceara para os Es-

Santa Catarina e Rio Grande do Sul
(Lopes , 1972) .

A compreensão do painel acima descrito requer que

fato este que supoe que as tenham causas estruturais, quemesmas

se porem em movimento dea

formação social ocorrido na sociedade brasil eira,principalmcn

Dois outros impor 

tantes movimentos migratórios localizam os fluxos

e de Minas Gerais procurando fixar-se, sobretudo,nos Ej> 

tados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

a segunda correspondia a

sociais no

se considerem as migrações

Neste quadro, as principais correntes migratórias

vêm principalmente dos Estados Nordestinos (Alagoas,Sergipe e

da mais evidente. A primeira correspondia a 88,6%enquanto que

balho emerge como fatores determinantes da migração de grupos 

interior de uma sociedade, também pensamos,como a_l 

guns estudiosos (Lopes, 197 2 ; Bcrlinck, 1975; Singer,1976; Hoffmann, 

1977) , que o problema das migrações e

desordenado devem sor encarados como efeitos do processo detrans-

tados do Maranhão, Paraná,

11,4% da população total (IBGE, Cen-

rência, a

so, 1980).

pela primeira vez, perfazendo aquela 56% da população to 

tal (Hoffmann, 1977) e em 1980, a população urbana atingia a ci 

fra de 63,5% enquanto que a rural situava-se em 36,5% 

Censo, 1980) .

do crescimento urbano

internas como um processo social,

te a partir do 1930. Isto posto, para compreender o problema

impelem determinados grupos sociais
uma para outra região geográfica. Portanto, se ao nível de apa 

procura de melhoria das condições de vida e de tra-
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amos

tra composta por uma população predominantemente urbana,

cipalmente por escravos,

interior permaneceram estreitamente vinculados ãs

gerando internamente os denominademandas do mercado externo,

Furtado,1964).Emdos

outras palavras, durante mais de quatro séculos a sociedade bra

sileira estruturou-se com base na presença de uma reduzida oli-

d e

cuaria de corte,
tes que
nal.

maioria

consumo interno
vestuário, cal

reduzida atividade industrial e o setor de subsis

cessario considerar as transformações ocorridas no Brasil, prin 

cipalmente a partir das últimas décadas do século XIXedaspri. 

meiras décadas do século atual.

"ciclos económicos"

e ne

a extração de recursos naturais, produtos e£ 

eram reclamados e absorvidos pelo comércio internacio

(tais como a

ora enfocado, qual seja, o fato de termos encontrado uma

turram no seu

terra,

(Prado Júnior, 1957;

s e consti-

garquia de dirigentes que monopolizavam grandes extensões 

utilizadas para o plantio de produtos primários, a pe-

tretanto, a

Ao lado do reduzido grupo oligãrquico convivia a 

da população que servia aquele como mão-de-obra.A pró 

pria viabilidade e hegemonia do modelo primário-exportador deu 

lugar ao desenvolvimento de um incipiente processo de urbani- 

zação/industrialização, necessário ao estabelecimento 

contração das chamadas indústrias de bens de 

indústria têxtil, de alimentação,

çados, móveis e outras), de um setor de prestação de serviços, 

além do atividades ligadas ã agricultura de subsistência. En-

A sociedade brasileira emerge para o mundo oci

dental, no século XVI, como unidade agrário-exportadora, orga 

nizada em torno do grande latifúndio monocultor, trabalhado prin 

característica que perdura até fins 

do século XIX. Os diversos setores económicos que

e con-

tência oram insuficientes para dar as atividades económicas in
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ternas um dinamismo próprio.

pendente

ploração intensiva na monocultura da mão-de-obra do escravo,
inicialmcnte ,

tura de subsistência c de manufaturados.

tãncia da cidade,

se oligarquica. 11

damental da sociedade.

lítico-administrativas e financeiras,

exer-

tã profundamente influenciada,

gências da economia primário-exportadora. Ela se caracteriza

ou

ex-

(lanni, 1975, p.84).

ficava basicamente atrelado ao comportamento da demanda e x ter 

na por produtos primários, dando o caráter eminentemente de

por ser

zando a circulação dos produtos principais (agropecuários 

de mineração) segundo as exigências da economia primário-

ou mesmo determinada, pelas ex£

ção de bens para a

plicam a grande porcentagem de população rural encontrada na

mento pr imário-exportador,fundamentado na concentração da proprie 

dade e do capital em mãos de poucos latifundiários e

Nela concentravam-se as atividades po 

alem das organizações re 

pressivas tanto quanto as culturais, indispensáveis ao 

cicio da dominação oligárquica. 0 fato ê que essa cidade es-

silcira passou a

decorrência de guerras c/ou depressão,figurando

"Assim, o crescimento económico

e reflexo da nossa economia"

"ponto crítico da rupturaa crise prolongada do 1930 como o

o centro do sistema nacional de transportes, organi-

Não se pretende, entretanto, minimizar a impor-

e, depois, do trabalhador assalariado é que ex

"desarrollo hacia afuera"

(Tavares, 1978, p.31).

portadora, ou do

exterior, em

Nas primeiras décadas do século XX, a economia bra 
conviver com crises sucessivas no comercio

atual. Esta população dedicava-se, fundamentalmente, ã produ 
exportação e, secundariamentc, ã agricul-

n a ex-

conseqUentemente, da populaçao urbana, na f£ 
Nessa época, a cidade já era um núcleo fun-

Essas características do modelo de desenvolvi-

população brasileira durante as primeiras décadas do século
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ciedade brasileira, caracterizada pela intensificação e hege-

b e n sde

fornecimento pelo mercado externo. A mudança do modelo de de

senvolvimento agro-exportador para o modelo de industrializa

ção, designado por

a defender o mercado interno dos efeitos da crise internacio-

mulação, deu-se concomitantemente a mudanças qualitativas no se

tisfazer ãs necessidades de consumo das massas urbanas. Essa

talação de novas, aumento da taxa de cambio e a compra ou o fi_ 
nanciamento de estoques excedentes de café.

próprio. A agricultura reorganizou-se para 
dades de bens de capital e intermediários de produção externa 
(matérias-primas e produtos scmi-elaborados) e, também, para sa

do funcionamento do modelo primãrio-exportador"

A esse novo modelo de desenvolvimento económico cor

ção de fatores como a
oferta elástica de terra e o Estado fornecendo

"suprir as necessi.

"substituição de importações",foi possível

importações de bens de capital e
litasse o reequipamento das indústrias existentes e/ou a ins-

manufaturados para fazer face ã paralizaçao do seu

devido a uma série do medidas adotadas pelo governo,tendentes

assim, não

reorganizaçao processou-se através da não elevaçao dos custos 

de alimentação e dos custos das matérias-primas e,

Todavia, essa mudança do tipo de desenvolvimento

a in

que, no fundo, significou a introdução de um novo modo de acu

intermediários, que possibi-

nal. Entre essas medidas destacaram-sc o controle seletivo das

obstaculizando o processo de acumulação urbano-industrial", (01 j. 

veira, 1976, passim), tendo se tornado possível pela conjuga- 

presença de um grande contingente de mão-

cit., 32). Inaugurou-se uma nova fase no desenvolvimento da so

tor agro-exportador, sem que o mesmo adquirisse um dinamismo

de-obra, a 

fra-estrutura necessária como, por exemplo,a rede rodoviária.

(Tavares, op.

monia do setor industrial, tendo em vista a produção interna
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respondeu um modo de organização da sociedade, crescentemente

em

rou

posteriormcnte, o eixo produtivo para a pro

dução de bens de consumo duráveis,

das classes mediasbasicamente, para o consumo

e alta.

Inquestionavelmente, o setor industrial tornou -

setor dinâmico do sistema económico.

aumento do produto real interno bruto, de 1949 a 1961,n o

agricultura so cresceu 67,9%, enquanto a indús
193,4%"(Pereira, 1970, p.23). Nesse proce_s

serviços e

to de que,
população urbana foi de 51% enquanto que o crescimento devido

(lanni, 1975) .

Brasil acentuou-se a partir da década de cinqllenta,claramente

de concentração da renda, lado a ladoo processo

da taxa de exploração da força de trabalho, desen-te aumento

cadeando um processo de crises sucessivas que perduram até ho

jc.

associado ao capital estrangeiro, acrescentando novas forças ao 

processo de acumulação mas, ao mesmo tempo, criando obstáculos

• à continuidade expansionista do sistema. Agravou-se ainda ma is

ã migração foi de 49%

Esse modo de expansão da economia capitalista no

a um crescen

no período de 1940 a 1950, o crescimento natural da

tria se ampliou em

o centro por excelência de atração de grandes con-

se o

de consumo nao-durãveis, destinados também ãs classes popula-

fundado na concentração da renda, da propriedade e do poder 
mãos da classe dominante, paralelamente ã crescente pauperiza 
ção das classes dominadas. Este modo de organização social ge 

a configuração de etapas diversificadas no processo de in 
dustrialização, inicialmente apoiado na produção interna de bens

res, deslocando,

foi de 97,4%, a

tal, destinados,

so, as cidades tornaram-se a sede da economia industrial e de

intermediários e de capi-

Pereira mostra que

tinncntcs populacionais expulsos do campo. lanni refere-se ao fa
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que o problema das migrações internas não se resume na iden-mar

tificação dos locais de origem e de destino de onde provêm d£
terminado grupo de imigrantes. Conforme mostrou Singer,". o

fluxo migratório ê determinado por fatores estruturais os quais

vãó determinar o seu desdobramento no espaço

1973, p.53).ger,

mudanças, manifestados pela população amostrai, que poderemos

referida populaçao muna determinada região em detrimento de outras.

Os dados da tabela 7 revelam que 70,87g» da popu-

des

rao Preto,

da zona urbana.

par

pondendo a 37,93» do total .enquanto que uma proporção equivalente de pes-

e no tempo"(Sin-

do volume delascxplica-se através do modo como se processou e

fí à partir, contudo, da identificação dos locais 

de origem c de destino, vinculados à época

tal são originários da zona urbana. Este fato, por si so, per. 

mite caracterizar a amostra estudada como sendo constituída por

lação amostrada são originários da zona rural, sendo que, 

te total, apenas quatro pessoas nasceram no município de Ribei 

enquanto que o restante nasceu em municípios do Ejs

apreender os fatores estruturais presentes nas formas de des

locamentos de uma para outra localidade e.conseqllentemcnte a fixação da

o problema das migrações internas deve ser situado. 0 aumento

d o to-

Dentro desse quadro de mudanças estruturais, é que

pessoas de origem rural e que migraram para a zona urbana a 

tir da década de cinqUenta. Entretanto, a tabela 8 mostra que

soas migrou nas décadas de 50 e 60.rcspcctivamente 27,58» e 26,44».Os res

e aos motivos das

continua se processando a industrialização, simultaneamente ã 

redefinição dos setores primário e terciário, tendo em vista 

atenderem ãs exigências das novas bases colocadas pelo procejs 

so de acumulação capitalista no Brasil. Isto posto, podemos afir-

tado de Sao Paulo ou de outros Estados. Apenas 29,13°»

os fluxos migratórios concentraram-se mais na década de setenta, corres
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8,05% o fizeram na década de oitenta.tantes

teriormente,

bela 6). Este dado,

zona rural, indica, ini

c ialmcnte, que grande parte deles foi expulsa do campo para a

Processo de expulsão este que teve iníciocidade; no momento em

setor agrícola presenciava uma nova inflexãoque o

senvolvimento. A partir da II? Grande Guerra Mundial, a agri

cultura brasileira passou por um processo de diferenciação de
O setor primário exportador monolítico cedeusuas atividades.

lugar principalmente ãs grandes lavouras de café, cana-dc-açú

reram grande concentração da propriedade territorial,assim como

a transformação da maioria dos antigos colonos e dos pequenos

proprietários em trabalhadores assalariados ou II diaristas vo

(Gnaccarini, 1980).

Portanto,

presentes no momento em que a maioria da população amostrada foi

1940.

da população amostrai

Os

Da

6,80«migraram de

relacionado ao fato de 70,87% da amostra cons- 

tituirem-se de indivíduos originários da

é de origem rural, enquanto que 29,13% é de origem urbana, 

dados da tabela 9 chama a atenção para os seguintes fatos.

no mos

e criaçao de gado. E a partir dos primeiros anos

lantes"

no seu de-

ção da indústria açucareira e a pecuária, atividades que roque

os fatores de expulsão e/ou estagnaçao,

sessenta intensificou-se, na agricultura paulista, a instala-

parcela da amostra originária do meio rural, 

uma para outra zona rural, 3,88% permaneceram residindo

car, algodao

no desenvolvimento da agricultura, principalmente a partir de

C importante relembrar que, conforme colocamos an 

na época da realização da presente investigação em 

pírica, 89,32% da população amostrai residia na zona urbana(ta

expulsa de uma para outra localidade, adquirem significado quan

do analisados ã luz dessas transformações que se processaram

Conforme colocamos, 70,87%
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ur-

que

pronto atendimento de psiquiatria do Hospital das Clínicas é

de.

xos migratórios encontrados.

principalmente, de regiões situadas no municípiotra vieram,

situados ao sul de Minas Gerais.

Esses moradores da zona rural são remanescentes

usineiros e pecuaristas que expandiam

de Campinas (5 7,14%), do sul de Minas Gerais (28,5 7%) e do nqr

Todos fixaram residência

do-se principalmente

gado e de produtos destinados ã subsistência, até a década de 

sessenta. A partir desta época, eles foram forçados a vender

composta predominantemente por pessoas migrantes, ou seja,in

dependentemente de a

ram do processo de ocupação do

ao cultivo do algodão, café,

o caso

como e

Estes dados denotam que a populaçao atendida no

região e transformaram-se em tra-.

tantos mudanças de uma para outra zona rural, cm busca de mo

de famílias de pequenos proprietários rurais, que participa-

sua origem ser rural ou urbana,encontra 
mos que 84,47$ do total migraram de uma para outra localida

de uma para outra zona urbana e, por último, a mudança de uma
a migraçao da zona rural para a urbana, seguida da migraçao

as suas propriedades a

te do Parana (14,29$).

ral do município de Ribeirão Preto, ou próximo deste, 

daquelas pessoas que fixaram residência em municípios

E, nesse movimento de fluxo migratório, verificamos ser maior

para outra zona rural. Vejamos os fatores presentes nos flu-

"novo oeste paulista",dedican 
criação de

na zona ru-

os seus empreendimentos na 

balhadores assalariados do campo, passando a conviver com cons-

mo local onde nasceram, enquanto que 60,19$ migraram da zona 

rural para a urbana. Quanto ã parcela originária do meio 

bano 17,48$ migraram de uma cidade para outra, enquanto 

11,65$ não migraram.

A tabela 10 mostra que os migrantes rurais da amos
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lhores condições de trabalho e de vida.

rido grupo, d a

força de trabalho da parcela encontrada de moradores da zona

rural, que permaneceram em seu local de origem. A diferença exis

os não migrantes da zona rural e quetente

conseguiram ser absorvidos como assalariados permanentesestes

empresas agro-industriais que adquiriram suas terras.pelas

tretanto,

a partir do momen-

economia brasileira reordenou-se sobre novas bases

seus componentes

ção. Apontam dificuldades para conseguirem recursos financei-

terra para

sobra é destinado ã venda sendo que o retorno, resultante de_s
ta operaçao, apenas tem se prestado para reiniciaras suas ati
vidades de plantio.

em busca de me-
que essa ex-

dos moradores do

As características presentes na parcela da popu
lação amostrada, residente na zona rural, têm gerado nela uma
grande expectativa para migrar para a cidade, 
lhores condições de vida. É importante ressaltar

nicípio de Ribeirão Preto e o outro, no sul de Minas Gerais. En 
esse referido grupo não escapou dos efeitos dos pro

na quase totalidadepectativa esta presente
campo, devendo ser entendida como uma consequência necessária

entre os migrantes e

to em que a

na rural e não migrantes, dois entrevistados ainda são de fa

ros governamentais que lhes permitam utilizar d seu pedaço de

mílias de pequenos proprietários rurais. Um deles reside no mu

cessos sociais que se instalaram no campo,

Tais fatores, responsáveis pela migração do ref£ 

foram os mesmos que levaram ao assalariamento

para a acumulação capitalista. Apesar de os

ainda residirem no mesmo pedaço de terra, há ma is de 30 anos,são

o plantio de culturas voltadas para o consumo no mer 

cado interno. Plantam para a subsistência e o pouco que lhes

constantes as suas referências ao processo de descapitaliza-

Ressaltamos que, desse grupo de moradores da zo-
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nuam requerendo a expropriação dos pequenos proprietários, a dispensa em

massa dos antigos colonos residentes nas grandes fazendas

rural intensifica a expectativa acima referida.

sido a falta de alternativas para a população rural

transformação em força de trabalho assalariada residen-

zona urbana.te no campo

0 relato que segue é bastante ilustrativo da fajl

c ia.

mu

ta de alternativas para a população rural que passa a migrar em 

busca de melhores condições de vida, visando ã sua sobreviven

proletarização do trabalhador na agricultura (Gnaccarini, 1980).

Além desses aspectos, a penetração de valores urbanos no meio

com

fa-
Ti

sua migração forçada para a

ocorreu o

ou a

e a

ro empregado na compra de terras e utilizadas com fins puramen 

te especulativos, na agricultura paulista, requereram e conti-

a nao ser

a sua

Filha de pequenos proprietários rurais no 
niczpio de Ribeirão Preto, Maria contraiu ma 
trimônio há 20 anos e, juntamente com seu 
panheiro foram viver como colonos, numa 
zenda próxima ã cidade de Ribeirão Preto, 
veram três filhos. A entrevistada relatou que, 
no inzcio, a sua vida era até "muito boa". Seu 
marido era uma espécie de administrador,pois 
cuidava de tudo na fazenda:da criação 'de ani 
mais, do plantio de cereais e até do contra
to e dispensa de empregados, mas todos sem car 
teira assinada. A partir da década de seten
ta, o proprietário, além de dispensar a maio_

economia para o modelo de desenvolvimento urbano - industrial, 
processo de diferenciação do setor primário, até en 

tão predominantemente monocultor. 0 predomínio da indústria açu 
careira, da pecuária, além da imobilização de capital-dinhei-

das transformações ocorridas na sociedade brasileira, princi
palmente apos a década de trinta. Ao lado do reordenamento da

Uma das consequências dessas transformações tem
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pa

Os aspectos arrolados , relativos ao processo de trans

formação do pequeno proprietário rural em trabalhador assalaria.

do do campo, também estiveram presentes no restante da amostra

A tabela 11 indica que a maioria dos migrantes da

urbana são originários daszona rural para a

do Estado de São Paulo e vieram para o municí-11grande lavoura

ram
Os. migrantes da zona rural para a urbana reafirma 

também serem remanescentes de famílias de pequenos proprie

ou próximo.deste,

beirão ou para suas 
zona rural para a urbana em Minas Gerais.

pio de Ribeirão Preto, 
qtienta e setenta. Os outros fluxos migratórios encontrados in
dicam a vinda de moradores da zona rural de outros Estados (prin 
cipalmente de Minas Gerais e de Goiás) para o município de Ri- 

proximidades e um pequeno grupo migrou da

entre as décadas de cin

originária do meio rural, que migrou para a zona urbana.

"zonas velhas da

ria dos colonos residentes, introduziu o plan 
tio de cana-de-açúcar, chegando a proibir que 
o casal utilizasse qualquer pedaço de terra 
ra manter alguma plantação própria. No ano de 
1981, aconteceu a "grande fatalidade". Seu ma 
rido e um de seus filhos faleceram num aciden_ 
te de pescaria. Após o ocorrido, a entrevista 
da foi expulsa do local onde morava, sem ter a 
mínima possibilidade de reivindicar qualquer di_ 
reito trabalhista. Alem do seu marido não ter 
assinado■qualquer contrato de trabalho com o 
proprietário, este ofereceu ã Maria uma inde- 
nização de Cr$ 250.000,00, montante este con
siderado, pelo fazendeiro, como suficiente pa
ra a entrevistada adquirir uma casa em Ribei
rão Preto, pois além de ser cidade grande a mes_ 
ma oferece muitas oportunidades de trabalho , 
principalmente para as mulheres, segundo o re_ 
ferido proprietário rural.
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tãrios

zação de grandes propriedades para a criação de gado

ternativa que lhes restou foi a migraçao para a cidade grande

em busca de melhores oportunidades de trabalho, tendo em vis-
aspirações por melhores condições de vida.
isto não aconteceu. Esta parcela da popu
migrar para a zona urbana, foi absorvida,

principalmente, por atividades totalmente desqualificadas e tem-

a ocupa
ção de trabalhador-volante na agricultura ou qualquer tipo de
serviço que aparecesse, além do desemprego que atingia 20,97°&
da mesma (tabela 12).

sessenta,
Preto (região esta em que s erao

ra canavieira) a
de 5000 para 3600 pessoas, enquanto a popuentre 1950 e 1960,

Não foi diferente o processo vivenciado por aque

porãrias, visto ter encontrado a sua disposição o trabalho do 
mestiço remunerado (no caso da mão-de-obra feminina),

Gnaccarini (1980) , analisando o crescimento da in 
dústria açucareira em São Paulo, principalmente após 

afirma que num pequeno município da região de Ribe^i 
•combinama pecuária e a lavou 

população ocupada na agropecuãria caiu,

laçao residente na
(op.cit. , p.93).

zona urbana elevou-se de 4000 para mais de

o desemprego

ta realizar as suas

rurais ou ex-colonos, principalmente das grandes, lavou 
ras de café ou de algodão. Todos foram expulsos de suas regiões 
devido principalmente ã intensificação do plantio da cana-de- 
açúcar, à instalação de usinas de açúcar e de álcool, ã utili

6000 pessoas"

lação amostrada, ao

o s anos

Mas, concretamente,

les que migraram de uma para outra zona urbana, correspondente 

a 17,48% do total da amostra (tabela 9). Esses moradores da ci

tado de Minas Gerais, nos quais é mais frequente

e pela 

entrada em vigor do Estatuto do trabalhador rural. A única al

dade são originários de pequenos municípios ou distritos, si

tuados na região oeste do Estado de Sao Paulo ou no sul do Es
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a maioria de
les ao migrar para outras cidades

balhador volante, de emprego domestico remunerado, de tarefei

entrevistados conseguiram transformar-se em funcionários pú

blicos .

o local onde se concentram as possibilidades de realizaçãomo
de mudanças que resultarão em melhoria das suas condiçoes con

Tanto é assim que 25,24% do total d a amostrade vida.cretas
aspira mudar do atual local onde reside, como ainda acredjí

ta que a

ideal de residir em cidade grande , tem dado mos

tras de estar conseguindo desmistificar esse famoso sonho. A mes^

de manifestaram o desejo de mudar do seu atual local de mora

dia,

tio urbano.

Mesmo entre aqueles que não aspiram mudar do atual
deve ao fato de terem conseguido

visto que a migração urbana possibilitou-lhes apenas a fi 
deterioradas ou em processo de deterioração do sí

apenas conseguiu inserir-se 
marginalmente na economia característica das mesmas. As opor
tunidades de trabalho que encontraram também foram as de tra-

cidade grande oferece mais oportunidade de trabalho 
(tabela 13). Em contraposição, a parcela da amostra que já viu

(Kowarick, 1979). Migraram principalmente para a cidade de Ri 
para as sedes de municípios 

seu distrito de origem,
beirão Preto ou

ma tabela 13 mostra que 37,87% dos residentes em cidade gran-

realizado o seu

xaçao em zonas

nao so

Apesar dos fatores que provocaram as formas de mo 
bilidade geográfica descritas è de suas consequências, muitas
vezes nefastas, para parcelas consideráveis de pequenos propric;

residir na cidade grande. Esta ainda continua sendo vista co-
tários e colonos, ainda subsiste, em parte deles,aspiração de

local de residência, isto se

ro, de empregado na construção civil, sendo que apenas quatro

mais próximos do 
em busca de melhores oportunidades de 

emprego e salários mais vantajosos. Entretanto,
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Sistema Nacional de Habitaçao.Mas

grandes centros urbanos constituírem os locais onde seriamos

realizadas as suas aspirações

de melhoria das respectivas condiçoes de vida,

vida da populaçao estudada, configuram, no fundo,

te processo de pauperizaçao.

4. E&cQ£aJi.Á.da.de.

te o período de escolarização, estabelecendo-se, prematuramen

contrada mostra que isto não se realizou, pelo menos para aqu£ 

sonho de fixar residência em cida-

Em nossa sociedade, a escolaridade ainda desemp^ 

nha a função de proporcionar ãs pessoas, que a ela têm acesso,

les que jã concretizaram o

um crescen-

tenha conseguido realizar um dos grandes ideais presentes no con 

junto da população assalariada: o ideal da aquisição 

própria (tabela 13).

a realidade en

superadas as suas dificuldades e

"o

d a casa

Os dados apresentados indicam que, apesar de ain

é significativo que, no conjunto, 28,15% do total da amostra

sidência. Para essa parcela, esta presente o fato de as cida

de grande. Conforme veremos adiante, as condições concretas de

social. Desse modo,

adquirir casa própria, via

maiores oportunidades para desempenhar determinadas ocupaçoes 
que requerem o domínio de conhecimentos prévios, permitindo - 
lhes, conseqUentemente, desfrutar de algum grau de prestígio 

futuro profissional delineia-se duran-

Finalmente, encontramos que apenas 8,74% do total 
dos entrevistados não aspiram mudar do seu atual'local de re-

da estar presente, numa parcela da amostra, a expectativa de

des menores implicarem no dispêndio de menos recursos para a 
sua sobrevivência (tabela 13) .

cQ%25c2%25a3aJi.%25c3%2581.da.de
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te , ex-

das dificuldades por que passa- no seu cotidiano.

Afirmações como estas adquirem significado quan-

raçoes educacionais, entre outras,
tir de uma visão da escola como um

, cuja função bãsica tem sido a de contribuir para o pro
cesso de reprodução das relações sociais predominantes na so-

Cl sistema educacional brasileiro, fundado naciedade inclusiva.

doutrina do liberalismo,

trumento de correção das desigualdades injustas produzidas pe

la ordem económica (Cunha, 1975, p.55), dissimula, na reali-11

sua função de produtora

terminantes das desigualdades sociais.

Essa função ideológica manifesta-se,entre outros

mecanismos,

A escola,

a qualidade da educação

ou económica

tado"

o caso dos Estados de São Paulo,Rio

e reprodutora dos fatores de

ão atribuir ã educação o papel de"ins

ou a

referentes ao grau de escolaridade, maior ou menor acesso aos

na falta de oportunidades iguais de escolarizaçao
para toda a população em idade escolar, visto que o sistema edu 
cacional apresenta-se desigual entre as regiões do país
ma mesma região, entre as classes sociais. Mesmo nas regiões on 
de se constata um maior atendimento do sistema escolar ãs de-

as oportunidades de melhoria social

e , nu

nao é a mesma.

diferentes sistemas de ensino, ã evasão, repetencia e ãs aspi^

clusao delas"

mandas existentes, como ê

dade, a

do relacionamos o sistema educacional ãs condições sociais, eco 

nômicas e políticas da sociedade brasileira. Isto é, questões

ao colocar como um de seus objetivos o

(Scarfon, 1979, p.75). Conforme veremos adiante, 

o valor atribuído ã educação como um dos canais propiciadores 

de ascensão social esta plenamente incorporado pela população, 

a ponto de a mesma atribuir ã falta de escolaridade a maioria

de Janeiro, Distrito Federal e outros,

devem ser consideradas a par 

"aparelho ideológico de es
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das pes-

e sociais de

Na realidade, o sistema es

das classes

dominantes e medias, a

e entendidoo que

Freitag os

determinantes das situações de classe da sociedade infatores

Do total da amostra 21,36% são analfabetos , 7 4,76%

frequentaram o primeiro grau, 1,94% frequentaram o segundo grau

quee ,

quarta sé-a

es-

população, que passa a encarã-la como o instrumento de supera 

ção das condições sociais de vida ãs quais esta submetida.

usualmente como decorrendo de incapacidade pessoal para apren 

der ou da falta de inteligência das pessoas para corresponde-

requisitos do processo de aprendizagem (Cunha, 1975 ; 

, 1977) . E assim que o sistema educacional reproduz

Apesar dessas diferenças de grau de escolaridade, 
população caracteriza-se pela inexistência de

produz o insucesso escolar, 
repetência de amplas camadas da população,

porcentagem igual concluiu o terceiro grau, i 
frequentaram o primeiro grau, 22,33% concluiram

frequentaram da quinta à oitava série,enquanto querie;14,57%

apenas 1,94% completou a última série referida (tabela 14).

na me-

e mu

rem aos

se estruturar em função dos interesses

soas mas, principalmente, das condições materiais 

vida ãs quais elas estão submetidas.

colar, ao

no geral, a

grau em comparaçao com a 

a distribuição encontrada de analfabetos entre os homens 

lheres, respectivamente de 12% e 24,36%. Esta mesma relação se 

mantém nos seguintes graus de escolaridade: segundo grau in

completo e terceiro grau completo (tabela 14).

desenvolvimento das aptidões individuais, ignora que este de

senvolvimento não resulta apenas de características

Considerando o fator sexo, verificamos que uma po_r 

centagem maior de homens completou a quarta série do primeiro 

de mulheres, sendo também diferente

Dentre os

a evasao e

clusiva. Esse processo realiza-se de forma dissimulada 

dida em que a própria escola contém mecanismos de atração da
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baixa escolaridade encontradas, na realidade, resultaram dane

cessidade que as pessoas tiveram de se voltarem prematuramen-

do

que apenas anteviam a colocação dos filhos nos cabos das en-

dizado das atividades domésticas, tendo em vista,futuramente,

educaçao na sociedade brasileira.

A falta de percepção, pela população,de que os ver

dadeiros determinantes da escolaridade são as situações de cla£

No seu universo,naorias
a

der ãs necessidades e aos desafios postos pela sua existência.
a quase tota-

ou ao serviço estúpido dação

decorrência da sua falta de escolaridade (tabela 16).

O valor da educação como elemento propiciador de
social se mantém c se manifesta nos aspectos expliciascensão

do processo de aprendizagem (tabela 15), evidenciando que in

corporaram uma determinada concepção ideológica das funções da

te para o trabalho (80,58%), para auxiliar na complementação 

orçamento doméstico do seu grupo familiar,

condições de vida sob as quais vive.

escola esta ou não estruturada para aten-

Tanto é que, por exemplo, no campo do trabalho, 

lidade da amostra não vê outra alternativa senão a sua sujei-

conjuntamente ã fal

ta de valorização da escolaridade por parte de seus familiares,

A inexistência de escolaridade ou

a ser vista como o

entra em causa se

colaridade e pela presença de uma baixa escolaridade,visto que 

79,61% da amostra encontra-se distribuída entre os analfabetos

trabalhos grosseiros, ruins,"aos

e entre aqueles que frequentaram, sem completar ou tendo com
pletado, o primeiro grau da primeira ã quarta séries.

o matrimónio. Outra razão encontrada em 17,48% dos entrevista 
dos. refere-se ã falta de êxito em corresponderem ãs exigências

roça", em

a presença de

xadas", enquanto que para as filhas valorizavam também o apren-

se, é substituída por uma valorização da escola, a qual passa 
fator que possibilita suplantar- as precã-
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segundo grau

completo e,

mercado de trabalho (posteriormente reto

maremos este aspecto) .

luta encontrada para que seus filhos estudem. A escola é vis

ta como um dos meios ser utilizado para que a populaçao jo-a

não tenha que se sujeitar ao trabalho desqualificado,vem sen

co.

5. TA.a.ba.£ho e Renda

ridas na sociedade brasileira, principalmente a partir da dê-

dentre as quais sobressai-se aquela referentecada de trinta,

ã estrutura ocupacional.

presença de um maior grau de es 

colaridade encontrado entre filhos

do que como trabalho qualificado, gerador de grandes rendimen 

tos e de prestígio social, apontam as ocupações de técnico de

modo de inserção no

e irmãos mais

De outro lado, ele se manifesta prineji 

palmente entre as pessoas casadas onde é grande a disposição de

tavam desempregados e 25,24% não trabalhavam,compreendendo es 

ta última parcela mulheres dedicadas às atividades domésticas

televisão, bancário, professor, escriturário, advogado e méd_i

tados a seguir. De um lado, na

trevistados que, não obstante,

em seus respectivos lares (tabela 17) .

Do total da amostra, 49,52% trabalhavam, 25,24% es

jovens dos en

Atendo-nos ã parcela daqueles que trabalhavam,66,67% 

desempenhavam alguma atividade produtiva no setor terciário, . 

23,53% no primário e apenas 9,80% dos entrevistados,do sexo mais 

culino, estavam vinculados ao setor secundário (tabela 18) . A 

predominância encontrada do setor terciário sobre os demais se 

tores da economia faz parte das transformações económicas ocor

nao ultrapassa o 

tampouco, lhes têm possibilitado uma melhora no seu
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economica

d e in-

53%

do total teve (síc) que buscar oportunidades no terciário"(Hoffmann,

quanto este se manteve entre 55% e 53%, a porcentagem da popu

lação economicamente ativa passou de 24% para 38% ( Oliveira ,

1976) .

Entretanto, esse crescimento desmesurado do setor

bano de acumulação, adequado à expansão do sistema capitalista

no Brasil.

sedes por

excelência do novo ciclo de expansão infraestrutura

querimentos em serviços para

ciãrio no produto interno líquido no período de 1939 a 1969,en

do campo para as cidades.

milhões de pessoas que se incorporam à força de trabalho ,

os quais elas não estavam previa-

terciãrio deve ser visto como parte integrante do processo ur-

mente dotadas. A intensidade do crescimento industrial, que em

trinta anos passa de 19% para 30% de participação no Produto Bru 

to, não permitirá uma intensa e simultânea capitalização nos ser

Hoffmann (.1977) mostrou que a população 

mente ativa, no setor primário (sobretudo agrícola) ,caiu de 64% 

em 1940 para 44% em 1970. Esta redução da população ativa na agri^ 

cultura ocorreu paralelamente à aceleração do processo 

dustrialização/urbanização, não levando à absorção, pelo setor 

secundário, da maioria da mão-de-obra migrante, principalmente 

"Na década de setenta, de quase sete

"A aceleraçao do crescimento, cujo epicentro passa 

a ser a indústria, exige, das cidades brasileiras

viços, sob pena de esses concorrerem com a indústria propriamen

te dita pelos escassos fundos disponíveis para a acumulação pro 

priamente capitalística. Tal contradição é resolvida mediante o 

crescimento não-capitalístico do setor terciário- Este modelo 

do terciário 'inchado' , embora sua desnada tem de parecido com o 

crição possa coincidir. Trata-se de um tipo de crescimento pa

ra esse setor... cuja aparência de 'inchação' esconde um meca-

e re-

op. cit., p.56). Ou, ainda, em termos de participação do ter-
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nismo fundamental da acumulação:

a s atividades económicas

fração do seu valor,

ê em tais atividades queConforme veremos abaixo,

inserem. Mas, antes de analisar

seu modo de inserção no mercado de trabalho, um fato que

chama a atençao refere-se ao problema do desemprego presente na

população amostrada (.25,24%), (tabela 17).

A tabela 19 indica que o desemprego atingia um ter

ço do total de homens e pouco mais de um quarto das mulheres. Eí>

ta parcela da população amostrai estava convivendo com o desem

prego num período de tempo que variava de um a doze meses. A maio

tiveram um passado rural e migraram para a zona urbana

midos pela extorsão imperante nas relações de trabalho do cam

po ou pelas condições pré-urbanas de existência onde é frequen

para a zona

trabalho volante na agricultura. A força de trabalho

des-

neo de mercadorias e,

Três desses desempregados são trabalhadoreste na agricultura.

assalariados residentes na zona rural.

Para esses desempregados(tabcla 20),a doença (69,23%),

grande parte dos entrevistados se

os serviços realizados à base 

de pura força de trabalho, que ê remunerada a níveis baixíssi-

masculina integrou-se no mercado de trabalho desempenhando atji 

vidades autónomas no setor terciário da economia, tais como ser

rado ou ao

mos o

ria desses desempregados residem na zona urbana. No entanto,eles

de corte capitalista, uma

". . .pre

te o desemprego "(Kowarick, 1979, p.95). Ao migrar

síntese"(Oliveira, op. cit., p.26).

mos, transferem, permanentemente, para

urbana, a mão-de-obra feminina integrou-se no mercado de traba 

lho dedicando-se, principalmente, ao emprego domestico remune-

viços de jardinagem, limpeza de terrenos, carregamento e 

carregamento de caminhões, venda ambulante de um rol heterogê- 

secundariamente, como mão-de-obra volan-

'mais-valia' em



124

a fal

ou

causas apontadas do desemprego in

economi-

Nesta,co,

. . . períodos de declínio de demanda agregadan

Conforme já mostrado por alguns autores ( Lopes,cit. , p.58).

constitui um fenômeno estrutural.

pelo tipo de desenvolvimento implantado no Brasil.e que se agudi.

reordcnamento da economia em bases urbano-industriais.

Apesar das dificuldades existentes quanto ã de-

zendo um comportamento negativo, respectivamente de -7,13%; -6,12%;

-7,24%

Neemprego
em

de de
respectivamente). Ainda

cor

um

terminação da taxa de desemprego, Singer (1984),em recente ar 

tigo sobre o comportamento da economia brasileira nos últimos

limitações presentes no mercado de trabalho (19,23%) 

cificamente para uma parcela do sexo feminino (11,54%), 

ta de uma infraestrutura urbana de

sobre o desemprego na região de Ribeirão Preto, podemos, pelo 

referir a um relatório divulgado pelo DIEESE sobre

o desempre 

go constitui um fenômeno cíclico que se manifesta no

constituem fatores impedi

tivos ao desempenho de atividades no mercado de trabalho.

nao apro
disponível em

e 9,8%
a taxa de desemprego simples era de 15,9%

za com o

respondiam a

e desemprego na região metropolitana de São Paulo.

Na realidade, as 
tegram a própria lógica do modelo de desenvolvimento 

característico da sociedade brasileira.

Kowarick, 1977), o desemprego, entre nós,

menos, nos

as ameaças do desemprego em nossa sociedade. Na falta de dados

1972; Hoffmann, 1977;

o que nos permite visualizar, indiretamente,

anos, mostrou que, de 1981 a 1984 a taxa de emprego vem perfa

"(Hoffmann, op.

e -4,59%,

e, espe-

veitamento dos que oferecem força d e trabalho

semprego aberto para os mesmos anos, 

segundo o mesmo relatório, os desempregados e subempregados

milhão seiscentos e onze mil (1.611.000) pes-

Ele é um componente gerado

le se apontou que

1981 e de 14,8% em 1983 (contra as taxas de 9,6%

serviços, como creches

escolas públicas em tempo integral,
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ou maior, quando medida en-
tressafra.

•feridas, ê
zona urbana, en

contraram e continuam encontrando colocações no mercado de tra

possibilidades de emprego de forma permanente dessa força de

traba lho-.

exército indus
trial de reserva,

de uma condição de ocupação totalmente irregular,quando surge

PIRES,

na sua modalidade hoje estagnada, ainda que

Além das causas do desemprego, anteriormente re- 

necessãrio acrescentarmos que a maioria desses tra 

balhadores desempregados, ao migrarem para a

te se

zona urbana significou o confronto com um mercado de trabalho 

jã restrito, impelindo-as a reproduzirem a sua situação ocupa 

cional anterior ã vinda para as cidades. Além de desfrutarem

de conta própria ou no trabalho volante na agricultura, ativi. 

dadescuja característica inerente constitui-se na limitação das

originalmente latente, (Marx, 1968; Kowarick, 1977). Conforme 

revelou a analise, são majoritariamente originários do meio ru 

ral onde se processou parte do seu aprendizado, basicamente cen 

trado nas atividades da lavoura. No que diz respeito às mulhc; 

res, dedicadas também ao serviço doméstico, a migração para a

* PIRES, C. , 1984,- "Desemprego medido pelo DIEESE dá o dobro do IBGE". Fo 
lha de São Paulo, 24 de agosto, pág. 12.

cas da região, pensamos que a referida taxa apresenta um valor 

semelhante, ou maior, quando medida na época da safra ou da

balho, através do serviço doméstico remunerado,nas atividades

a oportunidade de realização de alguma tarefa, esta geralmen- 

realiza através de um máximo de trabalho conjugada ao re

Na sua maioria, eles integram o

soas, o equivalente a 27,3% da população economicamente ativa 

em 1981. No ano de 1983, aquele contingente subiu para dois m_i 

Ihões cento e vinte e duas mil (2.122.000) pessoas, equivalen 

do a 32,9% da PEA*. Considerando as características econômi -
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cebimento de um mínimo de salário.

empregada no

en

te numa fazenda, na pe-a

cuária;

side no mesmo local onde nasceu. Além das atividades domésti-

essa entrevistada participa,cas ,

A mesma tabela 21 mostra que a maioria dos homens

o fazem como trabalhadores rurais, do tipo convencionalmente

1977,

São

qual desenvolve atividades ligadas 

uma entrevistada é moradora na

ma atividade ocupacional

os usineiros e

uma jorna

na sua maio

e das mulheres, que desempenham atividades no setor primário,

ria, migrantes da zona rural para a urbana, constituem o tipo 

mais característico das relações de produção que imperam na agro 

indústria açucareira. Integrados que estão ãs exigências da re 

produção do capital agro-industrial, a sua força de trabalho" ... 

destituída dos meios de produção, salvo o podão"(lanni, 

p.49), é contratada, geralmente, poi' intermediários de mão-de- 

obra para trabalharem durante o período da safra da cana,para 

fornecedores de cana âs usinas da região.

remunerados exclusivamcnte de forma monetária, por dia de tra

balho ou por tarefa executada, e estão submetidos a

tes trabalhadores, antigos residentes do campo e,

Especificando a parcela da amostra 

setor primário, a tabela 21 revela os seguintes aspectos: um 

trevistado do sexo masculino é trabalhador assalariado residen

designado por boia-fria, trabalhador volante, pau-de-arara, dia

Considerando a parcela da amostra ligada a algu-

rista e outros (Mello, 1975 ; lanni, 1977 ; Gnaccarini,1980).E£

conjuntamente com seus fami 
liares, da produção de gêneros de subsistência.

zona rural e ainda re-

no processo produtivo,conforme já co 
locado, encontramos a predominância do desempenho de ativida
des no setor terciário (66,67%), seguido do primário (23,53°ê) 
e, por último, figurou o setor secundário (9,801), com a par
ticipação exclusiva da mão-de-obra masculina (tabela 18) .
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a carpa de terrenos, co

dos fornecedores de cana ãs usinas. No perío-
além da possibilidade de continuidade da sudo da entressafra,

de um rol de tarefas braçais na zona urbana.

Essa força de trabalho ao integrar-se no proces-

tria açucareira

te.
Na entressa-

festam-se não

perexploração de sua força de trabalho, esses trabalhadores tam 
bem ficam ã mercê daqueles que os contratem para a realização

so no

na sua modalidade flutuan

se con

se realiza de modo intermitente, compreenden-

a limpeza de jardins de residências,a

dos usinciros e

balhista e no

so de produção, sob as condições descritas,não se reproduz em 

condições normais, visto que a sua participação na agroindús-

Conforme veremos posteriormente, as formas de ex

tuaçao de superexploração, tanto da parte de capitais indivi-

lho, mas no

ploração, ãs quais esses trabalhadores estão submetidos, mani 
tempo de duração da sua jornada de traba- 

usufruto ou não dos benefícios da legislação tra- 
reccbimento de remunerações ínfimas, muitas ve

da que varia de 10 a 14 horas de duração. No período da entres 
safra, quando consegue colocação, essa mão-de-obra volante des
loca-se para municípios circunvizinhos para trabalhar na plan 
tação ou colheita de cereais como o café, feijão, milho, algo 
dão e produtos cítricos. Quando essa possibilidade não 
cretiza, essa mão-de-obra procura desempenhar atividades como

preendendo a categoria dos assalariados temporários, submeti
dos ãs condições de produção acima colocadas, vivenciam uma si

leta de sucata para ser vendida no ferro velho e outras. Com-

do, pois, a superpopulação relativa,
No período da safra da cana-de-açúcar ela participa das ati. 

vidades produtivas da agroindústria açucareira.

zcs, em troca da venda da sua força de trabalho. À certeza dos

fra, está sujeita ã repulsão.

duais de pequenos empregadores de mão-de-obra, como da parte
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f ra.

para 31.225 trabalhadores empregados, enquanto que na entres-

dores empregados (lanni, 1977, p.44). Em 1984,

mado de trabalhadores volantes, somente nas lavouras do Esta-

Destes,

150 mil trabalhadores estavam concentrados na região de Ribei

rão Preto sendo que 110 mil dedicavam-se basicamente ao corte

que trabalham no setor secundário, eles desempenham ocupações no se

tor da construção civil, -mais especificamente naquele dedica

do ã construção de casas populares (tabela 21).

setor da construção civil caracteriza-se por um

da e de emprego precário.

Os trabalhadores da construção civil,componentes

são do sexo masculino e residem na zona urbana (tada amostra,

ses trabalhadores volantes de encontrarem trabalho na época da 

safra da cana-de-açúcar opõe-se a sua incerteza

Para se ter uma ideia da importância do bõia-fria, 

que surge com a expansão da agroindústria canavieira, Singer es^ 

timou em novecentos e quarenta e sete mil (947.000)

safra os trabalhadores passaram de 10.505 para 17.618 trabalha 

o número esti-

da"

pecificando o Estado de São Paulo, maior produtor de cana-dé-

de cana e

existente em 1970 , número este que saltou para um milhão tre-

açúcar do país, durante o período de 1958 a 1968, o contingen 

te de mão-de-obra mobilizado na época da safra aumentou de 15.735

do de São Paulo, era de 268 mil (Natali, 1984 , p.16).

zentos e onze.mil (1.311.000 ) em 1975 (Singer, 1981, p.38).E£

40 mil ã colheita da laranja (Pinheiro, 1984, p.3).

De acordo com alguns autores (Kowarick,1979; Sin

"...comparado aos

(Kowarick, 1979, p.105) e uma mao-de-obra pouco qualifica

na entressa-

ger, 1981) , o

baixo grau de fragmentação do trabalho que, 

demais ramos industriais, emprega tecnologia pouco sofistica-

Com relaçao aos 9,80°& do total de entrevistados

o numero

onze.mil
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casos,

aos fluxos do mercado da cons

preiteiros de mao-de-obra.

esses trabalhadores procuram desenvolver atividades ocupacio-

de serviços de consumo individual

corte da ca

na-de-açúcar ou na colheita de produtos cítricos.

0 restante dos entrevistados que trabalham,corres

pondente a 66,67°ô do total, empregam a sua força de trabalho

no terciário (tabela 21), variando,

inserção neste setor da economia.

A mesma tabela 21 mostra que 7,84% desenvolvem at£

de consumo coletivo,

Convém frisar ainda que,

e ra preponde

rantemente masculino,

se

setor de serviços de consumo coletivo tornou-se um se 

tor misto. Enquanto que na década de vinte ele

seu recrutamento e emprego porem 

Em época de retração desse mercado,

a partir da década de S£

ou procuram trabalhar como mão-de-obra volante no

bela 21)• Empregam-se na

nais no setor de prestação

entretanto, o seu modo de

em alguns 

participam do levantamento de paredes de alvenaria. To 

dos são trabalhadores assalariados temporários, remunerados por 

serviços realizados. 0 processo de reprodução da sua força de 

trabalho está sujeita, de um lado,

va , proporção que cresceu para 7% a 8% no período de 1973 a 1976. 

Este crescimento foi devido, principalmente, ao forte impulso 

presenciado por esse tipo de prestação de serviços nos orgãos 

da administração pública (Singer, 1981, p.50).

trução civil e, de outro, ao

construção civil por intermédio do em 

preiteiro de mão-de-obra e dedicam-se ãs atividades mais desqua 

lif içadas , tais como a limpeza do canteiro de obras, abertura

tenta , o

vidades ocupacionais no setor de serviços
setor este que, entre 1950 a 1970, empregava cerca de um vigé 
simo dos assalariados urbanos da população economicamente atji

de valetas, preparo de ferragens para o alicerce e,

a partir dos anos setenta foi nele que 
abriram maiores perspectivas de integração da mão-dc -obra
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atendimento coletivo das necessidades do consumidor,sao desen

volvidas numa jornada de trabalho de oito horas, com direito

de servente (tabela 21). Este dado ê importante visto que,con

letivo estar proporcionando uma maior participação do emprego

rando uma mudança no papel da mulher discrepando da sua espe-

nalmente alicerçada na diferença sexual.

tipo de

ao Estado da única propriedade de que dispõem (a sua capacida
de física e psíquica).

E no setor de serviços de consumo individual onde
se
terciário,

tabela 21, dos 66,67o dos entrevistados

tegração dessas entrevistadas no mercado de trabalho processou- 

divisão de trabalho tradicio

atividade ocupacional entre homem e mulher nao tira a especi

ficidade desses funcionários públicos, constituída pela venda

forme colocamos, apesar de o setor de serviços de consumo co

se independente de uma ruptura na

cialização feminina (Madeira et alii, 1975; Singer, 1981),ain

Os entrevistados empregados, no referido setor,são 

funcionários assalariados permanentes da administração públi

ca, nas ãreas da saúde e da educação. Todos são originários do 

meio urbano. As suas atividades ocupacionais, voltadas para o

feminino na estrutura ocupacional da sociedade brasileira, g£

a descanso semanal e anual remunerados. Apenas um dos entrevi^ 

tados , do sexo masculino, desempenha as funções de escriturá

rio. Os outros três são do sexo feminino e desempenham funções

lham. Segundo mostra a 

integrados no setor terciário 58,82% prestam serviços dirigi-

Entretanto, essa diferença encontrada no

concentra nao apenas

como também a maioria dos entrevistados que traba-

feminina ã produção social, cuja participação saltou para 43,3% 

(Madeira et alii, 1975, p.40).

a maioria daqueles ocupados no setor
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mulheres

lhar desde
res
ciliavam o

lhadores para a zona urbana levou a mão-de-obra feminina"... a

reproduzir a sua condição prévia de trabalho, bastante centra

(Kowarick, 1979, p.104), enquanto

Do ponto de vista da integração no mercado de tra

totalidade dos homens e pouco mais de um quarto das mu

lheres, executam qualquer serviço que encontram ( tabela 21).

Essa mão-de-obra, convencionalmente designada tarefeira (Kowarick,

nal. As suas atividades,

eno,

como vimos,

a mão-de-obra masculina integrou-se no processo de produção de 

senvolvendo atividades de conta própria, cujas rotinas de tra

dos ao atendimento de necessidades de consumidores individuais, 

sendo bastante expressiva

dirigem-se à procura de papel, lata, vidro, ferro velho 

depósitos de lixo, para serem revcn-

trabalho na lavoura com o aprendizado das tarefas 

domésticas .

balho caracterizam-se pela não parcialização dessa mao-dc-obra

ou em

ou nas

os oito anos de idade, na lavoura de seus familia-

Conforme veremos abaixo, a migraçao desses traba-

no processo da divisão social do trabalho.

de outrem. Desde essa idade, as mulheres também con

outros , pelas ruas

da nos empregos domésticos"

didos. Além disso, os homens procuram ocupação nos

soai, a

1977), compreende a categoria dos trabalhadores autónomos cu

ja força de trabalho, fundamentada basicamente na força físi

ca braçal, é utilizada para a realização de um conjunto de a ti 

vidades que requerem pouca ou nenhuma qualificação profissio- 

circunscritas que estão no meio urba

balho, dos entrevistados que prestam serviços de consumo pes-

a traba-

a participação da mão-de-obra femi

nina nesse setor de atividades. À exceção de quatro

e um homem, esses prestadores de serviços pessoais são origi

nários do meio rural. Conforme vimos anteriormente, a parcela 

da população amostrai originaria desse meio começou
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serviços de carga e descarga,

quanto as mulheres confeccionam flores de plástico,toalhas de

e enfeites para serem utilizados nos utensílios do

mésticos em geral. Convém frisar que, para esses trabalhadores,

a colaboração de agregados, geralmente os filhos, torna-se de

fundamental importância para a realizaçao

ocupacionais e, conseqtlentemente, para a manutenção da sua pró

pria força de trabalho.-

Na realidade, eles não trabalham diretamente para

... sendo na verdade apenas11

de sobrevivência enquanto a oportunidade de um empre-um meio

se oferece"(Singer, 1981, p.24). No entanto,

esses trabalhadores situam-se àisto não significa afirmar que

um

tar de uma situação ocupacional que

o u nenhumacessar de forma intermitente, elas requerem pouca
serviços transacionadosespecialização

forma prin-

nina

ê importante frisar que desde 1920,o setor do ser

margem do processo geral da produção social, pois compreendem 

segmento da classe trabalhadora------ a superpopulação relati.

possibilidades de integração

dendo a 37,25°ó do total dos entrevistados empregados (tabela 21).

o capital. 0 seu modo de inserção, na teia de relações de pr£ 

dução, é excessivamente precário

o diferencia dos trabalha

"crochet"

as jornadas de trabalho,muitassão vendidos a baixos preços e

va na sua forma estagnada

viços de consumo individual tem se mostrado como aquele que mais

"... em que produtos ou

na carpa de terrenos, na venda am 

bulante de um rol heterogéneo de mercadorias, entre outros,en

de, suas atividades

dores estáveis. Alem do desempenho de suas atividades se pro-

vezes, incompletas"(Kowarick, 1977, p.86).

que se caracteriza por desfru-

É no serviço domestico remunerado

cipal da categoria estagnada da superpopulação relativa femi- 

que a maior parte da mão-de-obra desse sexo encontrou 

no mercado de trabalho,correspon

go 'normal* não
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que se empregam como domesticas. Confor

me mostrou Madeira e col. (1975),

foi devido à

vidual, aumento foieste
de 41,6%. A maioria dessas mulheres trabalhadoras empregam-se ,

estabelecendo contratos de

trabalho, na maioria das vezes, verbalmente.

inea

xistência de um horário pré-fixado de trabalho e

quatro dedicam-se ãs tarefas de lavadeiras, faxineiras ou pa_s

xibilidade

pendentemente de trabalhar como mensalista ou como diarista em

. . . que circundam o espectro dos serviços domesti-ocupaçoes f t

(Kowarick, 1979, p.100), participa do processo de produ-

A integração às

isenta de continuarem cumprin
tarefas domésticas em seus respectivos lares. Elas

dade familiar. 0 outro se refere às unidades familiares para

ocuparem com a ali

serviços de consumo indi.
sendo que na década de 1960 a 1970 ,

expensas de uma dupla jornada de trabalho.

mercado de trabalho, através do servi

As condições de 

trabalho também são geralmente fixadas unilateralmente pelo em 

pregador, cujos traços típicos são a baixa remuneração,

o na o cumpri^ 

mento da legislação trabalhista. Destas empregadas domésticas

em termos de ausência do lar.

absorçao da mão-de-obra' feminina nos

ao se

cos"

tem absorvido as

do com as

ço doméstico remunerado, nao as

ção dessas mulheres, no

por mês ou por dia, em residências,

Entretanto, essa força de trabalho feminina, inde

mente, possibilitando assim, a quem as exerce, uma maior fle-

sadeiras, atividades que podem ser exercidas mais esporadica-

no período de 1950 a 1960, 

46,6% do aumento do emprego feminino, no Brasil,

mulheres ocupadas e, graças, basicamente, ao 

elevado número delas

participam do processo de reprodução da força de trabalho ge

ral em dois momentos. Um deles diz respeito à sua própria uni

as quais trabalham. Em ambos os casos, 

mentação , a limpeza de residências e a manutenção do vestuário 

em ordem, elas estão desempenhando atividades que são necessã
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as formas de ex

em decor-

cios da legislação trabalhista e no montante de rendimentos ob

tidos em troca da venda da sua força de trabalho.

A tabela 22 mostra que, 76,47% do total das pessoas,

sao assalariadas.que trabalham,

serviços de consumo coletivo, sendo que apenas um elemento do

registrados

A mesma tabela 22 revela que 66,67% dos trabalha

dores são assalariados temporários. Em termos de desempenho ocu

ser

no

setor da construção civil. Esses trabalhadores assalariados tem

No caso dos trabalha

lariados permanentes empregam a sua força de trabalho em con

dições normais de produção, com uma jornada de oito horas dia

Vejamos agora, mais explicitamente, 

ploração a que a população amostrai esta submetida, 

rência do seu modo de inserção no processo produtivo, basica-

para a reposição da força de trabalho ga_s 

ta no processo produtivo.

a ocupaçao na

e usufruem dos benefícios previdenciãrios.

e com as

mente centradas no tipo de paga recebido, na duração da jorna 

da de trabalho diãria e anual, no usufruto ou não dos benefí-

os problemas da maior ou menor retração

rias e fundamentais

Destas, apenas 9,80% sao as-

sexo masculino é trabalhador assalariado dò- campo. Esses assa

viço doméstico remunerado. Um número equivalente de homens e de 

mulheres são bóias-frias, enquanto alguns homens trabalham

pacional, vimos que as mulheres dedicam-se basicamente ao

rias, com direito ao descanso semanal e anual remunerados,são

porãrios convivem com 

do mercado de trabalho a que têm acesso, 

dores volantes, eles conseguem ocupação no período da safra da

salariadas permanentes, desenvolvendo atividades no setor de

cana-de-açúcar. Na entressafra, convivem com o desemprego.com 

colheita de produtos cítricos e de- cereais da re 

gião, ou procuram prestar serviços de consumo individual. 0 mes 

mo acontece com os trabalhadores da construção civil

desemprego.com
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en
seus emprega

dores diretos.

n a o
fixado legalmente. Conforme veremos

adiante , no geral, percebem um montante considerado

em média, uma jor

ultrapassara

Não usufruem de quaisquer dos direitos ou

torgados pela legislação trabalhista: não tem carteira de tra

tão excluídos do usufruto dos serviços médico-hospitalares previ^

denciãrios disponíveis e não desfrutam do direito ao descanso

semanal e anual remunerados.

A tabela 22 revela ainda que 23,53% dos trabalha-

força de trabalho autónoma. Desta partici^

mao-de-obra masculina como a feminina. Ambas desen

a ser

por

nada de trabalho bastante irregular, que chega 

doze horas diárias.

Esses trabalhadores assalariados temporários 

recebem o salário mínimo

dores compreendem a

vínculo formal com o mercado de trabalho, desfrutam de uma si

correspon

dente ã sua capacidade de produção, montante este, equivalente, 

a 90% do salário mínimo. Todos convivem com

tuação inteiramente irregular 

mão-de-obra no processo produtivo dispondo, no dia a dia, uni^ 

camcnte da sua força física braçal, colocam-se ã procura de qual- 

feita a uma mulher que é lavrado

mulheres empregadas nos serviços domésticos. Os primeiros es

tão sujeitos ãs oscilações do mercado da construção civil, 

quanto as empregadas domésticas ficam à mercê de

balho assinada, não usufruirão do direito ã aposentadoria, es

pa tanto a 

volvem atividades ocupacionais de conta própria, ofertando bens 

e serviços de toda sorte, sendo remunerados a preços baixíssi. 

mos. Esses trabalhadores autónomos, por não manterem qualquer

quer serviço (exceção

ra) . Vagueiam pelas ruas da cidade ofertando mercadorias 

eles mesmos produzidas, dispondo-se a realizar qualquer servi

ço que não exija qualificação profissional, ou então perambu

lam em busca de sucata que lhes permita auferir algum ganho.

em termos de integração da sua
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les períodos em que
qualquer serviço.

to ,

sempenho de atividades ocupacionais que não requerem nenhuma

ou pouca qualificaçao profissional e,

formas de exploração, nao lhe permite

irrisórios.

sa-

Cr$ 8.468,80. A tabela 23 mostra que apenas 5,8890 do total dos

sa porcentagem compreende

Convêm frisar que o fato de termos encontradote setor. uma

nao

no

te

toman

as ocupaçoes, as mulheres que trabalham recebem,do-se todas

61,7°à dos salários pagos aos homens 11em media,

mulhe r, percebendo um montante equivalente ao dos homens, 

setor do funcionalismo publico,

do tipo de atividade que exercem predominantemente. Saffioti 

(1978), analisando o emprego doméstico aponta que ".

assalariado permanente do setor de pres^ 

uma mulher também ligada a es-

Na época da coleta dos dados da investigação, o

um trabalhador ocupado no setor da

Conforme revelou a análise até o presente momen- 

o modo de integração da força de trabalho estudada,no pro 

cesso da produção social, caracteristicamente centrado no de

não exis

taçao de serviços coletivos e

sempenhando as

construção civil, um

lário mínimo fixado pelo Governo Federal para a região era de

significa que, mesmo

ta um hiato entre os salários masculinos e femininos decorren

(p.l87).E, no

atividades de serviçal há vinte e três anos na

caso especificado, é importante ressaltar que enquanto o ele 

mento masculino tinha três anos de serviço, a mulher vinha de

entrevistados ganhavam entre dois a três salários mínimos. Es

auferir senão ganhos

na sujeição ãs várias

Dado o caráter das atividades ocupacionais dessa mão-de-obra 

autonoma, a sua jornada de trabalho é incompleta, convivem com 

a falta de acesso aos benefícios previdenciãrios , além da cons

tante ameaça da fome, que se manifesta, principalmente ,naque 

rareiam as possibilidades de conseguirem
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mesma instituição educacional.

A mesma tabela 23 revela que 23,53% dos trabalha-

balhadores vinculados
sumo coletivo, de poucos vinculados ao de consumo individual e

de alguns dos setores secundário e primário, 70,59% dos entre

vistados , que trabalham, desempenham as suas atividades ocupja

setores da economia, percebendo em troca

do fixadoda venda da sua força de trabalho,
situando-se cm torno de 90% deste (ta-

Nesta relação encontrada, cabe destacar o peso sign_ibela 23) .

ficativo que têm as atividades domesticas remuneradas,seguidas

das atividades do tarefeiro e do trabalho volante na agricul

tura .

No geral,

te remunerada numa escala inferior (Madeira et alii, 1975;Saffioti,

1978) .

Até o momento a análise revelou que-as pessoas aten-

um valor abaixo

ao setor de prestação de serviços de con

e os

os dados encontrados sobre a remuneração

s e encon-

para o salário mínimo,

que principalmente aquelas pessoas que prestam serviços de con 

trabalhadores volantes na agricultura são ainsumo individual

cionais em todos os

ticipaçao da mão-de-obra feminina, vista pela sociedade inclu 

siva como complementar à do homem e, por esta razão, geralmen

da mais sub-remunerados no exercício de suas respcctivas ati-

tra a maioria dos trabalhadores. Isto é, com exceção dos tra-

compõem uma população da origem predominantemente rural. Par-

tre eles, a participação da mão-de-obra masculina. Contudo, ê 

na faixa salarial inferior a um salário mínimo que

dores recebem um salário mínimo, sendo mais significativa, en

vidades ocupacionais. Ressaltamos, entretanto, o peso da par-

mensal, da parcela da população amostrai que trabalha,indicam

didas no ambulatório de psiquiatria do Hospital das Clínicas
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cleos familiares que existiram como unidades 0

processo de socialização canalizou

vidades
lo fato
nal.

de, passando a integrar o processo produtivo realizando ativi_

dades ocupacionais condizentes com o seu aprendizado anterior.

que essa força de trabalho reproduzisse

(Kowarick, 1979, p.104).

zona urbana encontrou colocação no mer

cado de trabalho em atividades ocupacionais que se caracteri-

zam pela nao parcialização das atividades realizadas, pela su

Essas características, além de colocarem no coti-

jeição da sua força de trabalho a um processo de superexplora 

ção e percebendo salários, no geral, situados num limite infe 

salário mínimo legalmente instituído.

o campo de at_i 

ocupacionais da população amostrada que se agrava pe-

diano dessas pessoas a questão da sobrevivência, tornam de fun

damental importância a participação de outros elementos do seu 

grupo familiar no processo da produção social, tendo cm vista

principalmente para a

rior ao

Com a intensificação do desenvolvimento .principal^ 

mente da agroindústria açucareira na região, acompanhando as no 

vas bases postas pelo processo de acumulação, apos a década de

via de trabalho"

Em consonância com o modo de realização do capita 

lismo na sociedade brasileira, a população amostrai ao migrar

Em outras palavras, a migração para a zona urbana implicou em 

"... a sua condição pré

te de suas vidas foram vividas no meio rural e no seio de nú- 
t

d e produção.

de, na realidade concreta, inexistir a opção profissio

sessenta, a população foi sendo expulsa do campo para a cida-

o seu aprendizado nas ati

vidades da lavoura, sendo que, para as mulheres, o aprendiza

do dessas atividades processou-se conjuntamente com o aprendi 

zado das atividades domésticas. Esse modo de existência social, 

por si só, constitui um dos fatores que limitam
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Vimos anteriormente que as 103 famílias dos entre

Do conjunto

de pessoas que integram os agrupamentos familiares dos entre-

das pelos entrevistados.

Os agregados que integram o grupo social dos entre

vil (2,92%),

Os agregados, do grupo dos entrevistados femininos .participam

atividades de tarefeido processo de produção desenvolvendo

ros (25,15%),

vidades de boia-fria (13,45%) Do total

No geral,
cesso

entre menos de um sa

lário mínimo

na sua maioria,

O modo de integração encontrado no processo da pro

característico dos entrevistados, bem como dos

complementar a parca remuneração obtida pelos chefes de famí

lia em troca da venda da sua força de trabalho.

e outras (tabela 24) .

vistados correspondiam a um total de 466 pessoas, equivalente 

a 4,5 pessoas por família, em média (tabela 4).

no emprego doméstico remunerado (4,68%) e outros.

no setor do funcionalismo público (também conforme tabela 24).

valor da sua força de trabalho situa-sc

até dois salários mínimos. Desfrutam de uma situa

o serviço doméstico remunerado (16,57%), as ati^

desses trabalhadores, 11,11% empregam a sua força de trabalho

de superexploração encontrado entre os entrevistados: o

vistados, encontramos 36,70% desempenhando atividades produti^ • 

vas , que se assemelham ãs atividades ocupacionais desempenha-

duçao social e 

elementos do seu núcleo familiar, coloca a questão da miscra-

vistados masculinos empregam a sua força de trabalho basicamen

te como tarefeiros (7,60%), como operários da construção ci-

perior a dez horas diárias e não desfrutando dos direitos esta 

belecidos pela legislação trabalhista.

esses trabalhadores estão submetidos ao mesmo pro-

ção ocupacional irregular visto constituírem, 

a categoria dos trabalhadores assalariados temporários o u do 

trabalhador de conta própria, com uma jornada de trabalho su-
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dos traços constitutivos da população pesqui

sada .

Para se ter uma ideia do grau de miserabilidade em

que se encontra essa população valemo-nos,

em síntese, confronto

renda familiar mínima "idealentre a H renda "real". Rescom a

saltamos que o citado modelo se presta, como um meioem termos,

auxiliar para a identificação da situação de miserabilidade em

que se encontra grande parte da população brasileira. Conforme
colocamos cm capítulo anterior e, concordante com a analise fei
ta neste capítulo, o que importa para a identificação da popu
lação marginal, ê o seu modo de inserção no processo de produ-

trutural do desenvolvimento do capitalismo na sociedade brasi-

tiva ,

cela de trabalhadores que dispõe dc sua força de trabalho, em con

dições normais de reprodução no capitalismo. Isto porque,a po_r

nentes

faixa etãria dc doze a dezessete anos. Estes dados

çao, caracteristicamente centrado no desempenho de atividades 

produtivas não tipicamente capitalistas, geradas pela lógica e£

que se segue, de identificação do grau de miserabilidade 

excluímos a paj*

bilidade como um

situam-se na

a que esta submetida a população pesquisada, não

S importante fazermos uma outra ressalva. Na tenta

leira, passando a integrã-la.

entre os entrevistados (tabela 22) .0 número de dependentes equivale ao 

número de pessoas ativas (2,3 por cada 2,0), conforme se veri

fica pela tabela 25. Lembremo-nos de que o número médio de compo 

dos núcleos familiares pesquisados é de 4,5 pessoas (ta

centagem encontrada de assalariados permanentes foi pequena: de 

11,11$ no grupo familiar dos entrevistados (tabela 24) e de 9,80$

inicialmente, do mo 

delo de identificação empírica das populações marginais sugeri 

do por Pereira (1978), o qual, em síntese, propõe o

bela 4). A mesma tabela 25 mostra que 39,70$ das pessoas econo 

micamcnte ativas têm mais de dezoito anos, enquanto que 7,94»
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do trabalho

das pessoas que integram os núcleos familiares dos entrevista

men

contraposição ã porcentagem das

através da comparação entre a renda encontrada nacamos ,

populaçao estudada versus a renda familiar mínima

1978; Scarfon, 1979).

Tendo como referência o limite de renda familiar

estabelecido pelo Governo Federal, através da fixação do sala

familiar mínimaprocedemos ao calculo da renda

com

18 anos

existentes
foi calculama

da através da somatória do resultado da operação de multipli-

remuneraçao mínima legal obtida em cada catego-

ta efetiva foram obtidas,

rendimentos auferidos por cada grupo familiar e da divisão des-

existentes nos grupos familiares date polo número de pessoas

populaçao pesquisada.

ria pelo número médio de pessoas

. categorias. A renda familiar média efetiva e a renda per capi. 

respectivanicnte, através da somados

rio mínimo,

"ideal"(Mel

e ma is

que deveriam estar recebendo entre 75% e 50% do mesmo. Isto pos 

precárias condições de vida sob as quais a população pc£ 

quisada está submetida será também auferida, conforme já colo

dos para complementar a renda mensal. De outro lado, do ponto 

de vista legal, é bastante significativa a porcentagem encon

trada das pessoas que deveriam estar recebendo pelo menos 

salmente um salário mínimo em

"ideal". A

caçao entre a

"ideal", conforme o abaixo explicitado. Os membros ativos

deveriam receber o total do salário mínimo vi-

teriormente, procedemos ao cálculo do número médio de pessoas 

em cada uma dessas categorias de remuneração míni- 

renda média familiar mínima"ideal

16 e 17 anos deveriam receber 75%, enquanto os membros ativos

to , as

de 12 a 15 anos deveriam receber 50 9o do referido salário. Pos

mostram, de um lado, a importância, já referida,

"real"

lo, 1975; Pereira,

encontradas em cada uma das

gente na época que era de Cr$ 8.464,80; os membros ativos de
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a

tante de gastos de cada grupo familiar poderia dispender com a

la o seguinte quadro (tabela 27) : que os grupos familiares da

população amostrada dispõem, em média, de Cr$ 6.636,74 para co

brir as

5.597,56) ; Cr$2.160,80 paratra Cr$

Cr$ 926,06 para

Estes

dados revelam, em parte,

amostrai, a ponto de as mesmas terem quefamílias da população

consideradasoptar pela satisfação de
bãs icas de
do seu grupo.

modelo de Pereira não consegue re-o

algumas das necessidades

outras para garantir a sobrevivência

do trabalhador. E flagrante, exemplificando, que desde 1940 , 

quando ele foi instituído, até hoje, houve uma contínua perda

Efetuados os cálculos, a tabela 26 mostra que, en 

quanto a 'renda média familiar mínima "ideal" deveria ser de Cr$ 16.962,30, 

a renda média efetiva familiar encontrada foi de Cr$ 15.434,29. O 

cotejamento entre ambas indica que a renda média efetivamente 

auferida pelas famílias da população investigada corresponde 

91,0% da renda familiar mínima

de Cr$ 7-293,79); Cr$ 5-093,32 para

o vestuário(contra Cr$2.374,72 ) ;
e apenas Cr$ 617,37 pa

a habitação (con-

o mon

em detrimento

ra cobrir os

"ideal"

a alimentação (contra a porcentagem

"ideal" situando-se, portanto,

9,0% abaixo de onde idealmente deveria estar situada.

suas despesas com

alimentaçao, habitaçao, vestuário, higiene e transporte, reve

a higiene (contra Cr$ 1.017,74)

gastos com transporte (contra Cr$678,49).

o campo de carência em que vivem as

Julgamos que
velar toda a miserabilidade da população amostrada em virtude 

de duas limitações sérias. Uma primeira, intrínseca ao modelo, 

que é a de considerar como mínimo "ideal"um salário legal que , 

sabidamente, está abaixo do mínimo necessário ã sobrevivência

Ainda com base no modelo proposto por Pereira(1978) , 

tomando como referência a distribuição percentual do salário 

mínimo fixado pelo Governo Federal, o seu confronto com
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dos governos ditatoriais*. A segunda limitação, esta extrínse
ca,

tivo. nes
se período ao final do perío-

Assim sendo, o modelo seria mais efi-
ca z ,

mes
mo poder aquisitivo de quando foi instituído, em 1940. Apesar

quisada.

Apesar de o trabalho constituir atividade indispen

sãvel para

de qualquer atividade ocupacional nao gera,necessadesempenho
A satisfa-riamente ,

çao para com o
as

mente ,

se , por hipótese , 
o salãrio não fosse reajustado,

decorre do fato de.que, em períodos de altas taxas infla- 
cionãri as ,

compraria metade dos bens e serviços que se ad 
início.

do seu poder aquisitivo, sobretudo depois de 1964 com a polí
tica de arrocho salarial que fez parte da política económica

rapidamente ê corroído esse jã baixo poder aquisi- 
inflação anual for de 100% e

possivelmente, numa situação de inexistência de processo 
inflacionário e em que o salãrio mínimo voltasse a ter o

quiriria no seu
do, com ele se

o referido modelo porque, considerando essas li 

mitações, ele dã uma ideia da miserabilidade da população pes^

Se a

quais ele se realiza.

grande insatisfação no desempenho das atividades ocupacionais 

na amostra pesquisada, insatisfação que decorre, fundamental- 

das condições de trabalho ãs quais estã submetida.

a sobrevivência de todo e qualquer grupo social, o

de tudo, usamos

* Segundo dados do DIEESE (Tabela de índices do salário mínimo real, des
de 2940), na década de 90, logo no primeiro ano, o salário mínimo per
dia 60,2% do seu poder de compra em relação a 1940; em 1970 o salário 
mínimo era 31,1% inferior ao de 1940; em 1980 aquele perdia 38,2%do seu 
poder de compra, percentual este que subiu para 66% em abril de 1985.

satisfaçao nas pessoas que trabalham.

trabalho tem muito a ver com a s condições sob

Sobre este aspecto, encontramos uma
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trões que impõem as

la 28) .

fissionais
o recebimento de salários mais condignoscarteira de trabalho,

possibilidade de usufruir de garantia e estabilidade

respectivos empregos (tabela 29). Essa parcela acredita que quando

suas condições de

para os entrevistados,ca,

de vez em quando,guel e,

Em contraposição, 26,21% não creem que a inpas para a família.

profissoessetor das chamadasrações estão

atividades do médico, do enfermeiro, do dentista,. As

outras são vistas como geradoras de altos rendi-

ra complementar
la 29) .

troduçao de algumas mudanças nas suas atuais condiçoes de traba 

lho resultarão em melhoria do seu nível de vida. As suas aspi-

As formas de enfrentamento dessas insatisfações pro 

variam. 65,04% apontam como estratégias a obtenção da

do advogado e

de prestígio social(tabela 29). é importante destacar 

também que, apesar de 25,24% das mulheres entrevistadas não e-

orientadas para o

com a compra de medicamentos e de rou

não ter que se preocupar, cotidiana

e a

as aspirações mencionadas se concretizarem as

de delas manifestaram a necessidade de trabalhar fora do lar pa- 

o escasso orçamento doméstico disponível (tabc

mentos e

liberais"

inseguranças. Aponta que 

essas caracteristicas decorrem de fato da realização do seu tra 

balho depender dos fluxos do mercado, da sua dependência a pa- 

condições de trabalho, da impossibilidade de 

negociação, da baixa remuneração que recebe, acrescida da qua

se total ausência de proteção da legislação trabalhista (tabe-

a falta de comida, com o pagamento de água, luz,alumente, com

xercercm nenhuma atividade ocupacional remunerada, a totalida-

vida melhorarão. E melhorar a situação social de vida signifi

No geral, os tipos de trabalho realizados pela po
pulação amostrai são vistos por ela como prejudiciais ã sua saú 
de e como fonte geradora de angústias e

nos seus
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en

ca-

vin

atividades tipica

mente capitalistas compreendem um trabalhador assalariado per

manente do campo e aqueles que integram o setor d e prcstaçao

terciário,

em contrapartida, tem submetido es

ses trabalhadores

ça de trabalho, uma vez que suas atividades são desenvolvidas

regulares de trabalho. Ou seja,eles

respectivos empregos,

( Kowarick,

1977 , p.86) . A

pitalistas, contra 69,91$ que compõem a força de trabalho 

culada marginalmente à produção social geral (tabela 30) .

Quanto aos que estão marginalmente integrados na 

produção social geral compreendem, além dos desempregados, aque

les que empregam a sua mão-de-obra nos setores primário,secun 

. . . situação

modo de inserção predo

minante da população amostrai psiquiatrizada

em seus respectivos lares,

Os entrevistados empregados em

sob condições permanentes e

a condições normais de exploração da sua for

e recebem uma remuneração mensal, fixada legalmcnte.

res primário e

no ve

ras ou

no processo pro- 

percurso da análise mostrou que 25,24$ dos 

trevistados compreendem mulheres que se dedicam apenas ãs ati 

vidades domésticas 4,85$ dos que tra 

balham estão integrados em atividades caracteristicamente

de exploração que os diferencia dos assalariados"

maioria desses trabalhadores viveram parte de

dário e terciário da economia, submetidos a uma

dutivo geral, o

ras diárias , usufruem do descanso semanal e anual remunerados

suas vidas na zona rural. Seus núcleos familiares de origem par 

ticiparam do processo de ocupação das terras situadas

lho e novo oeste paulista", como pequenos proprietários deter 

como colonos nas grandes fazendas de criação de gado. En

de serviços de consumo coletivo, vinculando-se, pois, aos seto 

ambos organizados sob a forma de em 

presas. Esta característica ,

Ao procurarmos verificar o

sao registrados, desfrutam de uma certa estabilidade em seus 

a sua jornada de trabalho é de oito ho-
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ci-

ã espe-

de migrantes do campo para a cidade, encontraram um mercado de

trabalho limitado, integrando-se no processo geral da produção

desempenhando atividades distintas daquelas

(Kowarick, 1977,p.87).cas que

Parte dessa mao-de-obra transformou-se em trabalhador volante na

agricultura dedicando-se, basicamente,

sua

força de trabalho para a realização de serviços de consumo in-
então convivem com o desemprego. Outra parcela (do

A

maior

e

ou

scmpenham atividades que requerem pouca ou nula especialização

mos do processo de acumulação capitalista que se instalou na agrieul 

tura paulista após a Segunda Grande Guerra.

serviços de toda sorte, desde que os mesmos requeiram pouca 

mulheres dedicam-se, principalmen-

tre as décadas de cinqUenta a

ao corte da cana-de-açú

desemprego ate que a

Independcntemente do modo de inserção desses"traba 

no sistema produtivo geral, todos eles dc-

novos ru

o capitalismo tende a generalizar"

se em tarefeiros, bóias-frias,

dividual ou

setenta, parte significativa des 
ses moradores da zona rural foram expulsos do campo para a 
dade. As suas lavouras, voltadas principalmente ao atendimento 
das necessidades de alimentação do mercado interno, cederam lu 
gar à agro-indústria açucareira, ã pecuária de corte e

lhadores marginais"

". .. formas tipi -

nenhuma especialização e as 

te, ao serviço domestico remunerado.

culaçao imobiliária, atividades que caracterizaram os

sexo masculino) emprega a sua força de trabalho no setor da cons

trução civil. Em períodos de retração desse setor,transformam- 

ou são forçados a conviver com o

car no período da safra. Na entressafra, eles procuram coloca

ção na colheita de cereais e produtos cítricos; ofertam a

oportunidade de trabalho lhes apareça.

parte dos entrevistados compõem a categoria dos trabalha 

dores assalariados temporários e dos autónomos. Vendem bens

Esses trabalhadores constituídos, na sua maioria,
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alem de estarem submetidos

de forma intermitente, destituída de qualquer grau de estabi-

ultrapassando doze horas diárias. Além de lhes ser vedado o aces

do salário mínimo legalmente fixado.

Conforme colocamos anteriormente,convém frisar que

tanto os entrevistados que compreendem a força de trabalho in

tegrada em atividades caracteristicamente capitalistas,como aque

les que compocm

o

modo de produção capitalista

a situações de exploração que os d_i 

ferenciam daquelas encontradas para a parcela dos trabalhado

res assalariados permanentes. As suas atividades realizam - se

participam de um único modo de produção o qual integram

e constituem manifestação da

E é esta parcela da classe trabalhadora que o ser 

viço psiquiátrico do Hospital das Clinicas tem atendido.

lidade e com uma jornada de trabalho,por vezes, incompleta, ou

muneraçao mensal que conseguem obter situa-se, em média,em 90%

so aos direitos estabelecidos pela legislação trabalhista,a re

os trabalhadores marginais", são originados e

presença de uma diferenciação no seio da classe trabalhadora 

em termos da sua forma de inserção no processo produtivo geral.
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tegrados marginalmente no processo da produção social.

lização da citada prática. Finalmentc, faremos algumas considc

fatores determinantes da procura do atendimento psi^ 

quiátrico pela população amostrada; quais são os traços consti^ 

tutivos da relação médico-paciente; como a população amostrada 

reage ao modo de realização da referida prática.

Neste capítulo, inspirados principalmente nas re 

flexões teóricas de Basaglia (1970;Garcia,1972)e de Jervis (1977) , 

analisaremos alguns aspectos da prática médica psiquiátrica.Mais 

especif icamente, procuraremos responder ãs seguintes indagações:

pam basicamente, 

ender também os meios

se do proletariado e, sobremaneira, em elementos que estão in-

quais sao os

CAPÍTULO 11/ - A PROCURA PO ATENDIMENTO MEVICO E A REALIZAÇAO 

VA PRÁTICA HEPICA PSIQUIÁTRICA.

A análise desenvolvida no capítulo anterior re 

velou que, na instituição enfocada, a prática médica psiquiátri 

ca incide sobre uma clientela constituída por segmentos da clas-

Em outras palavras,do exame dessas questões na 

realidade concreta, pretendemos apreender, de um lado, alguns dos 

nexos constitutivos do processo de transformação das pessoas em 

doentes mentais, objetivando verificar como as relações ineren 

em causa são consideradas sintomas mórbidos pelates ao objeto 

prática médica psiquiátrica. De outro lado, visto que o referi, 

do processo vincula-se ã realização de um certo tipo de práti

ca médica psiquiátrica ----- de cuja situação interativa partici_

o terapeuta e o paciente ----- procuraremos apre

de trabalho que têm sido utilizados na rca-
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rações acerca do resultado dessa relação.

ticas económicas,

va (Pereira,

çalves (1979)

turadas ,

fundados na refleCom esses esclarecimentos e,

xao

dar,

resguardando os crité

rios

eram ho

modo de açao social de um grupo de agentes sociais, tendente de 

forma variável â sua integração no conjunto de práticas cstru-

ou seja, ela se articula com as prá- 

políticas e ideológicas da sociedade inclusi^ 

1983; Donnângelo et alii, 1979). Ou, conforme Gon

Ressalvamos que os momentos da prática médica 

psiquiátrica mencionados constituem fases de um único proces-

Vimos anteriormente que, durante o nosso tempo 

de permanência no Hospital das Clínicas,

estabelecidos para o desenvolvimento do trabalho de campo, 

entrevistamos conto e três pessoas. Deste total 24,27’

o que quer dizer também sua participação na constitu_i 

ção de uma determinada forma de organização da sociedade"(p.91).

no decorrer da análise, como momentos de um processo unívoco.

so convencionalmente designadas de admissão, diagnós tico, tera 

pêutica e alta (Moreira, 1983; Contei, 1974) portanto.vistas,

2. Faóe. de. Adut-cé&ao

"... a prática médica pode ser compreendida como

Também é necessário colocarmos que,para os pr£ 

pósitos aqui estabelecidos, a pratica médica psiquiátrica é con

cebida como prática social,

das questões aventadas nesta introdução, pretendemos desven 

no percurso da análise, algumas das articulações da práti

ca médica psiquiátrica com a estrutura social, articulações e£ 

sas que possibilitarão a emergência daquela como uma relação de 

poder que tem se prestado ao processo de reprodução das rela

ções sociais dominantes na sociedade brasileira.
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mens e 75,73% mulheres.

Especificando o fator sexo verificamos, entre os homens, uma dis

tribuiçao semelhante entre o primeiro e

dicos ,

raçao com aquelas que se dirigiram pela primeira vez à insti

tuição de saúde enfocada, 74,36% e 25,64%,respectivamente (ta

bela 31).

em levantamento
experimental da

encontraria 33,98% de homens contra 66,02% de
mulheres.

Estas características mantêm relação com o fa 

to anteriormente aventado sobre a maior freqllência do atendi-

vestigação converge com

realizado junto ,à clientes matriculados

saúde mental, num centro de saúde da cidade de

Os restantes 66,99% compreendiam os que haviam tido vãrios aten 

dimentos médicos na referida instituição de saúde (tabela 31) .

na ãrea

freqllência de mulheres do que de homens detectada em nossa in 

os dados encontrados por Silva(1978) ,

44% e 56%, respectivamente. Para o sexo feminino,predo 

minaram as mulheres com vãrios atendimentos médicos em compa-

literatura quanto à composição, por sexo, da população que pro 

cura esta modalidade de atendimento médico*. Entretanto, a maior

São Paulo, onde

* Sobre esta questão ver os trabalhos:
SILVA, E.S., 1978. "Avaliação da eficácia de ima programação experimen
tal de saúde mental em serviços básicos de saúde. Estudo de variáveis 
sociais". Relatorio CNPq, 29 semestre.

, 1980. "Avaliação da eficácia de um programa de saúde mental". 
São Paulo, mimeografado.

vãrios atendimentos mé

mento médico psiquiãtrico ambulatorial entre as mulheres do que 

entre os homens. Jã fizemos referência à lacuna existente na

Considerando a população amostrada na fase de 

admissão ao tratamento psiquiãtrico, encontramos também que 33,01% 

compunham a categoria de pacientes de primeira admissão, isto 

é, que procuraram pela primeira vez o Hospital das Clínicas.



151

tantes entre si,

e da mulher,

entre os sexos,

estrutura ocupacional da sociedade brasileira, prin

sobremaneira, pela absorção do trabalho da mulher

ções tidas como socialmente femininas*. Secundariamente,

lher vem ocupando espaços profissionais caracteristicamente mas-

em decorrência do deslocamento do trabalho do homemculinos ,

para outras atividades melhor remuneradas. Acresce-se a essas

características,

ça de trabalho feminina vista, geralmente, como atividade com

plcmentar ao trabalho do homem. Esses aspectos ao favorecerem

o absenteísmo no trabalho mais entre as mulheres do que entre

estes o usufruto do tra

tamento ambulatorial.

Explicação que se aproxima da apresentada por

dominam os homens neste Estado". Tal fato, continua

* Sobre a participação da mão-de-obra feminina na PEA ver o trabalho de: 
SAFFIOTI, H.I.B., 1981. Do artesanal ao industrial: A exploração da 
mulher. São Paulo} llucitec.

bem como as diferenças existentes no modo de inser 

ção no mercado de trabalho,

os homens provavelmente dificultam a

a mu

na nossa formação 

societária. Apesar da expressiva participação da mão-de-obra fe 

minina na

leva novamente a encarar a gravidade de uma situação em

o valor quase sempre inferior atribuído ã for

cipalmente após a década de 50, esta participação tem se dado,

Além dos aspectos jã referidos no capítulo an 

terior, relativamente a alguns traços do processo de sociali

zação da mulher e do seu desempenho de papéis sociais confli- 

é importante acrescentarmos,na explicação da 

quela diferença, o significado atribuído ao trabalho do homem

nas ocupa-

que o tratamento precoce de problemas psíquicos é impedido àque

les que, embora doentes, não podem faltar ao trabalho. E que,

a autora

Silva (1978), ao mostrar que "... apenas 33,98% dos matricula 

dos são homens, quando em hospitais psiquiátricos públicos pre
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ainda levam em

pôde ser visto que todos os homens em idade produtiva abandona

sentados e aqueles muito jovens que ainda não haviam ingressa-

(p.3) .

mento psiquiátrico, a tabela 32 revela que a maioria dos homens,

quase a metade das mulheres, procuraram várias vezes o Hospi^e

tal das Clínicas para tratar de problemas de clínica geral. 0

doenças peculiares arestante das mulheres

decorrência de gravidez. Em contraposição, a mes

procura de outras especialidades médicas

apesar de fugir aos propósitos daEntretanto,

tativo do processo marcante de medicalização da sociedade, prci

Investigando as origens do processo de atendi-

nicas .

Num primeiro nível de análise.observamos (tabc

gularidade como

amostrada a procurar o atendimento médico no Hospital das Clí-

do no mercado de trabalho"

presente análise, cabe-nos apontar aqui que

contrado três quartos da população amostrada com vários atendi^ 

instituição de saúde em foco, e deno

a variação de motivos que levaram

o fato de termos en

ma tabela mostra que a

seu sexo

ram o tratamento iniciado, mantendo-se apenas os que eram apo-

foi pequena em ambos os sexos.

ou em

mento psiquiátrico, chama a atenção tanto a presença de uma re

mentos módicos, apenas na

cesso este desvendado por Illich (1975), entre outros.

freqLlentemente, só podem receber tratamento quando a gravidade 

de sua psicopatologia determina hospitalizações , juntamente com 

aqueles fatores assistenciais que infelizmente

a população

nosso meio, a encaminhamentos para hospitalização em casos po£ 

síveis de tratamento ambulatorial. Vale recordar aqui,que no le 

vantamento que realizamos no Centro Comunitário de Saúde Mental

o fizeram devido a

Considerando a parcela da amostra com vários aten 

dimentos médicos realizados anteriormente ao início do trata-
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a presença ou

na
a mes

Para o sexo masculino figurou, em

primeiro plano, a presença de sintomas, lado a lado ao consen

de

vadas) , mas que não resultaram na remissão de sintomas.

Para o sexo feminino encontramos
reunia

feridos pelos homens (tabela 33) .

Antes de entrarmos no desvendamento do senti-

tal das Clínicas.

do da regularidade encontrada, referente ao quadro sintomato- 

lógico ----- regularidade esta que constituiu o fator determinan 

te da procura do atendimento médico pela população amostrada ----- 

é necessário tecermos algumas considerações sobre

timento em buscar atendimento após sugestões e/ou pressões re 

cebidas de familiares ou de agentes externos,ambos associados 

ã impossibilidade de usufruir de outras modalidades de trata

mento. Em segundo lugar, apareceram experiências anteriores 

tratamento em outras instituições de saúde (quer públicas ou pri

Em úl

timo lugar, figurou a presença de uma certa tradição na procu 

ra do Hospital das Clínicas.

distribuição mais homogénea nas categorias de motivos

A tabela 34 mostra que 53,40°ô da amostra tive 

ram experiência anterior com o tratamento psiquiátrico,enquan 

restantes 46,60’é ainda não tinham vivenciado o pro-to que os

cesso de ps iquiatrização. Considerando o fator sexo, a mesma t£ 

bela revela uma relação inversa entre homens e mulheres .Enquan 

to 56°ó dos homens não haviam tido experiência anterior,os res

Lado a lado a esta regularidade, 

ma tabela revela que vários outros motivos figuraram na procu 

ra pelo atendimento médico.

la 33) , que a citada regularidade diz respeito

ã persistência de um quadro sintomatologico, configurando uma 

das determinações da busca do atendimento médico presente 

totalidade da amostra.

a presença

do processo de psiquiatrização das pessoas integrantes da amos

tra, anterior ã sua procura pelo atendimento médico no Hospi-
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já tinham vivenciado o referido processo.tantes 44% Entre as

mulheres ,

tratamento psiquiátrico (56,41%)

sendo ,

tratamento psiquiátrico, a tabela 35 revela que

a

ram uma

dos primeiros e 29,54% das últimas experenciaram duas ou três

tratamento psiquiátrico e cm outras instituições de saú

de que nao o Hospital das Clínicas. Entre

saúde, utilizadas por essa parcela da amostra, a mesma tabela

lização em hospitais particulares convcniados como INAMPS (14,54%).

Por ocasião do tratamento psiquiátrico

tras instituições
psiquiatrizada estava vivenciando situações que variavam do em
prego ao desemprego disfarçado*. Conforme podemos depreender da
tabela 36 tanto homens como mulheres estavam trabalhando como

setor de prestação de serviços de consumo pessoalautónomos no
(29,09%), como mão-de-obra volante no campo (23,64%) ou esta

vam

35 mostra que a maior freqllência foi do hospital psiquiátrico 

público (54,54%), seguida da procura do atendimento psiquiátri- 

clínicas particulares (30,90%) e, por último, a hospita

em ou-

e em épocas anteriores,

co em

riência com o

vezes o

encontramos uma maior freqllência entre 

nham experiência anterior com o

conseqllentemente , menor a freqllência daquelas que ain

da não tinham vivenciado esse tipo de tratamento (43,59%).

maioria dos homens (63,63%) e das mulheres (70,45%)vivência 

única vez o referido tratamento, enquanto que, 36,36%

a parcela amostrai

compreendia uma mulher prestando serviços de consumo coletivo.

apenas com as

mens empregados no setor da construção civil e o restante 1,82%

as instituições de

* O termo desemprego disfarçado está senão aqui utilizado por referencia 
às ocupações ocasionais e instáveis em serviços de baixíssima produtivi 
dade.

as que já ti

Especificando a parcela da amostra com expe-

desempregados (14,55%); 25,45% eram mulheres que cumpriam 
tarefas domésticas em seus lares; 5,46% eram ho
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que se trataram durante menos de um mês. 0 segundo fato refe-

tipos de tratamento recebido. Para a totalidade dos

das mulheres foi prescrito o tratamento medicamento

so. Conjugado a este, 18,18% dos homens e 4,55% das mulheres

se basicamente na internação

mas mulheres .

dema

Esses traços característicos do tratamento ps_i 

quiãtrico, vivenciado por 53,40% da população amostrada ( con

(36,36%) como entre as mulheres (56,82%).Em contraposição , foi 

pequena a porcentagem de homens (9,09%) e de mulheres (2,27%)

mação da loucura em doença mental, operada no interior da psi^ 

quiatria positivista em fins do século XVIII,que predomina ho 

diernamente (Basaglia, 1970; 1977; Jervis, 1977) .resultou nu-

compreensão naturalística das causas das doenças mentais 

terminando, geralmente, a internação das pessoas e a recorrcn 

formas de intervenção técnica atualmente centradas na uti

lização de psicofãrmacos. Esses meios, que se interpõem ã prã

indicativos do modo predominante de exis 

tência da psiquiatria nas sociedades capitalistas. A transfor

receberam eletrochoque, enquanto que para apenas 9,09% de mu

lheres foi indicado o tratamento psicoterãpico.

na prescrição de secções de eletrochoque 

indicação do tratamento psicoterãpico somente para algu-e na

ma a

cia a

Independentemente das instituições de saúde on 

de a parcela investigada recebeu tratamento, a tabela 37 cha- 

atenção para alguns fatos importantes. 0 primeiro deles 

alude ao tempo de duração do tratamento recebido. Apesar des

te ter variado entre menos de um até nove meses, a maior por

centagem situou-se entre seis a nove meses, tanto.-entre os homens

re-se aos
homens e

forme tabela 34) , sao

e, secundariamente,

Esses dados mostram que para esta fração do pro 

letariado a experiência com o tratamento psiquiátrico centrou- 

e na utilização de psicofãrmacos
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que,

ofrecida por esta sociedad a las personas 'desviadas' o que 'tienen

cultura y es inteligente,

demasiado graves tiene, siempre, amplias probabilidades de sacer

beneficio decisivo para el resto de su vida de una psicoterapiaun

(p.103).de dos

Retomando o dado revelado pela análise quanto

ao

pulaçao amostrada

tomatológico cabe agora desvendarmos o sentido da mesma.

A tabela 38 mostra que tanto os homens como as
mulheres distribuíram-se, na mesma proporção, entre o estar sen

tindo vários tl doente dos ner-e o estar

consistiam na manifestação de dores generalizadas pelo corpo,

fator determinante da procura do atendimento médico pela po 

presença ou persistência de um quadro sin

problemas' no resuelve sus necesidades ni sus sufrimientos y a

disposicion de las personas de clase social subordinada.Quien 

es joven ,tiene una mentalidad elástica,

en la mayoría de los casos, el tipo de intervencion técnica

vos"

los casos es mejor no ser tratado que ser tratado, sino unicamente

o tres anos de duración"

A pertinência desse modo de compreender a doen

ça mental , bem como a eficácia dos psicotropicos na resolução 

das necessidades e dos sofrimentos daquelas pessoas considera 

das mentalmente transtornadas, tem sido posta em dúvida prin

cipalmente por profissionais que atuam diretamente na área da 

saúde mental. Jervis (1977) afirma:"No pretendemos que en todos

tiene dinero para gastar, 

está dispuesto a discutir los propios hábitos, tiene una buena

vcces los agrava. Esto es particularmente- válido en lo que se

encontrar un buen psicoterapeuta, y si finalmente no tiene trastornos

"distúrbios de saúde"

tica médica, atuam unicamente nos sintomas e, conseqlientemen- 

te, desprezam as causas originárias dos estados doentios.

si tiene además la gran suerte de

. Os sinais reveladores do primeiro conjunto de sintomas

refiere a las formas de intervencion psiquiátrica que están a
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sao.

amostrada imputava
desempenho profissional, no cumprimento das atividades domes-

quer no âmbito familiar ou na sociedade inclusiva.

nou

ou

versão

riado.

re-

retraduzido na ordem cultural ( Boltanski,1979;

treviètados percebiam os sinais que se manifestavam em seus ojr 

ganismos como os elementos que estariam interferindo no desen 

volvimento normal do curso de suas vidas. Ou seja,a população

a esse conjunto de sintomas dificuldades no seu

Esses dados revelam que o conjunto de sintomas 

que levou a população a procurar o atendimento medico mantém es

treita relação com determinadas situações sociais de existên- 

as pessoas manifestam uma consciência fragmen

Independentemente da distribuição da amostra

pelas duas categorias de motivos, acima expostos, todos os en

é percebido e

"doença dos nervos" 

consistiam em fortes zumbidos na cabeça, insónia, vontade de mor

tiram os seus meios de subsistência, ê desse modo que o mesmo

rais de saúde"
a partes do corpo

operado pelos entrevistados, na realidade, integra as
pectos da cultura somática predominante na classe do proleta- 

Nesta referida classe, como o corpo constitui o instru 
mento fundamental da atividade física, do qual as pessoas

cia. No entanto,

tada dos fatores sociais que também estão na origem de seus so 

frimentos. A manifestação dessa consciência fragmentada deri-

pressao baixa, queimação na cabeça e no corpo e inapetência sem 

motivo aparente. Os sinais reveladores da

rer, tremores no corpo, falta de força, fraqueza e muita ten-

va de um processo, no qual os fatores sociais determinantes dos 

sintomas são camuflados, pelos agentes que os vivenciam, sob a 

designação genérica de "doença dos nervos" ou " distúrbios g£ 

sendo representados, desse modo,por referência 

a sensações físicas. Esse processo de in

ticas e na manutenção de um mínimo de relacionamento social,



158

tido biológico

transmutam-

Conforme mostrou
Donnangelo et alii (1979),

outros homens,
essas relações,

Outra característica da fase de admissão con-

todos os

de clínica geral

Este dado coloca a questão da forma de encami

nhamento das pessoas,

No primeiro capítulo indicamos que, geralmcn-

o momento apresentados são reveladores da emergência da popu

lação amostrai como corpos anátomo-patológicos, que, todavia,

que chegam ã in£ 

conjunto de sintomas,requerendo aju

siste em que, apesar da presença de dois quadros sintomatoló- 

gicos genéricos determinando a busca pelo atendimento médico, 

entrevistados foram unânimes em afirmar que se diri-

a partir do momento em

A despeito disto, é no plano individual (no sen 

e psicológico) como no social que a prática me 

dica psiquiátrica irá atuar. Em outras palavras, os dados até

se em agentes de trabalho que, de alguma forma, estão incorpo 

rados ã estrutura da produção social geral.

ma pela qual o homem se relaciona com o meio físico

e ainda ãs formas assumidas historicamente por

giram ao Hospital das Clínicas em busca do atendimento médico 

e não do atendimento médico psiquiátrico.

nao se

o corpo anátomo-fisiológico aparece como um cor 

po investido socialmente. E através das normas elaboradas na vi

tituição de saúde, com um 

da médica.

esgotam nesta dimensão, pois constituem e

”... na medida em que a multiplic_i 

dade das determinações' que marcam o corpo dizem respeito ã for

Souza, 1980). Portanto, entende-se que, para a população amos 

trada, as regras que orientam as atenções dadas às sensações 

doentias são elaboradas por referência ao corpo enquanto ins

trumento de trabalho.

e com os

da coletiva que o grupo se dimensiona e adquire significado por 

referência ã especificidade da estrutura social” (p.25).
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uma

Elas sao en

liminar.

en

ou de
tato inicial com os serviços de enfermagem

em diferentes formas de encaminhamento.

Pela tabela 38 depreenderse que o

alguns exames laboratoriais (basicamente, exames de rotina co

latorio psiquiátrico.

A tabela 38 mostra ainda uma homogeneidade na

representativos desse grupo sintomato

co.

guida da realização de exames laboratoriais de rotina, é que fo 

tratamento no ambulatório psiquiátri-

diretamente para o ambulatório de psiquiatria .enquanto que 48,0% 

foram encaminhados inicialmente para uma consulta no ambulató

a seguir, para os ambulatórios específicos inician 

atendimentos recomendados pela triagem pre

subseguindo os aten.

dimentos de enfermagem e médico, respectivamente.

caminhadas,

pessoas que procuram o atendimento médico percorrem 

trajetória que tem início na triagem social,

o posterior encaminhamento desses

ram encaminhados para o

o seu con

"estar docn

"doença dos nervos",

e as mulheres (50%)

te dos nervos"

rio de clínica médica. Desta consulta resultou a realizaçao de

lógico -----  foram todos encaminhados, inicialmente, para o am

bulatório de clínica medica e so após uma consulta médica, se

mo fezes, urina e

te , as

e médico resultou

do, deste modo, os

sangue) e 

pacientes para o ambulatório de psiquiatria.Em contraposição, 

as mulheres, representativas desse mesmo quadro sintomatológ^i

co (50,0%), foram todas encaminhadas diretamente para o ainbu-

forma de encaminhamento daqueles que vieram ã instituição de 

saúde queixando-se de vários distúrbios de saúde. Os homens (48%)

resultou no encaminhamento de 4,0% dos homens

Apesar de a análise já ter revelado que os 

trevistados chegaram à instituição de saúde para tratar de "dis 

túrbios gerais do saúde"
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dentre os

tuiçao de saúde

ao real estado de doença apresentado por eles.

psiquiátrico prescreve um número mãximo de atendimentos por dia

de atendimentos diários para cada mé-

Mostramos também que, no geral, é o médico da triagem quedico .

encaminha as pessoas de primeira consulta para o setor de aten
dimento psiquiátrico.

Isto posto, as diferenças encontradas nas for
de encaminhamento da amostra explicam-se mais pela dispo-mas

nibilidade de vagas no setor de pronto-atendimento psiquiátri

tipo de queixa apresentado, sendo evji

E importante ressaltar que tivemos a oportuni.

No en

exentretanto ,

mento psiquiátrico

dente ainda a diferença de encaminhamento conforme

dade de presenciar pessoas que foram encaminhadas, pelo tria- 
atendimento psiquiátrico.dor geral, diretamente para o

ram diferentes trajetórias

e também um número máximo

o sexo.

quais destacamos as normas que regem o funcionamento da inst_i 

do que com fatores ligados, propriamente,

e ao

Esses dados mostram que os pacientes percorre 

na busca da eliminação de seus sin

e a d i s

Conforme indicamos, no primeiro capítulo, uma

tomas antes de iniciarem o tratamento psiquiátrico, relaciona 

das mais com fatores da ordem social inclusiva

tanto, não foram atendidas no mesmo dia porque a quota de con

co, aliada ã presença de experiências anteriores com o trata-

sulta disponível no setor já havia sido preenchida por pacien 

tes com retorno marcado. Nesta situação, elas eram orientadas.,

das normas que regem o funcionamento do setor de atendimento

• pela enfermagem, para retornarem no dia seguinte. Ressalvamos , 

que toda norma reguladora dc condutas comporta

ceções. No caso específico da relação aventada entre o encami

nhamento de pacientes para o atendimento psiquiátrico
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ponibilidade de vagas,

em

essas pessoas foram prontamen

te atendidas.

Uma última característica da fase de admissão

ao tratamento psiquiátrico consiste no número de consultas rea

lizadas pela clientela e no seu conhecimento sobre
tratamento que estava iniciando. Encontramos 41,75% do total

da amostra com uma única consulta realizada no setor, 42,72% com

três consultas

tor,

mento existentes na instituição, para outras instituições de

saúde ou então terá alta.

Levando em consideração o número de consultas

realizadas pelas pessoas, no setor, pelo menos 42,72% delas e£

de encaminhamento para outras fojr

mas

duas ou três consultas sabia o tipo de

esse

a

tratamento que estava iniciando (tabela 40). Entretanto, 

conhecimento derivou do. fato de o medico que os atendeu ter se

apresentado como psiquiatra, ou então por dedução pessoal após 

realização do primeiro ato médico fundado num diálogo e do£ 

provido de qualquer exame clínico.

restantes 15,53% com duas consultas (tabe 

la 39). Este dado coloca a seguinte questão: uma das normas que 

regem o funcionamento do pronto-atendimento psiquiátrico pres_ 

creve que cada pessoa poderá usufruir de três consultas

após o que será encaminhada para outros tipos de atendi-

no se

e os

tavam em situação de alta ou

de atendimento (posteriormente retomaremos este ponto) .

cia esse fato, já a com

o tipo de

Quanto ao conhecimento da população de que e_s 
tava passando por um atendimento psiquiátrico .encontramos que 
a parcela da amostra com uma única consulta no setor desconhe

a exceção que presenciamos ocorreu com 
algumas pessoas (num total de seis), que chegaram ao hospital 

"situação de crise". Independentemente da disponibilidade 
ou não de vagas para consultas,
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Faie. de. Ví.agnÕi£í.c.o3.

Medicina cuja tarefa consiste em combater as doenças. A Medici^

intermediada por uma gama variada de formas de tratamentos ,na,

restituir a saúde das pessoas consideradas doentes.visa a Den

tro deste marco,
siderada como um ramo da Medicina
para tratar das chamadas doenças mentais * . Em outras palavras,

a Psiquiatria, da mesma forma que a Medicina em geral, se

orienta dentro dos procedimentos metodológicos estabelecidos que

te e

diagnostico, ao menos hipóteses diagnósticas que permitam o tra

(Moreira, 1983, p.158).

ciais

a procura

dores generalizadas pelo corpomas sentidos pela amostra: e

a seguir, 
referidos fatores sociais que também estão na origem dos sinto

a partir do relato do pacien-

çado dos rumos da ação terapêutica"

sao a composição de uma anamnese
a interpretação dos sintomas visando atingir.se não jã um

"doença dos nervos".

e, destinada.exclusivamente ,

Isto posto, com base nos relatos dos entrevis-

a Psiquiatria tem sido, tradicionalmente, con

Sem entrarmos na discussão sobre a pertinência 

ou não de considerar a Psiquiatria como um ramo da Medicina, o 

fato ê que a Psiquiatria também se pauta pela premissa geral da

o modo como a pratica médica psiquiátrica lida com os

tados procuraremos, inicialmente, deslindar alguns fatores so- 

subjacentes aos quadros sintomatológicos que determinaram 

do atendimento médico pela população para evidenciar,

Essa questão é discutida principalmente por:
Jervis, G. 1977. Manual critico de Psiquiatria. Barcelona, Anagrama.(Es_ 
pecialmente capítulos 1 e 6).
Basaglia, F. 1977. Qu' est-ce la psychiatrie? Paris, P.U.F. ( especial
mente capítulo 1).

atingir.se
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32%e

estavam desempregados. Entre as mulheres encontramos 43,59% tra

desempregadas
diam aquelas que
seus respectivos lares.

Conforme analisamos no capítulo III a parce
la da população amostrai, que estava trabalhando, desempenha-

atividades ocupacionais caracteristicamen
te marginais no processo da produção social geral. Atividades

constituídas trabalho volante

de um rol de atividades no setor de prestação d e serviços de
consumo pessoal (ver tabela 21) . Em termos das relações de tra

formas de exploração outras, centradas numa jornada de traba
lho extensiva, incompleta,
mínimo legalmente estabelecido, além da constante convivência
com períodos de desemprego.

Vimos ainda no capítulo III que
encontrado em 25,24% da população amostrada atingia tanto ho-

mulheres (ver tabela 19) , tendo sido salientado que
a

Uma primeira depuração nos relatos dos cntrc-

questão do desemprego tem muito mais a ver com fatores estru 

turais da nossa sociedade do que com o provável estado de doen

por opção pessoal por esse tipo de atividade.

no recebimento de salários abaixo do

mens como

Da mesma forma, vimos

tipicamente constituídas pelo 

cultura, pelo serviço doméstico remunerado

e as restantes 33,33% compreen 

apenas desempenhavam atividades domésticas em

va, na sua maioria,

A tabela 41 recoloca que,na época do tratamen 

to ambulatorial psiquiátrico, do ponto de vista de inserção no 

mercado de trabalho 68% dos homens estavam trabalhando

ça impedindo as pessoas de trabalharem.

que as mulheres que cumpriam com os serviços domésticos em seus

balho, essas atividades ocupacionais subjugavam as pessoas a

na agri -

e pelo desempenho

o desemprego

lares o faziam mais em decorrência de imposições sociais do que

balhando, 23,08%
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vistados permitiu-nos identificar que, subjacente aos quadros

sindrômicos e

doras ,

por esta

rem tendo dificuldades no relacionamento familiar e social,en

p rópriasquanto que 64% alegaram um conjunto de inquietações
do seu cotidiano. A mesma tabela revela que 2,56% das mulheres

seu relacionamento familiar e social, enquan

to que 97,44% recorreram à referida ajuda devido a constantes

preocupações decorrentes de problemas económicos.

transcrição de trechos deConforme veremos, a

alguns relatos tornara manifesto que o conjunto de motivos aci^
integram o cotidiano da população

amostrada,
como
tido por aqueles que recorreram ao atendimento medico.

"Anão sentindo batedeira no coração^repuxar mui_

bastante vontade ãe chorar.to o pescoço e

marido era mulherengo voltei parative

a

Meu pai é muito autoritário,não permite que

• deixa conversar com amigos.

Me u pai gas_pais

(Feminino, sepa-ajuãam em casa".ta no bar

28 anos, empregada domestica).rada ,

-- existe um conjunto de situações sociais determina 
em grande parte, dos sintomas sentidos pela população.

Casei muito ceão(... f

A tabela 42 mostra que 16% dos homens procura 

ram a ajuda médica devido ã impotência sexual; 20%

"estar doente"sen

e sempre por causa de dinheiro.

casa dos meus pais. Depois disso

e nem

o seu modo de existência social, que emerge, pois,

mas presentes no

nervos"

e meus irmãos

e meus irmãos nao

um dos nexos constitutivos do processo

ferno maior ainda.

eu saia de casa porque pensa que só vou atrás de homens}

Ha muitas brigas também entre meus

"dores generalizadas pelo corpo"

ma referidos, na realidade,

um filhoj mas como meu

procuraram a ajuda médica na tentativa de solucionar proble-

" doença dos

a minha vida virou um in-
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não consigo dar conta de tu

do e acabo descontando a raiva na minha filha. Ando cansada do

meu mari

do. não me deixa sair, nao gos-

e até manda nas roupas que uso. Em

nosso relacionamento é de só servir e assistir televi

são (...) ai então eu tenho que fingir, falar que gos_

tei para evitar as suas broncas. Gostaria muito

trabalhar fora, para ajudar um pouco em casa.

(Femi-arrume outro homemn.

"Vim consultar o médico porque ando muito ner_

voso da cabeça com muitas coisas ruim que tã acontecendo. A vi_

só leva no bico". (Mascu
46 anos, trabalhador da construção civil).

"Vim no médico para ver essa tal dor no esto-

trabalhar direito.A camago que não deixa nem a gente

anda nada boa. Tenho muita tristeza ver a mu-beça também nao

lher e

no

36 anos, bóia-fria).armazém". (Masculino, amasiado,

"Ando com muito zumbido na cabeça, queimaçao no

a

até com chuva forte,

ciumento3

semana o ganho da gen

não ando me sentindo bem com o

comer e

na cama

não deixa porque tem medo que eu

e quando recebo na

casa o

lhando fazer o trabalho de casa,

d e sair para

Ele é muito mandão,

trabalho doméstico e

rumo o patrao não registra a gente e

mulher de casa. Trabalho o dia inteiro debaixo do sol quente,

te é muito pouco.

ta de amizade com os vizinhos

os filhos

ta o dinheiro do recebimento ' quase não da pra pagar a conta

lino, casado,

nino, casada, 20 anos, dona de casa).

da tã ruim mesmo, trabalho anda difícil de arrumar e quando ar_

Mas meu marido

'trabalha ' duro e pesado na roça e quando 'jun

"Meu problema sao os nervos que anda atrapa-

corpo todo, o sangue anda todo quente porque sou o homem e

Sempre tenho que tirar o dinheiro da pouca
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despesa que dâ pra fazer

nunca acaba.

tirando". (Feminino, separada, 42 anos, bóia-fria) .

"Vim pedir ajuda pro medico da minha cabeça. Quan

do a gente morava na fazenda nunca passamos fome 'servi

ços era até manero 1. Depois na cidade não deu pra trabalhar mais,

casa que o serviço mata.O Joãofilhos e a con

tinua fazendo serviço na roça, aquele de pegar caminhão cedi-

pois vai ao ponto e quando

(Feminino, casada, 29 anos, dona de casa).sobra dos outros".

mui

cabeça parece que anda -ficando mais ruimto posto e cada dia a

O meu serviço é do pesado de cavar chão, roçar, catar coi_ainda.
pra depois vender. 0 Custo de vida tã tão caro quesas na rua

comida de pobre. A cabeça fica ruim mes-dã nem pra comernao

corpo que perde as força,depoismo, o

Vim no médico mas atrapalha tudo. Aqui no Hospital pre_reito.

dinheiro profaltar no serviçocisa ar

(Maseu

55 anos, tarefeiro).

"Falei pro médico que meu nervosismo ê de preocu

a faltapação com o serviço

0 meu marido e o filho mais velhoãas coisas pra por

dia inteiro catando vidro, ferro, papel e outras coi-andam o

. Mas não pagam bem o carrinho cheioaté dão parasas que

A vida hoje esta muito custosa e a gente vai le~dia.de todo

"Vim pra esse médico de cansaço de andar em

não deixa trabalhar di

em vez

em casa.

ai a

e os

uma roupinha para os filhos. A gente sempre tem que viver da

o uso

o cuidado das crianças e

muito menos pra comprar o remédio".

macia e

no armazém para pagar as contas da far

A agua e a luz a prefeitura fica vivendo

roz das crianças e

o cuidado com os

da casa,

volta pra casa. Ai tem que sair com os filhos pra arrumar qual.

lino, casado,

quer coisa. 0 ganho deles ê muito pouco que nem dã pra compra

nho. Nao tem segurança não,

gente fica sem o
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coisas pra comer e outro dia

guém pode fazer nada pelos outros”. (Feminino, casada, 30 anos,
dona de casa).

por

que a queimação essa tal

pagar o aluguel, luz e agua. 0 sufoco maior ainda é

armazém que sempre gasta muito compra menos do que precisa.e

Meu pai

nao ajudam nada casa. Quando peço aumento pra patroaem

ela também reclama que

no serviço (. . .) assim a gente vai levandoe

pre faço apelo a Deus para ter saúde, dar muita força, tirar as

coisas ruins de minha cabeça pra continuar trabalhar e

(Feminino, solteira, 30 anos, empregada domestica).ter viva”.

Pelas transcrições depreende-se que o trabalho

instrumento inerente à atividade humana,entendido como o

que mediatiza as relações sociais dos homens entre si e com as

do qual os homens retiram as

suas condições de existência emerge como um dos elementos

entrevistados estão submetidos ,ex-

cebem, à

(falta de carteira de trabalho assinada, dificuldades delho en

contrar um emprego estável e outros), ao trabalho pesado, des^

excessivo que caracteriza o cotidiano dessas pessoas.

plicitadas pelas referências feitas aos salários exíguos que re 

inexistência do vínculos formais no mercado de traba

desencadeante da produção da doença dos entrevistados. A cate^ 

goria trabalho manifesta-se, concretamente, do ângulo das re-

o custo de vida anda alto e não da pra registrar

a vida. Agora sem_

laçoes de trabalho a que os

me man

gastante e

coisas materiais que os cercam, e

"Andava preocupada de alguma doença ruim, 

é no corpo todo. Falei pro médico que

da queimaçao aparece mais nos dias da preocupação da cabeça de

não trabalha de doença e meus dois irmãos so gastam com

não. Esta tudo muito duro e nin-

de ir ao

e les e

vando. Trabalho fixo nao consegue arrumar mesmo. Um dia temas
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tre estes valores com valores urbano-industriais entram em con

tradição principalmente com as atuais exigências associativas

e socializadoras com relaçao ao papel da mulher no atual está

gio de desenvolvimento da sociedade brasileira.

No entanto, essas determinações constitutivas

do estado doentio são desconhecidas pelos entrevistados .Em ou

tras palavras , eles não possuem uma clara compreensão dos me-

Conforme

blemãtica social vivenciada pelos entrevistados, que ressurge

transfigurada em problemas difusos de saúde, sujeitos, portan

A sociedade brasileira fundada no processo de

das coisas e na promercantilizaçao das relações, das pessoas e

classes substantivas, centra no trabalho as possji

Nesta dinâmica do social, os fra-bilidades de ascensão social.

assim, ocultam-

se as verdadeiras relações sociais de produção constitutivas
da vida social.

individualistas

dução de mais-valia, além de constantemente reafirmar no con- 

relações de dependência, alienação e antagonismo en-

as vezes, a vin

ver que o

o recurso ã ajuda médica e,

cassos na vida constituem atributos pessoais e,

para os sexos na nossa formação societária. A coexistência en

Entende-se, assim, porque a busca dc soluções

canismos que estão subjacentes ao seu presente estado doentio

ereto as

o revelado pela análise, ocorre uma nítida somatização da pro

tre as suas

to, ã intervenção médica.

e que determinam, ao mesmo tempo, a sua existência.

Paralelamente ã categoria trabalho e a ela in 

timamente articulada, o relato dos entrevistados permite entre 

seu estado doentio também está mediatizado por con

flitos sociais derivados de resquícios da dominação patriarca, 

lista no tocante principalmente aos valores sociais prescritos
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cons

Con-

dica psiquiátrica atua.

Segundo colocamos na introdução deste capítu-

Na

■Nesta situação interativa ê realizado o exame

con-

do paciente;

apresentação geral e comportamentos do paciente no momento do 

atendimento (modo de vestir, expressões corporais, grau de co

inclinação pelo sobrenatural

tituem uma das alternativas mais utilizadas pela população pa 

ra enfrentar as suas condições concretas de existência.

vêm frisar que essas alternativas são dadas socialmente e in-

culação dessa ajuda com a

tegram os mecanismos produtores e reprodutores da ideologia do 

minante a qual, por sua.vez, elabora e difunde

vista com o médico,

tificação pessoal do paciente, iniciando-se, a seguir,a entr£ 

que procura certificar-se da principal quei^ 

xa apresentada, entendida esta como o principal motivo que le 

atendimento médico. Em outras pa-

ção da realidade social. Neste contexto em que a população doen 

te percebe os seus sintomas como "naturais" e, portanto, desvin 

culados de suas relações sociais concretas, é que a pratica mé

pe 

la elaboração de uma anamnese fundada no relato da pessoa e p£ 

lo estabelecimento de um plano terapêutico a ser cumprido, 

instituição de saúde, alvo da nossa investigação empírica, o aten 

dimento medico psiquiátrico segue um modelo pré - estabelecido 

(Manual; Solomon, et alii, 1975). Primeiramente, é feita a iden

sintomas através dos quais o

a naturaliza-

lo, a relaçao psiquiatra-paciente orienta-se, basicamente,

lavras , as

cios da presença de algum tipo de desordem mental e,posterior 

mente, traçará os planos terapêuticos.

psiquiátrico do paciente, que consiste num conjunto de anota

ções feitas pelo médico , resultantes da sua observação 

cernente aos seguintes aspectos: dados pessoais

vou o paciento a procurar o 

queixas apresentadas pelos pacientes constituem os

médico procurará encontrar indí-
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ço,

e de julga

mento apresentadas durante a entrevista.

As observações feitas pelo médico, durante a en

trevista,

guida.

dicam que

a relação médico-paciente.

Conforme colocamos em vários momentos da aná

lise ,

nosso tempo de

Es-

va

permanência na instituição, verificamos que o atendimento da

quele número máximo de pacientes por dia realizava-se num pe-

e outros);as fun 

ções do sensório (por exemplo, orientação no tempo e no espa- 

a memória

operaçao na entrevista e

ser se-

ram o

e o aprendizado, capacidade de atençao e de con 

centração); finalmente, a capacidade de "insight"

O modelo de entrevista, que embasa a relação psi^ 

quiatra-paciente, contém algumas características que prefigu- 

tipo de prática médica psiquiátrica característica da ins

tituição de saúde enfocada. Os itens integrantes do modelo in 

o fator tempo é um aspecto importante que circunda

os médicos do pronto-atendimento psiquiátrico atendem um

ansiedade e outros) ; o conteúdo do seu pensamento 

(a presença de alucinações e percepções defeituosas,falsas in 

terpretações da realidade, idéias delirantes

número máximo de pacientes por dia. Durante o

ríodo de tempo exíguo, de aproximadamente quinze minutos.

se período de tempo destinado a cada paciente não mantém neces 

sariamente, relação com o volume da demanda e o número relat_i 

vamente pequeno de pessoal para atendê-la, pois nos dias em que 

a demanda, pelo atendimento psiquiátrico, não preenchia as

outros); algumas características da sua 

fala (o falar incessante, a repetição de uma mesma idéia, neo 

logismo , gírias, trocadilhos e outros); o seu estado de ânimo, 

ou de humor (como, por exemplo, depressão, euforia, raiva,ale 

gria, medo,

são anotadas no prontuário do paciente,acompanhadas 

da impressão diagnostica e da prescrição da conduta a
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Conversou
um

Uma outra característica do modelo de entrevis

ta , norteadora

outros

gica).

cuta a gente, jã tira o papel da gaveta 
mar". (Masculino, 34 anos, casado, bóia-fria).

"... o médico não tem tempo pra conversar e mal 
deu não esta adiantando nada. Ele so fala que 
os remédios". (Feminino, 56 anos, solteira, domestica de-

ouve
precisoque o remédio que 

continuar tomando 
sempregada).

gas existentes para consultas, o médico reduzia 

permanência no setor.

"A consulta é muito depressa,o médico parece que nem es 
e escreve o remédio que é pra to -

"0 atendimento no Hospital das Clvnicas nao esta valen
do pois o doutor faz umas perguntas depressa, nem olha pra gente, so escre 
ve coisas num papel e diz que tem que atender outros doentes. Eu pedi para 
fazer rchapa dos pulmões r, mas o médico respondeu que eu não preciso des - 
sas coisas". (Feminino, 46 anos, solteira, tarefeira desempregada).

"Gostei mais do médico da primeira consulta.
pouco comigo e ouviu os meus problemas. 0 médico da segunda consulta 

nem quis saber de meus problemas. Perguntou que remédio estava 
mandou continuar mais dois meses". (Feminino, 50 anos, dona de casa).

o seu tempo de

tro a essa constatação:

citamente, uma

tomando e

O relato de alguns entrevistados vem de encon-

da relação médico-paciente, é a de conter, implji 
concepção de homem como ser individual. Descar

ta-se a compreensão da natureza humana como um fato histórico, 
reduzindo-a a questões atinentes à ordem biológica ou psicoló
gica. Desse modo, fatores sociais como idade, sexo,profissão e 

mecanicamente do modelo que embasa a prática méconstam

dica psiquiátrica, cuja preocupação consiste na identificação 

da doença, fundada numa visão causal (biologicista ou psicoló- 

A transcrição de alguns exames realizados é bastante re
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veladora das características apontadas.

de casa*

Queixa Principal: paciente chegou ao PA-PQU (pronto- atendimen

corpo que a impossi-

po. Acha que seus problemas começaram no casamento ha 22 anos.

0 marido, com

ela. Fica o dia todo sozinha

tão dores

esta ansiosa, alimenta normalmen

te.

Exame Psicológico: nada consta.

Impressão diagnóstica: distúrbio situacional prolongado (309.1) .

Dados Pessoais:

sada,

de casa.na

sumir. Paciente foi ovarectomizada os

não se alimen-nervos pioraram.

tar bem.

Não tem ãni

Queixa Principal: paciente refere estar muito nervosa. Re fere que 

marido na frente, que da vontade de

Defere não estar dormindo bem,

Tem fumado demais. Refere que quanto ao serviço da ca 

o faz ãs vezes termina.Esta muito

em casa e

deitando-se freqilentemente .No momento não

to psiquiátrico) queixando-se de dores no

em jan/81 e de lã pra cã

e quando

isto a desanima, tendo en

no corpo e

sa faz ele ãs vezes

bilitam de fazer serviço de casa. Isto ocorre hã bastante tem- .

ãs vezes não pode nem ver o

apesar de bom, nao è atencioso e pouco conversa

"paciente do sexo feminino, 20 anos, branca, ca_

secundãrio incompleto, procedente de Ribeirão Preto, do-

nem deprimida. Dorme bem e se

Exame Psicológico: paciente comparece ã entrevista sozinha, ca

sada, primário incompleto, procedente de Sertãozinho

Conduta: Valium mais tryptanol por 60 dias"»

Dados Pessoais: "paciente do sexo feminino, 44 anos,

parada, quieta e passando dificuldades financeiras, 

mo para nada. Libido diminuída.

branca,ca 

e é dona.
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Pensamento: lógico, coerentej sem delírios, conteúdo voltado ao nervosismo.

Outros dados: sem alteração.

Ps icomotricidade: diminuída.

Impressão diagnostica: depressão neurótica (300.4).

Conduta: Valium mais tryptanol por 60 dias".

no

Impressão diagnóstica: 

Conduta: Lexotan por 60 dias. Retorno,

Impressão diagnóstica: sínãrome de dependência ao álcool (303).

Conduta:'Psicosedin por 60 dias. Retorno após o término da medicação".

Afeto: deprimido mais ansiedade. Modula, pouco dissociada, nao ambivalente.

Linguagem: clara, fluída, sem neologismos.

Senso-percepção: nega alucinações visuais e auditivas.

belos alinhados, boa higiene corporal, coopera com o entrevistador ouvindo, 
sem adornes, sem pinturas.

se sentir necessidade".

Dados Pessoais:"paciente do sexo feminino, 28 anos, morena, desquitada,pri 
mario incompleto, procedente de Jaboticabal e trabalha como doméstica.

Queixa Principal: paciente refere que esta tendo 'crises' que classifica 

como ausência e ãs vezes sente vontade de fazer 'loucura'.Esta sentindo 
puxar o pescoço. Não tem feito as coisas direito. Sente 'batedeira' no co
ração quando anda muito depressa. Tem muita vontade de chorar. Paciente é 
desquitada e passou a ficar nervosa quando voltou para a casa de seu pai

Queixa Principal: paciente vem ao P.A.de psiquiatria queixando-se de fortes 
dores de cabeça e informando fazer uso de bebida alcoólica de desgosto da 

vida.

Queixa Principal: paciente veio ao Pi A., de psiquiatria informando dor 
peito, nas veias do pescoço e cefaléia. Paciente relata que faz três anos 
que sente "das dores" quando virou boia-fria. Paciente ansioso,componentes 
orgânicos conservados, demais funções do ego sem alteração.

Dados Pessoais: "paciente do sexo masculino, 34 anos, branco, casado, dois 
filhos menores, semi-analfabeto, procedente de Serrana e é trabalhador vo
lante no campo.

Dados Pessoais: "paciente do sexo masculino, 46 anos, branco, casado, três 
filhos, primário completo, procedente de Ribeirão Preto e ê trabalhador na 

construção civil.

P.A.de


174

que è muito rude com ela.

mas demora para dormir. Não tem se ali -
mentado muito bem. Libido diminuída.

Exame Psicológico: apresentação: paciente compareceu sozinha a

entrevista, vestida com blusa bem decotada,

maos.

correto e sem delírio.

Afeto: deprimido , modula o afeto, dissociação ídeo-afetiva.

tica de las).

Impressão diagnostica: traço histérico de personalidade (301.5).

tir necessidade".

52 anos,branca,ca"paciente do sexo feminino,Dados Pessoais:

sada,

para ven

der.

relação ã roupa e ã higiene corporal. Contato verbal fácil.

analfabeta, procedente de Ribeirão Preto 

balhos domésticos com confecção de peças de croché

Queixa Principal: paciente chegou 

xando-se de que quando esta fazendo croché sente

cansaço dentro da cabeça, vistas fracas.Quando preocupada com

Senso-percepção: relata alucinação auditiva (mas não tem crí-

a vida demora para conciliar o sono. Come pouco e sem apetite.

muito pintada e lã_

bios muito vermelho de batom, adornos nos dedos das

Outros dados: sem alteração.

Linguagem: clara, fluída sem neologismos.

Exame Psicológico: apresentação: paciente com bom aspecto em

Conduta: Dalmadorm mais tryptanol por 40 dias. Retornar se sen

ao P.A. de psiquiatria quei-

Pensamento: lógico,

uma 'gastura*,

, concilia os tra

Tem um filho. Trabalha como domésti

ca. Tem dormido bem,
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do a. realidade.

Impressão diagnóstica: estados de ansiedade (300.0).

A transcrição destas entrevistas colocou - nos

Hospital Geral permite que pessoas alheias ao se

algumas informações sobre

Em determinadas cir-o paciente

pode ser importante que essas informações sejamcunstancias,

mantidas em sigilo.

No entanto,

onde aquele ê visto comonal,

sendo numa de suas partestado ,

dico situa e busca a autonomização da sua perturbação mental.

Em outras palavras, confrontando os relatos dos

cativos da presença da perturbação mental.,tendo por pressupo^ 

to uma concepção de homem, presente em sua pratica profissio-

um ser desistoricizado, fragmen 

a psicológica ----- que o mé

coerente,

tor de psiquiatria tenham acesso a

os dados revelados pela analise in

Afeto: um tanto ansiosa,

Pensamento: lógico,

lizar-se num

ria ou senso-percepção.

e constantes do seu prontuário.

a seguinte questão: visto que o atendimento psiquiátrico estu 

dado realiza-se num Hospital de Clínicas, a omissão de uma sé 

rie de informações poderia constituir umá espécie de salvaguar 

da do paciente, pois o fato de o atendimento psiquiátrico rea

sem distúrbio da atenção, memó-

Conduta: Neozine mais tryptanol por 40 dias. Retorno livre".

com dissociação ideo-afetiva. Testan

dicam que o ato médico psiquiátrico consiste mais no atendimen 

to rápido do paciente, independentemente do seguimento do pró 

prio modelo de entrevista estabelecido. A preocupação fundamen 

tal do médico consiste na identificação de alguns sinais indi

Linguagem: clara e fluída.
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fi

numa

Esse modo de compreender o estado doentio das

19 79 ; Jervis, 1977; Birman, .1978; Grimson,

1972). Hodiernamente nele predomina a compreensão dos sintomas

lo XVIII), ou situando os transtornos mentais em conflitos de

as exigências dos instintos individuais e uma rcrivados entre

pressão social universal (o modelo psicanalítico desenvolvido

no final do século XIX e seu posterior desdobramento) . Confor

me coloca Jervis (1977), lt

y de contradicciones internas del individuo, los comportamientos

igual que los normales, no nacen originariamente

de la naturaleza del propio individuo,sino que son el reflejo

(p-54).y la consecuencia de contradicciones de la sociedad'

Como não poderia ser diferente, a fase do diag

nóstico

psiquiátrico.

Apesar das consequências sociais que o etique

mento do saber psiquiátrico processou-se intimamente vincula- 

conseqtlentemente, reprodução da vida so-

sentidos pelas pessoas através da ótica meramcntc biológica (pa 

rãmetro este desenvolvido pela psiquiatria em meados do sécu-

sentidos por eles, funda-se 

concepção naturalística e a-histórica.

aún pudiendo ser fruto de moléstias

modo de realização dos exames médicos, 

ca claramente manifesto que a compreensão dos sofrimentos fí

sicos, psíquicos e sociais,

entrevistados com o

do à normatização e,

termina com a reificação da maioria dos pacientes,que

são classificados nos quadros nosogrãficos imanentes ao saber

'anómalos ’ , ao

ciai (Basaglia, 1970;

tituindo-se, dessa forma, em uma das instâncias reprodutoras da 

ordem social vigente.

pessoas decorre das possibilidades postas, recobertas pelo sa 

ber psiquiátrico. Conforme vimos, anteriormente, o desenvolvi

A pratica médica psiquiã 

trica não vê os sintomas mórbidos como sendo determinados, em 

grande parte, por condições sociais historicamente dadas, cons
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seguimento
es

a depressão neurótica (80,95%). O restan

Identificados os sintomas e definidos os dia£
nósticos ,

um plano terapêutico.

A tabela 46 revela que a característica bãsi-

On being sane in insanè glace . Science (179):

ca do plano terapêutico foi a prescrição de medicamentos para 

serem ingeridos pelas pessoas, durante cinqllenta dias consecu

tabela 44 mostra a predominância das psicoses 

esquizofrénicas (45,45%), seguida das psicoses alcoólicas(18,18%) ,

predominaram os transtornos neuróticos de tipo histérico, os

personalidade (6,35%); desvios e transtornos sexuais (1,59%); 

síndrome de dependência ao ãlcool (1,59%) e transtornos neuro 

ticos associados â síndrome de dependência ao ãlcool (1,59%).

tados de ansiedade e

- Rosehan, D.L.Ò 1975. 
250-258.

a prática médica psiquiátrica finda como traçado de

entre o

te distribuiu-se pelos seguintes quadros: transtornos neuróti

cos associados à reação de ajustamento (7,94%) ; transtornos de

mo psicótica, a

4.. Fase de Tex.a.pêu.t^c.a. c. de Alta

a oligofrenia ou epilepsia (18,18%), a demência senil (9,09%) 

e a psicose maníaco-depressiva (9,09%). A tabela 45 revela que 

da amostra classificada como neurótica,

* Sobre o aspecto da rotulaçao ver os trabalhos:
- Goffman s E., 1973. Internados: Ensayos sobre la situación social de 

los enfermos mentales. Buenos Aires} Amorrortu.

tamento psiquiátrico acarreta nas pessoas*, do total da popu

lação amostrada, 61,17% foram classificadas como neuróticas, 

10,68% como psicóticas e 28,15% ficaram sem impressão diagnÓ£ 

tica (tabela 43) . Entre o seguimento da amostra classificada co
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em média.tivos ,

foi

Entretanto, a conduta medicamentosa,caracterís

a prescrição de medicamentos foi feita desarticulada de outras

formas de conduta médica, dado indicativo de que, independente

res-
do consumo
entre essas

do.

Para 19,42% da amostra (tabela 46) o tratamen-

sulta.

pessoas de alta, 37,86% foram diagnosticadas

21,36% ficaram sem diagnóstico formula

to medicamentoso ocorreu conjuntamente à indicação de retorno 

desses pacientes ao ambulatório, mas somente após o término da 

medicação prescrita. Entre esses pacientes com retorno marcado 

havia 10,68% de neuróticos, 4,85% de psicóticos e 3,89% sem im

do numero de consultas que essas pessoas tiveram no pronto- atcn 

dimento psiquiátrico, todas elas estavam de alta. A única 

salva feita pelos médicos era quanto ã necessidade 

da medicação indicada. Também chama a atenção que,

como neuróticas;

do o tratamento medicamentoso (também adotado para aqueles 

impressão diagnóstica").

5,83% como psicóticas e

"sem

uniforme. A mesma tabela 46 mostra que, para 65,04% da amostra,

tica da relação médico-paciente, não foi utilizada de maneira

pressão diagnostica. 0 retorno desses pacientes era justifica

do, de um lado, para fazerem nova avaliação psiquiátrica,tendo 

em vista verificai' as suas condições e possibilidades para se-

Este tipo de terapia sintomática, composta ba 

sicamente de sedativos, neurolépticos e anti-depressivos, 

prescrita para a totalidade da amostra. Convém sublinharmos que, 

independentemente dos pacientes terem sido ou não diagnostica

dos como neuróticos ou psicóticos, para todos eles foi indica-

guir um tratamento psicoterapêutico. De outro lado, esta condu 

ta era justificada também pela inexistência de vagas no setor 

de atendimento psicoterapêutico, no momento da realização da con
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Esses dados chamaram a nossa atenção quanto aos

terapia medicamentosa.

sidera as
pessoas.

de conflitos situados no

importância da escolaridade resi-

modação.
Quanto ao aspecto relativo à prescrição de me

procedimentos utilizados na seleção de pacientes para o trata 
mento psicoterapêutico e também para o significado inerente à

Quanto ao primeiro aspecto, verificamos que,en 
tre os pacientes selecionados para iniciarem esse tipo de tra

cas e ,

em contato com o te

tamento e entre aqueles que estavam aguardando vaga para o seu 

início, não havia nenhum que apresentasse um grau de escolar^ 

dade inferior ao primeiro grau completo. A explicação para es

filhos. Assim procedendo, a

de no fato de ela possibilitar ãs pessoas, 

rapeuta, uma melhor compreensão das raízes de suas problemãti^ 

conseqllentemente, facilitando a sua superação e/ou aco

a referida pratica reduz a 

tes aos quadros doentios, ã presença 

âmbito familiar e basicamente centrados na inter-relação pais/

teriormente, a

Para os restantes 15,53ç» (tabela 46), o trata 

mento medicamentoso foi acompanhado da indicação do tratamen

to psicoterãpico , sublinhando-se que a prescrição desta moda

lidade de tratamento foi feita para apenas 12,63’4 de pacien

tes diagnosticados como neuróticos e para 2,90’j de pacientes 

sem impressão diagnóstica.

sa forma de seleção, fundada muito mais no grau de escolarid^ 

de do que no provável estado de doença, encontra suas justifji 

cativas no processo de psicologização dos conflitos sociais que 

a pratica medica psiquiátrica realiza. Conforme colocamos an- 

prãtica médica psiquiátrica não somente dcscon 

contradições sociais presentes no estado doentio das 

Apoiando-se numa visão mecanicista da realidade social, 

ordem de fatores sociais, subjacen
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monstrassem preocupação em exercer qualquer controle ou escla

do total da amostra ter saído da consulta médica com receita de

caçao de retorno livre, caso sentissem necessidade (tabela 46).

pessoas sobre as prováveis reações que poderiam

aparecer com o uso da medicação indicada. No entanto, essa pre£

geralmente, acompanhado de ameaças verbais, veladas, da parte

com

da.

O relato de um entrevistado vem de encontro às

constatações feitas.

H

porque depois que

tomar os remédios para sair as coisas ruins da cabe

que, no geral, esse tipo de terapia sin 

tomãtica era utilizada, pelos médicos,

a esse tipo de terapia. Além do 

dado jã posto quanto a prescrição de medicamentos, inclusive pa 

ra aquelas pessoas sem qualquer hipótese diagnóstica formula

da, também verificamos

dos médicos , com a possível perda da oportunidade do paciente 

continuar usufruindo do tratamento no Hospital das Clinicas,

sem ter marcado,

recimento sobre as prováveis reações que poderiam sobrevir nas

Observamos poucos casos em que os médicos es-

tei hoje de novo no médico,

comecei a

nao sei

em caso do não seguimento da prescrição medicamentosa indica-

medicação prescrita, tendo em vista a supressão do seu quadro 

sintomatologico. Esse valor atribuído ã medicação também era,

no que vai dar esse tratamento.Vo l

psicotropicos para serem consumidos durante cinqUenta dias con 

secutivos , em média, 84,46°6 dela findaram a consulta com indi

reforço quanto ã necessidade do paciente usar corretamente a

clareciam as

pessoas, em consequência do seu uso. Basta recolocarmos que além

cupação permanecia num plano secundário, sobressaindo mais o

sem que os mesmos de-

dicamentos para a totalidade dos pacientes, chama a atenção o 

modo como a prática médica recorreu
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coisas direito.

mo,

parar com o tratamento aqui". (Feminino, 27 anos, casada,boia-

fria) .

eficácia dos

tranquilizantes, sedativos e outros, na supressão e controle de

mas desde que utilizados adequadamente pela práticasintomas ,

médica psiquiátrica. E expressiva a contribuição que

farmacologia tem dado no tocante ãs reações e consequências, de

ordem fisiológica e social, advindas da ingestão prolongada, con

No nosso caso específico,os dados revelam que,

no geral,

cessidade de normatização das relações sociais para a manuten-

Portanto, essa aparente negligência médica de-

cialização de medicamentos. E estes, atuando sobre certos sin
tomas, alienam os pacientes da compreensão

desencadeantes de seus problemas.tores

aqui, a expressiva literatura exis-Lembramos ,

tente mostrando que as instituições de saúde compreendem impor 

tante via de realização da mais-valia do setor da indústria farma

Mas o médico disse que é assim mes_ 

que tenho que continuar com os remédios até o fim ou então

e superação dos fa-

a utilização da terapia medicamentosa ocorre de for-

consumidor constituem peças fundamentais na comer

já cheguei a perder dia de ser 

viço. Quando não dá de perder o serviço, 

não faço as

ção da estabilidade do sistema social.

produtor e o

ça só tenho vontade de dormir e

ma indiscriminada. Esse modo de utilização da medicaçao ,no pro

económicos da indústria farmacêutica, além de se prestar ã ne-

fico tonta, bêbada e

tínua, de psicofármacos (Solomon, 1975 ; Lessa,1979; Kamiol,1981) .

a psico-

ve ser vista articulada ã lógica de funcionamento da nossa so

ciedade. Os médicos como agentes intermediários que são entre o

cesso do trabalho médico, vem mais de encontro aos interesses

Convém frisar que reconhecemos a
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ceutica, fomentando o consumo de medicamentos (Cordeiro,1980 ;

Giovanni, 1980; Landmann, 1982). Um trecho do trabalho de Landmann

do trabalho médico:

lacionado

tratamento da esquizofrenia; antidepresso -

A maioria desses
sintomas faz parte da própria vida e o tratamento prescrito é

(p.45) .

As imagens referentes ao atendimento médico psi-

qualificaram como satisfatório (37,86%) e aqueles que o consi_

deraram como insatisfatório (62,14%) (tabela 47).

tarem um dialogo circunscrito

podemos citar o abuso re 

ã prescrição de tranquilizantes que atualmente jã ul 

trapassam, fora do hospital, os antibióticos em termos de ven

(1982) sobre o sistema nacional de saúde expressa bem 

ção da terapia medicamentosa no processo

outro sinal da distorção educativa"

comendadas para o

quiãtrico dividiram a populaçao amostrada entre aqueles que o

curam com reincdios.

sarem mais em

as dificuldades presentes nas suas vidas, orientando-as a pen 

si mesmas; de outro lado, apontaram a correspon 

déncia do ato médico com a sua expectativa de que sintomas se

a problemas de relacionamento se 

xual e familiar e por terem mostrado disposição para ouvirem

e combinações sao receitados para o alívio da depressão,da in 

sônia ocasional, da ansiedade.e da aflição.

res tricíclicos, fenotiazinas, inibidores da monoaminooxidase

da e faturamento, liderando o mercado. Dezenove drogas antipsi^ 

cóticas , incluindo 14 tipos diferentes de fenotiazinas ,são re

A parcela da amostra que considerou o ato mé

dico satisfatório atribuiu essa sua satisfação ãs seguintes ra_

"... na mesma linha dos antibióticos,

a fun-

5. Imagenó do M.e,nddme.nto Med-íco

zoes: de um lado, salientaram o fato de os médicos possibili-
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que nos ajuda a conviver com as coisas ruins da vida.

sarar

(Feminino, amigada, 33 anos, dona de casa).logo".

f amigue me atendeu quis saber

acalmar e aconselhou bastante para me reabi-

dona de casa).

guir.
As pessoas estranharam muito as”especulações

liar,

seu quadro sintomatológico. Também a questão posta pelos entre

"A consulta foi boa mesmo. 0 medico mostrou que 

potência no organismo que

Vou pen_

tomar os remédios direitinho parasar muito nisto tudo>

fez uma palestrinha^

eu me

nós não conhecemos e ê ela

a se

não pensarem nos seus problemas cotidianos pois, assim proce-

sar mais em mim".

temos uma

A parcela da amostra que qualificou o ato mé

dico como insatisfatório apontou as razões explicitadas

feitas pelos médicos sobre o seu relacionamento sexual c fanyi 

a não realização de exames clínicos e nem a solicitação 

de Raios-X. Também sentiram que os médicos não lhes davam es

paço para abordarem questões relacionadas às suas situações s£ 

ciais de vida e quando estas questões vinham ã baila, a atitu

"A consulta no psiquiatra foi ótima. 0 médico

dendo, os entrevistados estariam colaborando para agudizar o

um pouco da minha vida com a

lia. Quando percebeu que aí é que estava o meu problema deu re_ 

médio para

litar na família e na sociedade”. (Feminino, casada, 53 anos,

de médica consistia no aconselhamento dos entrevistados para

"Gostei muito da consulta com o médico.Ele me

receitou o remédio que preciso >tomar e acon 

selhou bastante para deixar os problemas da vida de lado e pen 

( Masculino, casado, 52 anos, tarefeiro).
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de seus sintomas.

"Não gostei nada não. 0 médico, só especulou de

Eu acho mesmo

(Feminino, casada, 27 anos, domestica dera pesada da vida".

sempregada).

"Foi ruim. na costa

o médico acabou dando remédio pra cabeça que dissee que nao

0 remédio que ele deu eu jd experimenteianda nada boa.

deixa a cabeça mole e atrapalha no serviço.

"Sei

cabeça".

A análise desenvolvida nesse capítulo procurou

desvendar algumas articulações da prática médica psiquiátrica

dida no pronto-atendimento psiquiátrico5 vivendo sob condições 

de miscrabilidade, procurou o Hospital das Clínicas para tra-

não. 0 médico fala pra contar rápido o que

vistados de que a ingestão de medicamentos estava tornando-os

deu remédio para tomar sem fazer exame.

e que preciso é de conseguir forças outras para aguentar

Eu vim para ver as dorei-

Eu bem que pedi pro médico tirar uma chapa e ele disse que ai

que escreveu no papel e

e sa-

sexo e

a bar

sado e ganho que é pouco^ senão eu nao saro do meu zumbido da 

(Masculino, amasiado, 19 anos, bóia-fria) .

com a estrutura social. Num primeiro nível, a população aten

eu não tenho nada. Eu não entendo porque então ele veio espe-

no, solteira, 30 anos, bóia-fria, desempregada).

inaptos para o trabalho, era refutada com o argumento da ne

cessidade do consumo da medicação prescrita visando à remissão

be> que só piora.

ta acontecendo comigo. Disse que tenho que tomar os remédios

tirar as preocupações com o serviço pe_

cular tanto da minha vida, desencavando até defunto". (Femini
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impunha-se

sidade de

tauração ,

do seu estado doentio:correntes

atividades profissionais, domésticas e o restabelecimen-suas

to de inter-relações familiares e extra-familiares,fundadas mais

tros .

Uma vez admitida na instituição de saúde,as ex

pectativas iniciais da população investigada não foram corre£

nhos antes de iniciar qualquer tratamento médico, foi conduzi^

as diferentes trajetórias, anteriores ao início do tratamento

ta dessa clientela pelos dois conjuntos de sintomas que a le-

e

gumas normas reguladoras do funcionamento institucional e as

pectos do poder medico, atribuído e legitimado pelo tipo de sa
futuro médico assimila durante os seus anos de esco

larizaçao.

conformadores

corporificam-se na pessoa do te

ta outra alternativa senão colocar-se cm posição de total sub

Esses traços

do tipo de relação médico-paciente e característicos da insti^

"dores generalizadas pelo cor-

a neces

a população antevia a superação das consequências de-

po"

pondidas. Além do fato de ela ter percorrido diferentes cami-

em traços de tolerância, ajuda mútua, afeição, cooperaçãoe ou

tuiçao de saúde enfocada

rapeuta como o detentor de um certo saber, que incide sobre o

varam a procurar ajuda médica:

"doença dos nervos". Nessa fase, sobressaíram mais al-

ber que o

paciente como objeto de sua intervenção. Ao paciente não res-

psiquiãtrico , não mantêm relação direta com a distribuição fe_i

da, na sua totalidade, para o tratamento psiquiátrico .Também,

tar de um conjunto de sintomas que estava sentindo.As suas ex

pectativas iniciais, dirigidas para problemas que diziam res-

o cumprimento inadequado de

peito ao seu corpo, determinaram a procura pelo atendimento de 

clínica geral. Estando o seu corpo doente,

restaurar o seu funcionamento normal. Feita esta res

integrantes e
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curso da situação de tra

tamento.

Inicialmente,

junto de sintomas difusos correspondentes a distúrbios físicos

te de superexploração da força de trabalho, de terminando-a a vi

ver em situação de miserabilidade.

Esse modo de existência social, decorrente do

tipo de racionalidade imprimida ao processo de produção capi-

domina todos os setores da vida sotalista na nossa sociedade,

As relações sociais entre as pessoas, mediatizadas por obciai.

consciência como coisas, fetiches , aos quais

pessoas têm que servir e adaptar-se. Neste processo, ocul-as

coisas

objetos são mediadores das relações de poder.

Nesse contexto, o sofrimento físico, ps íquico

social sentido pela populaçao é institucionalizado na doenIIe

1977; p.36). Os conflitos existentes na sua vida(Jervis,

causadores do

ça"

um con

cia de que os

a população apresentou-se clini^ 

camente ao médico com um quadro sindrômico composto de

lações sociais como

nicos (tensão, nervosismo, insónia, inapetência e outros).Sub 

jacente a essa sintomatologia, encontramos um modo de existên

(dores nas costas, cabeça, estômago e outros) ou pseudo-orgâ-

cia social, caracteristicamcnte centrado num processo crescen

tado doentio, espera e quer sarar dos sintomas

laçao médico-paciente. 0 paciente, com uma consciência parce-

balho, são encobertos por ambos os elementos que integram a re

lada c deformada das contradições sociais subjacentes ao seu es

jetos, aparecem na

missão aos ditames daquele saber não tendo, conscqtientemente, 

a mínima possibilidade de intervir no

cotidiana, no interior dos núcleos familiares,a submissão das

pessoas a determinadas formas de organização do processo detra-

tam-se as reais determinações historico-sociais das relações

entre os homens. As pessoas singulares tendem a perceber as re 

e, desse modo, elas não têm consciên
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para a restauração da sua condição de normalidade. 0 medico,

a-histórica do homem,

sofrimento individual

sentido pelas pessoas das contradições sociais constitutivas do

mesmo.

tadas pela pratica médica psiquiátrica em dois momentos que in

tegram a relação médico-paciente. 0 primeiro momento manifes-

tica formulada).

estabilidade da ordem social vigente. Segundo Jervis (1977),a

11mente obedientes'. 0 objetivo

tutivas do processo doentio,

vem de encontro ãs necessidades de manutenção e reprodução da

A prática médica psiquiátrica ao desistorici- 

individualizar as contradições sociais consti.

ao rotular e medicar as pessoas,

são fragmentada, parcelada, coisificada e

es más bicn construir un

ele se coloca numa posi

ção de total dependência em face daquele que detém o conheci

mento sobre o seu

seu estado de mal-estar. Para tanto,

sociedade burguesa contemporânea elaborou um modelo de norma

lidade positiva que tem extravasado os objetivos médico-psiquiá 

tricôs de apenas 'anular sintomas' ou de 'criar pessoas mera-

As determinações sociais dos sofrimentos físi. 

cos , psíquicos e sociais, encontradas na população, são ocul-

nipulação dos comportamentos, inclusive daquelas pessoas con

sideradas sem problemas psiquiátricos ( isto é, daquelas pes

soas que saíram da consulta sem um diagnostico ou hipótese diagnos_

ta-sc no espaço técnico, aparentemente neutro, da classifica

ção da maioria das pessoas nos quadros da nosografia psiquiá

trica. 0 segundo momento consiste no recurso às terapias far

macológicas, utilizadas para o exercício da dominação e da ma

zar o homem, ao

orientado por um saber que se caracteriza também por uma vi-

realiza a sua prática desarticulando o

corpo e desenvolve uma expectativa da neces 

sidade da utilização de meios técnicos considerados necessários
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indivíduo que este felizmente integrado consigo mismo,pero también

'liberado'. Este indivíduo

debe ,

y 'creadora' dentro de ciertos limites a su grupo social

y en c 1

y

psicoterapeutas que estãn directamente al servicio de la industria

y que actúan en los niveles jerãrquicos médios y superiores de

Este tipo de normalidad 'evolucionada' se acompanapolícia.. .

Esta puedeEI objetivo es

sacrificarse y no plantearse demasiados

llamado a tener iniciativa,creatividad

los benefícios de este sistema y mientras no se aparte de ciertos

(p.209).

ser la integracion pasiva de un ejecutor al que se le exige obedecer,

esquemas"

en todos los casos la integracion.

debe ser capaz no solo de vivir,'bien'con los demãs, sino que

seno de su trabajo. Sobre este mismo modelo 'evolucionado'

adernas hacer aportar una nueva contribucion, competente

las instituciones modernas de represión y de asistencia como son

problemas o bien, la

en la práctica y en general ---- aunque se dan importantes cxcepciones

de una adhesión activa a los ideales de la clase dominante.

entusiasta, eficiente, productivo, dotado de iniciativa y de 

imaginación, espontâneo, sereno y

'activo' de normalidad se basan también los psicoanalistas y

integracion del que es

y responsabilidad de decisión pero siempre dentro de la adhesión a

las escuelas, las instituciones para menores, los organismos de



CAPÍTULO 1/ - CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 delineamento do problema pesquisado originou-

elaborados no final

do século XVIII

sociais dominantes nas sociedades que se considerem. Apesar da

teóricos significativos, desvendando as ar-existência de ensaios

a

bem que os

mo um fenômeno produzido por contradições inerentes 

tos de formações econômico-sociais específicas. Nesta perspec-

a pratica psiquiátrica

ticulaçoes infra e supra-estruturais entre doença mental e es

trutura social capitalista, chamou a nossa atenção,de um lado, 

constatação feita por algumas análises de que a prática médi^ 

ca psiquiátrica institucional recobre aquelas frações de clas- 

condições objetivas para a sua(re)

se o

se de leituras de trabalhos que consideram a doença mental co

se que não encontram mais as 

integração nos ciclos produtivos, constatação esta elaborada in

dependentemente de uma análise da realidade que lhes forneccs- 

ncccssãrio suporte empírico. Por outro lado, verificamos tam 

profissionais da área quando se preocupam em conhc-

tiva, o saber e

Neste trabalho, procuramos conhecer as princi

pais características da população assistida no serviço de pron 

to-atendimento psiquiátrico do Hospital das Clínicas de Ribei

rão Preto, sobretudo no que se refere à sua posição na estrutu 

ra produtiva e desvendar algumas articulações da prática medi

ca psiquiátrica no contexto de realização do capitalismo na so 

ciedade brasileira.

a contex-

afiguram-se como socialmente determinados e 

articulados aos intentos de normatização da vida social,contrji 

buindo, desse modo, para a manutenção e. reprodução das relações
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Estes aspectos determinaram o desenvolvimento

ginalmente , no processo produtivo geral.

do capitalismo.

das relações de produção características dos modos de produe

ção considerados.

saberes e as praticas sobre a loucura foram elaborados

das pessoas.

mos uma analise sobre as concepções da loucura articuladas a determina

das terapêuticas e a agentes determinados no contexto do pré-capitalis-

Em vista disso, procuramos mostrar como se pro 

elaboração do saber e de praticas sobre a loucura,in 

timamente articuladas ao desenvolvimento das forças produtivas

cos. Com este propósito, ou seja, fundamentados na premissa da loucura co 

mo um fenômeno condicionado, em parte, pela estrutura social, elabora

O problema pesquisado, embora circunscrito a uma 

instituição de saúde considerada num momento determinado do de 

senvolvimento da nossa formação societária, não descartou a per£ 

pectiva histórica como elemento explicativo importante das determina

ções sociais gerais, presentes no desenvolvimento dos distúrbios psíqui-

que os 

separadamente das questões afetas ao organismo

0 agente etiológico das afecções físicas era visto,inicialmen

sociedade, fundamentam as

mo e

cessou a

cer o doente mental como um ser de relações sociais, na nossa

suas reflexões numa visão homogénea 

e indiferenciada do social onde aquele, por corolário, ê con

cebido como um ser abstrato e a-histórico.

No pró-capitalismo, resguardando as especifi

cidades de cada modo de produção que o integram, verificamos

deste processo investigativo em que procuramos demonstrar a hi

pótese de que a pratica medica psiquiátrica institucional tem 

sido também utilizada como um dos meios de dominação de fra

ções do proletariado que se encontram integradas, ainda que mar
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coe-

maneceu adscrito

clérigos, que a converteram em sinónimo
de condutas excêntricas, proibidas, pecaminosas instaurando,

respectivas sociedades, um sistema complexo de sançõesnas ne

gativas variando desde a exclusão temporária ou definitiva da

convivência do meio social, ã perda dos direitos de cidadania

extermínio físico das pessoas consideradas mentalmen

te perturbadas.

Na fase de transição para o capitalismo,a lou

cura desprendeu-se de sua aura de religiosidade, sendo laici-

estruturaçao de diversas instituições sociais, geridas direta

a o confinamento dosou indiretamente pelo Estado, destinadas

dementes segundo a sua origem

subsiste até os dias atuais. No interior das casas de

f ria, entre outros.

portamentos anti-sociais , 

foi transformado em verdade médica, sob a influência marcante

No capitalismo liberal todo esse conjunto de com 

ã exceção do comportamento criminal,

e situação de classe, traço es

ta nova concepção da loucura correspondeu o surgimento e

ram em

a re

0 processo de desvendamento e de enfrentamento da loucura per

e até ao

o cãrcere

te que 

internamento conviviam pobres, libertinos, prostitutas ,órfãos, 

velhos sobre os quais recaía um conjunto de praticas repressi^ 

trabalho obrigatório, a roda giratória, as tinas de agua

zada por filósofos

erro, mal, defeito prejudicial ã ordem dominante. A eí>

contra Deus, na fase da influência crescente do cristianismo.

vas : o

a grupos seletos de agentes: sacerdotes, fei 

ticeiros, filósofos e

te, como originário da esfera mágico-religiosa surgindo, gra

dativamente, explicações naturalísticas, que passaram a 

xistir com aquela. Apesar da concepção etiológica das afecções 

mentais também ter se originado na esfera mágico-religiosa, aí

se fixou, sendo transformada em personificação do mal, rebelião

e teólogos do período, que, a transforma-
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cu

capitalismo monopolista. A compreensão do aguçamento das suas

passando esta a ser localizada nas relações entre a per-tal,

sonalidadc do indivíduo e a sua sociedade de pertencimento.As

mento do equilíbrio daquelas relações.

ou-

sua presença no processo glo

bal dc manutenção da ordem social.

Na segunda parte do trabalho, tendo por refe-

modo dc realização do capitalismo na sociedade brasi_

Em síntese, neste percurso histórico, procura 

mos evidenciar a loucura e a doença mental como uma questão so

cas terapêuticas integrando-se, conjuntamente,as terapêuticas 

químicas. Atê fins do século XIX, a doença mental foi domina

do positivismo predominante na época. Abriu-se a era das cias 

sificações nosogrãficas e da organização dos manicômios ,em 

jo interior a verdade médica se circunscreveu. As praticas re 

pressivas, até então utilizadas, foram transformadas em técni-

tras) , ampliando cada vez mais a

rcncia o

mo a família, a escola, a

ciai, originada no modo de apropriação desse objeto no proces^ 

so de divisão social do conhecimento, paralelamente ao desen- 

das relações de produção con

da por racionalizações organicistas excluindo a mediação de fa 

tores sociais na sua compreensão, que foram incorporados pe

los saberes e praticas psiquiátricas somente com o advento do

contradições deu-se pela via da transformação da doença men-

volvimento das forças produtivas e 

sideradas. 0 processo de medicalização da loucura, operado no 

capitalismo, determinou a emergência da psiquiatria como ins

trumento de poder, desempenhando historicamente um papel poli, 

tico-ideológico (ao lado de outras instâncias de dominação co 

organização judiciaria, penal e

sume-se a visão de que as sociedades apresentam falhas,disfun 

ções, rupturas. Entretanto, é sobre o indivíduo que recairão

as diferentes técnicas de tratamento visando ao restabeleci-
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quer assalariadas ou autónomasnula especialização ca

racterizadas por sua submissão a um processo de superexplora-

Finalizamos o trabalho mostrando, de um lado,

sada como um dos nexos constitutivos do estado doentio nela en

contrado. Por outro lado, procuramos mostrar a pratica médica 

psiquiátrica atuando no sentido da ocultação das determinações 

sociais dos sofrimentos físicos, psíquicos e sociais presentes

Cientes das possibilidades limitadas de gene

ralização amplificadora que a nossa investigação permite,pensa 

resultados obtidos colocam a necessi-

sistema produtivo, que varia do desemprego ao d£ 

sempenho de atividades ocupacionais intermitentes de pouca ou

mando-as no

mos, no entanto, que os

expressando-se no modo de inserção dessa parcela da classe tra 

balhadora no

A investigação empírica desenvolvida na instai 

tuição de saúde estudada mostrou que a maioria da população ne 

la assistida constituiu-se de uma mão-de-obra integrada margi_ 

nalmente na produção social geral. Marginalidade social esta

ção. Este modo de integração da população psiquiatrizada deter 

mina, por sua vez, um modo de existência social cujo traço de 

finidor básico consiste na sua crescente miserabilidade.

na população, psicologizando aquelas determinações e transfo_r 

espaço aparentemente técnico e neutro das classi

ficações nosográficas e da prescrição medicamentosa.

leira, procuramos demonstrar, numa situação concreta, a hipó

tese central da nossa investigação: a de que a prática médica 

psiquiátrica institucional está sendo utilizada pela classe tra 

balhadora que, na sua maioria, participa diretamente no pro

cesso geral da produção social e não como colocam algumas anã 

lises mostrando a referida prática incidindo sobre as frações 

de classe excluídas do processo produtivo.

a emergência do modo de existência social da população pesqui^
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alvo da pratica médica psiquiá

trica institucional na nossa sociedade

da prática tem lidado com a dimensão social constitutiva do

tar doente mentalmente

de questão decorre do fato de a psiquiatria estar deslocando

seu foco de atençao assistencial dos manicômios parao

oferecendo uma gama variada de modalidades assisten-ciedade,

ciais extra-hospitalares, estendendo cada vez mais o seu espa

ço no processo de

dade de reproduzir análises que visem a apreender concretamen

te quem é o doente mental

"psiquiatrização da vida social".

e como essa referi

"es

Ampliar o desvendamento dessa ordem

a so-
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TABELA 1 IDADE DOS ENTREVISTADOS, POR SEXO.

Sexo MASCULINO TOTALFEMININO

com

18 1 2 3 2, 91<

18 45 18 60 78 75, 73

46 64 4 16 20 19,42

65 2 2 1,94

(24,27) (75, 73) 100,0025 78 103TOTAL

TABELA 2 - ESTADO CIVIL, POR SEXO.

TOTALFEMININOSexo MASCULINO

42, 72(44,87) 44(36, 00) 35Casado 9

(30, 77) 33,9835Solteírd (44, 00) 2411

(10, 26) 11,65(16,00) 128Amigado 4

(11,54) 9, 7110( 4,00) 9Separado 1

( 2,56)Viuvo 1,9422

(100, 00) 100,00TOTAL (100,00) 1037825

Estado
Civil

Idade 
(em anos 
pletos) 4

4

4 4

44

4 44

4 44



TABELA 3 - COMPOSIÇÃO FAMILIAR, POR SEXO.

MASCULINO FEMININO
TOTALSUB- SUB-

Civii
Solteiro SolteiroTOTAL TOTAL

93, 20967128432512Família nuclear 13

6,80777Família extensa

100,00103783543251213TOTAL

bj

o

Composição 
Familiar

Casado e 
outros

Casado e 
outros

---------- Sexo
Esiado

ESTADO CIVIL,
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- NÚMERO DE PESSOAS, POR FAMÍLIA.TABELA 4

Número ãe pessoas Número ãe famílias Total de pessoas

661

32162

45153

64164

■110225

66116

5687

2438

1829

20210

11

12112

13113

466103TOTAL

Número médio de pessoas por família: 4,5
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TABELA 5

Numero de pessoas

Idade

' 1 10+ 106 22,75

11 11120 23,82

21 30 93 19,96

31 40 9,87464

9,871 50 46

51 8,15381 60

4,5161 2170

1,07580

100,00466TOTAL

Urbana TOTALRuralZona

Loca l

49,52 (55,43)Município de Ribeirão Preto 5151 49,52

35,92 (40,22)(63,64) 37 44 42,726, 807

3,88 ( 4,35)(36,36) 84 7,763, 884

89,32(100,00) 103 100,00TOTAL

Municípios fora do Esta

do de São Paulo

Municípios do Estado de 
São Paulo

fr

^a 4

4■ 4 44

- DISTRIBUIÇÃO, POR IDADE, DAS PESSOAS DOS AGRUPA

MENTOS FAMILIARES DOS ENTREVISTADOS.

?a

41 f

TABELA 6 - LOCAL DE RESIDÊNCIA, POR ZONA.

1----- 1

11 10,68 (100,00) 92

71 I----- 1

I----- 1
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Zona

Localidade

3,884 9 8,74 13 12,62

53 51,46 18 17,48 71 68,93

Outros
16 15, 53 3 2,91 19 18,45

TOTAL 70,8773 103 100,0030 29,13

TABELA 8 - ÉPOCA DE MIGRAÇÃO.

2450

23 26,4460

37,933370

8,05780

200,0087TOTAL

Municípios de 
Estados

Município de Ribeirão 
Preto

Municípios do Estado 
de São Paulo.

27,58

Rural 
f fJ a J r

Urbana 
f fJ a J r ^a

TOTAL

L

fa
D e c

r eqilencia 

a d a

TABELA 7 - LOCAL DE NASCIMENTO, POR ZONA.



TABELA 9 - ORIGEM E DESTINO.

Zona R----- R R U U----- U TOTALOrigem/destino

Município de Ribeirão Preto - cidade de Ribeirão Preto 2

7,77 29, 1322 21,36 8 30

Ri-
2 1,94 1,942

Outros Estados - cidade de Ribeirão Preto 9 8, 74 0,97 9,711 10

Outros Estados - Município de Ribeirão Preto 0,97 0,971 1

Município de São Paulo - Município de São Paulo 4 3,89 24 23,30 6 5,83 33,0234

Outros Estados - Município de São Paulo 0,971 0,971

2 1,94 2,913 4,855

2 1,94 2 1,94

Não migrou 3,88 12 11,65 164

3,88 12 11,65 1036,80 60,19 47 62 17,4818 100,00TOTAL

K)

líunicípios de outros Estados - Municípios de outros 
Estados

Município de outros Estados- Outros Municípios do 
mesmo Estado

15,53

4
1,94

4
1,94

fa4fa4
u
44

2

Não migrou
R 

f f Ja Jr

Municípios do Estado de São Paulo - cidade de Ribeirão 
Preto

Municípios do Estado de São Paulo - I4unicípio de 
beirão Preto
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TABELA 10 - MIGRAÇÃO NA ZONA RURAL.

Época 19 6 0

Origem/Des tino

14, 291

57,144

28,572

100, 007TOTAL

Município de Campinas/Municí

pio de Ribeirão Preto

Norte do Par anã/Município de

Ribeirão Preto

Município Sul de Minas Gerais/ 

Outro Município Sul de Minas 

Gerais

4 4



TABELA 11 - MIGRAÇÃO RURAL-URBANA

Origem/Destino
TOTAL

Época

27,422 3,2324,19 171950 15

33,8718 29,03 3 4,84 211960

38, 71241970 27,4217 7 11,29

62 100,0010 16,13 2 3,2380,6450TOTAL

o

Municípios de outros 
Estados /Município de 

Ribeirão Preto

Municípios de Minas 
Gerais /Outros Muni
cípios do mesmo Es

tado

Municípios de São
Paulo/Município de
Ribeirão Preto

4 44
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TABELA 12 - MIGRAÇÃO RURAL/URBANA E OCUPAÇÃO ENCONTRADA.

FreqUencia

100,0062TOTAL

TABELA 13 - MUDANÇA DO ATUAL LOCAL DE RESIDÊNCIA.

Alternativas

Motivos

25, 242625,2426

37,873937,8739

28,152928,1529Conseguiu casa de Cohab

8, 7499 8, 74

100,0010338 36, 8963,1165TOTAL

Lugar pequeno ê mais sosse
gado e menos dispendioso

Mudar de bairro que não se
ja local de concentração de 
marginal

Cidade grande oferece mais 
oportunidade de trabalho

Boia-fria

Servente de pedreiro

Motorista
Tarefeiro

Empregada doméstica

Comerciaria

Não encontraram trabalho

Tipo de

Ocupação

1
10
22

2

13

12

2

19, 35

3,23

1,61

16,13
35,48

3, 23

20,97

TOTAL 

f fJ a J r

SIM

f fa J r

fa

NÃO

f fJ a Jr
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POR SEXO.

Sexo MASCULINO FEMININO TOTAL

(12, 00) (24, 36)193 22 21,36

(32,00) (37,18)8 ■ 29 37 35,92

(36,00) (17, 95)9 14 23 22,33

(8,00) (16,67)2 13 15 14,57

(4,0 0) (1,28)1 1 2 1,94

20 grau incompleto (4,00) (1,28) 21 1,941

29 grau completo

30 grau incompleto

(1,28)(4, 00)30 grau completo 1 2 1,941

(100,00)(100, 00) 78 103 100,0025TOTAL

Grau de
Escolaridade

4?a 4 44 4

TABELA 14 - ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS

AriaZfdbeto

1Ç gx>au(l- a 4- sé
ries) incompleto

10 grau(l- a 4- sé
ries) completo

19 grau(5- a 8~ sé
ries) incompleto

19 grau(5- a 8- sé
ries) completo
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TABELA 15 - NÃO CONTINUIDADE DOS ESTUDOS.

Freqtlência TOTAL

Motivos

80,5883

Não conseguia aprender 17,4818

Completou o curso superior 1,942

100, 00103TOTAL

TABELA 16 - IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA Ã EDUCAÇÃO.

Freqilência TOTAL

Razoes

97,09100

3 2,91

103 100,00TOTAL

Com estudo consegue melhor empre

go e salário

Com estudo orienta melhor os fi

lhos.

Necessidade de trabalhar e não va 

lorização da escola

?a ?r

?a
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TABELA 17 - TRABALHO E- DESEMPREGO

FreqUencia TOTAL

Alternativas

Trabalham 51 49, 52

Desempregados 26 25,24

Nao trabalham 26 25, 24

103 100,00TOTAL

TABELA 18 - INSERÇÃO NOS SETORES DA ECONOMIA.

FreqUencia TOTAL

Primário 23,5312

Secundário 9, 805

Terciário 66,6734

51 100, 00TOTAL

Setores 
da

Economia

fa

?a fr

?r



TABELA 19 - POSIÇÃO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO, FLUXO MIGRATÓRIO, POR SEXO.

Sexo FM TOTAL
5 • N.M. U.U-UR-R R-UN.M.U

Posição

Setor primário 31 3 2 6 5,83 1 1 1 6 5,83 12 11,65

Setor secundário 2 1 2 5 4, 85 5 4,85

• Setor terciário 201 1 6 5,83 14 4 3 28 27,18 34 33,01

Sub-Total 9 5• 1 2 5 17 1^57 2 23 4 34 33,01 51 49,51

Desempregado 2 11 581 2 1 7,774 18 17,48 26 25, 24

Sub-Total 2 102 13 25 2 . 344 6 24,28 4 52 50,49 77 74,76.

Dona de casa 52 3 15 1 26 25,24 26 25, 24

155 4924,282 6 25 413 4 5 75,73 .103 100,0078TOTAL

i

Migração e resi- 
^^dencia atual

SUB
TOTAL

SUB
TOTAL

bO

fí.M.R.
2- R - R
3- R - U

U - U
5- ÍÍ.M.U. -

fa fr

N.M.R.1

frfa

Não migrante rural
- Migrante de uma para outra zona rural 

Migrante da zona rural para a urbana 
Migrante de uma para outra zona urbana 
Não migrante urbano

R-RZ 3R-U* U-I/4 N.M.U.
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TA BELA 20 - RAZÕES DO DESEMPREGO.

FreqUência TOTAL

Razões

Doença 18 69,23

Nao encontra trabalho 5 19,23

3 11,54

26 100,00TOTAL

?a ?r

Não tem onde deixar os filhos



TABELA 21 - ATIVIDADES OCUPACIONAIS, FLUXO MIGRATÓRIO, FOR SEXO.

14. F
TOTAL

li.M.R. R-R R-U U-U N.M. U.U-U N.M.U. N.I4.R. R-R R-U

Trabalhador volante 3 52 9,80 3 1 1 5 9,80 10 19, 61

1 1 1,96 1 1,96

Lavrador 1 1 1,96 1,961

Sub-total 1 1 ’3 2 6 11,76 1 13 6 11,76 12 23, 53

2 1 2 5 9,80 5 9,80
Sub-total 2 1 52 9,80 5 9, 80

Empregada doméstica 37,25 ’15 4 19 19 37,25

Tarefeiro 4 1 5 9,80 1 5 11,766 11 21,57

Funcionário publico 1 1 1,96 3 3 5, 88 7, 844

Sub-total 4 1 1 6 11,76 1 20 4 3 28 54,89 34 66,67

TOTAL 91 2 5 17 33,33 2 23 5 34 66,67 51 100, 004
i

Trabalhador assalaria
do permanente do campo

Trabalhador na constru
ção civil

SUB
TOTAL

SUB
TOTAL

boCs)

Tipos 
de

Atividades

'^^Sexo
Fluxo ----

Migratório

fa



TABELA 22 - SITUAÇÃO OCUPACIONAL E TEMPO DE DURAÇÃO DO TRABALHO (em meses)

Trabalham de seisTrabalham onzeTrabalham o TOTAL
a dez mesesano todo meses

Assalariado permanente 5 9, 809, 80 5

Assalariado temporário 66, 6719, 60 3424 47, 06 10

Autonomo 12 23, 5312 23, 53

100, 0019, 60 519,80 1070, 5936 5TOTAL

Situação

Ocupacional

Duração do
Trabalho

txj
K)

4 44 4 4 4
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T 0 T A L<1 1 2-3

Trabalhador rural 8 12 23,534

1 3 1 5 9,80

2 2 4 7,84

27 3 30 58,83

5,88 51 100, 0023,5312 370,5936TOTAL

Prestador de servi
ços de consumo in
dividual

Prestador de servi, 
ços de consumo co
letivo

Trabalhador na in
dústria da constru 
ção civil

Faixa salarial 
\ (em salários 

mínimos)Tipo de 
Ocupação

?a 44 4 44 44

TABELA 23 - OCUPAÇÃO, FENDA MENSAL.



TABELA 24 - OCUPAÇÃO DOS AGREGADOS, POR SEXO.

Sexo FemininoMasculino TOTALSUB-TOTAL SUB-TOTAL

Trabalhador volante
14, 04na agricultura 2413,4523 13,45 230, 590, 59 11

Lavrador 1, 753 3 1,75 14 8,19 8,1914 17 9, 94

2, 344 37 21,64 41 23,98Sub-total

8,198,19 19 11,115 2,92 5 2,92 14 14

5 2, 92Sub-total 8,1914 19 11,11

Empregada domestica 8 4,68 8 4, 68 28 16,37 . 28 16,37 36 21, 05

Tarefeiro 13 7,60 13 . 7,60 43 25,15 43 25,15 56 32,75

2, 34 15 8,772,34 44 15 8,77 19 11,11

Sub-total 25 14,62 86 50,29 111 64, 91

TOTAL 80,1213734 19,88 34 19,88 137 80,12 171 100, 00

Trabalhador na cons_ 

trução civil

Serviços de consumo 
coletivo

S 
E 
C 
U 
N 
D 
Ã 
R 
I 
0

T'
E 
R 
C
I
A 
R 
I
0

P 
R 
I 
M 
Ã 
R 
I 
0

Tipo de 

Ocupação fa fr fa fafa



POR SEXO.TABELA 25 - MEMBROS ATIVOS

Sexo
Feminino TOTALMasculino

Ativos e

dependentes

Ativos de 18 anos e mais (41,82) 139 1,729,8346 9,87 (39,04) 185 39, 70

Ativos de 16 e 17 anos (1,82) (2,81)2 10 12 0,12,15 2, 58

Ativos de 12 a 15 anos (2,73)3 0, 64 (6,18)22 4. 72 0,225 5, 36

Dependentes (53,63)59 12,66 (51,97)185 39, 70 244 2,352, 36

TOTAL (100,00)110 23,60 (100,00)356 76,40 466 100, 00

N9 médio por 
família

E DEPENDENTES DO GRUPO DOS ENTREVISTADOS,

0,43

4444 44



TABELA 26 - RENDA FAMILIAR MÍNIMA IDEAL/RENDA FAMILIAR EFETIVA/RENDA PER CAPITA.

IDADE EM ANOS

cr$cr$18 15.202, 781,796 8.464,80100 1815

16 - 17 cr$cr$75 12 735,280,116 6. 338, 60

12 - 15 cr$ cr$50 25 1.024,240, 242 4.232,40

cr$ 16.962,30 •

cr$ 1.589.732,00 103

cr$ 1.589.732,00 466 cr$ 3.411,44

Renda famzZzar 
mínima ideat

Renda familiar 
media efetiva

Renda per capi_ 
ta efetiva

7o sobre satã 

rio mínimo

N9 de pessoas 

que trabalham

N9 médio de pessoas/ 

por categoria (A)

bO 
bO oo

Salãrio mínimo ideal/ 

por categoria (B)

cr$ 15.434,29
(91,07o)

A X B
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TABELA 27 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS ÍTENS DE CONSUMO FAMILIAR.

% ideal

Alimentação 43% cr$ 6.636,74 cr$ 7.293,79

Habitação cr$ 5.093,32 cr$ 5.597,5633%

Vestuário 14% cr$ 2.160,80 cr$ 2.374,72

Higiene cr$6% cr$ 1.017,74

Transporte cr$ cr$4% 617,37 678,49

cr$ 16.962,30cr$ 15.434,29100%TOTAL

TABELA 28 - IMAGENS DA ATIVIDADE OCUPACIONAL, POR SEXO.

Sexo FemininoMasculino TOTAL

(32, 00) 20, 3921(16,67)138

(28,00) 6, 8077

pena
(1, 28)(12, 00) 4 3, 8813

(3,85) 3,88(4, 00) 43 •1

(69,23)54 54 52,43

(8,97)(24, 00) 7 13 22,626

78 (100,00)25 (100,00) 103 200,00TOTAL

Tipos 

de imagens

Trabalho domestico ê pesado 
mal remunerado e angustiante

Qualquer serviço è bom, pois 
sempre distrai

Ser balconista so vale a 
quando è dono do negocio

Serviço de roça è ãesgastante, 
mal remunerado e desprotegido 
da legislação trabalhista

Itens de 
Despesas

Mãxima ideal 
fixada

Valor sobre o salãrio 
médio familiar efetivo

926,06

fr4

Serviço no funcionalismo ê mo
nótono, mal remunerado e so
cialmente desvalorizado

Serviço na construção civil è 
pesado; mal remunerado mas so
cialmente mais elevado do que 
o trabalho volante



TABELA 29 - ASPIRAÇÃO PROFISSIONAL, POR SEXO.

TOTALFemininoMasculinoSexo

Aspirações

26,21(24,36) 27(32,00) 198

(66,67) 65, 0467(60,00) ’ 5215

Artista ou jornalista. Tem sucesso (8,00) 2 1,942

(8,97) 7 6,807

(100,00)(100,00)25 78 103 100,00TOTAL

Ser medico, enfermeiro, dentista, advogado.
Ganha-se bem e não tem patrão

Qualquer serviço com carteira assinada, ães_ 
de que bem remunerado e estável

Deixar de ser dona de casa. Ajudar no orça
mento domestico

tx)
04 
O

44 444
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TABELA 30 - MODO DE INSERÇÃO DOS ENTREVISTADOS NO PROCESSO PRODUTIVO GERAL.

Entrevistados

Trabalhador volante 10 9,71

1 0,97

Lavrador 1 0,97

Sub-total 12 11,65

4, 865

4,865Sub-total

18,4519Empregada domestica

10,6811Tarefeiro

3,884Funcionário publico

33,0134Sub-total

25,2426Desempregados

25, 2426Donas de casa

100,00103TOTAL

Trabalhador na construção 
civil

T 
E 
R 
C 
I 
Ã
R 
I 
0

Tipos
de Atividades

P 
R 
I 
M 
Á 
R 
I 
0

Trabalhador assalariado permanen 
te do campo

S 
E 
C

DÃ 
R 
I 
0
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nOmero de atendimentos no hospital das clínicas, por sexo.TABELA 31 -

FemininoSexo Masculino TOTAL

Vários ( 56,00) (74, 36)58 69 66, 9911

(44,00) (25, 64)Primeiro 14 33, 0120 34

(100,00)(100,00)25 100,0010378TOTAL

TABELA 32 - TIPOS DE ATENDIMENTO, POR SEXO.

Sexo Masculino Feminino TOTAL

(41, 38) 47,82Clínica Médica (81, 82) 24 339

46, 3832Ginecologia/obstetrícia (55,17)32

1 1,45(9,09)1Cirurgia

(3,45) 3 4,35(9, 09) 21Neurologia

69 100,00100,0058100,00 .11TOTAL

Tipos de

Atendimento

Numero de 
Atendimento ?a

4

4 4 4

4 4

4

4 44

4
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TABELA 33 - MOTIVOS DA PROCURA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, POR SEXO.

Sexo FemininoMasculino TOTAL

(64, 00)16 (29,49)23 39 37,86to

(32, 00) (34, 61)8 27 35 33,98

(35,90)(4, 00) 281 29 28,16çao

103 100, 0078 (100,00)25 (100, 00)TOTAL

tomatologico. 

que trata na

fr

Presença de quadro sin-
Ha anos 

institui

4 4 444

Persistência do quadro 

sintomatologico, após 

tratamento medico em ou 

tras instituições de 
saúde

Motivos

Presença de quadro sin- 

tomato logico. Sugestão 

de familiares, aliado à 

falta de alternativas 

para usufruto de outras 

modalidades de tratamen
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TABELA 34 - TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO ANTERIOR, POR SEXO.

Sexo
Masculino Feminino TOTAL

Alternativas

Sim (44, 00) (56,41)11 44 55 53,40

Não (56,00) (43, 59)14 34 48 46,60

(100,00)25 (100, 00) 103TOTAL 78 100,00

fa 44 44 4



TIPOS DE INSTITUIÇÃO, POR SEXO.

Sexo FemininoMasculino
TOTALSUB-• áe SUB

TOTALTOTAL 1 21-----«321------131

54, 5430(56,81)18 (40, 90) 7 (15,90)(45,45) 25. 5(18,18)3 (27,27 ) 2Hospital Publico

14,548(13, 63)6(6,81)(18,18) 3 (6,81)2t (18,18) 2 3Hospital Particiilar

30,9017(29,54)Clinica Particular 13(36,36) (6,81)(22,72) 34 4 (36,36) 10

44 (100,00)7 55(63, 63) (36,36) 13 (29,54) 100,004 (70,45)TOTAL 11 (100,00) 31

Tipos de^^ 
Instituições

CM cn

fr^a fr fafa . fr fafrfr fafa

TABELA 35 - NÚMERO DE VEZES QUE PROCUROU ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO,

4

Ve^ea

fa
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Freqilència

Situaçao ocupacional

16 29. 09

Trabalhador assalariado do campo 23. 6413

Desempregado 14. 558

Dona de casa 25. 4514

3 5.46

setor

1 1.82

55 100. 00TOTAL

TABELA 36 - SITUAÇÃO OCUPACIONAL NA ÉPOCA DE TRATAMENTO EM OUTRAS 

INSTITUIÇÕES.

Trabalhador assalariado no setor de 

prestação de serviços de consumo cole_ 

tivo

Trabalhador assalariado na construção 

civil

Trabalhador autonomo no setor de pres_ 

tação de serviços de consumo pessoal



TABELA 37 - TRATAMENTOS RECEBIDOS, TEMPO DE DURAÇÃO, POR SEXO.

Sexo l i m8
SUB- TOTAL

TOTAL
Psicoterapia

(em meses) L-a

2(2,27) 3,63< 1 1(9,09)1 '(2,27)1 (9, 09) 1

1 (9,09)1 b 3 1 (2,27) 10 (22,73) 13 23, 642 (18,18) (27,27) (20,45)93

(13,18) (9, 09)3 26 1 8 (18,18) 11 20,00(18,18)(27,27)3 8

i 9 (36,36)6 h 4 (56,82)3 (6,82) 29 52, 732 (4,55) 25(36,36). 20 (45,45)4

i

(81,82)TOTAL 9 2 (18,18) 44 (100,00)4 ( 9, 09) 55 100,0011 (100,00) (4,55)(86,36) 238

Tipos de 
\ Tratamentos Medicamen

toso

sub
total ■ Medicamen

toso

Ck)
LrJ

Medicamentoso e
Psicoterapia

Tempo, de
Duração

Medicamentoso
Q 

Eletrochoque
f ’ fJ a Jrfr fa fafa

M a n o F e n oi n i

Medicamentoso Medicamentoso- e e
Eletrochoque

c u



TABELA 38 - QUEIXAS DOS ENTREVISTADOS, FORMAS DE ENCAMINHAMENTO,, POR SEXO.

Sexo il i ms
TOTAL

Psiquiatria Psiquiatria

(4,00)Doente dos nervos 50,49(48,00)1 12 (52,00) 52(50,00) (50,00)3913 39

49,51' (48,00) (50, 00) 5112 (48,00)12 (50,00) 3939

TOTAL 1 (4,00) (96, 00) 78 (100,00)24 103 100,0025 (100,00) ' (50,00)(50,00)39 39

Sentindo -vários distúrbios 
de saúde

Tipos de
Queixas

Tipos ~
de

< encaminhamento Clínica Médica/ 
Psiquiatria

SUB
TOTAL

Clínica Médica/ 
Psiquiatria

SUB
TOTAL

tx>
OO

?r fr fa?a ^a ?r ?afr 4?r fafa fr fa

c. uM a n on o z nF e
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TABELA 39 - NÍJMEBO DE CONSULTAS NO SETOR DE PSIQUIATRIA.

FreqUencia
TOTALNumero de

Consultas

1 43 41, 75

2 16 15, 53

3 44 42, 72

103 100, 00TOTAL

TABELA 40 - CONHECIMENTO SOBRE 0 ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO.

TOTAL

A Iternativas

60 58, 25Sim

43 41, 75N d o

103 100, 00TOTAL

fa

4

FreqUencia
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TABELA 41 - SITUAÇÃO OCUPACIONAL NA ÉPOCA DO ATENDIMENTO, POP SEXO.

Sexo
Masculino Feminino TOTAL

Trabalhando (68, 00)17 34 (43, 59) 51 49, 51

(32, 00)Desempregado 8 18 (23, 08) 26 25,24

26 (33, 33) 26 25, 24

100, 0025 (100, 00) 78 (100, 00)TOTAL 103

Sexo TOTALFemininoMasculino

(16,00) 3, 884Impotência sexual 4

(2, 56)(20, 00) 2 75 6,80

(97, 44)(64, 00) 76 9216 89,32

(100,00) 10378(100, 00)25 100,00TOTAL

TABELA 42 - QUEIXAS APRESENTADAS PELOS ENTREVISTADOS NO DIA DO ATENDI

MENTO, POR SEXO.

Preocupação com vi_ 
da difícil

Tipos 
de

Queixas

Situação
Ocupacional

Dificuldades no re_ 
lacionamento fami
liar e social

4 4

4 44 4

4

4

4

4

4

Dona de casa
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TABELA 43 - IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA.

Freqilência

Impressão Diagnostica

Neurose 63 61,17

Psicose 11 10, 68

Sem impressão diagnostica 29 28,15

TOTAL 103 100,00

TABELA 44 - TIPOS DE PSICOSE.

FreqUencia

Psicoses esquizofrénicas 45,455

18,182Psicoses alcoólicas

2 18,18epilepsia

1 9, 09Demência senil

1 9,09Psicose maníaco-depressiva

11 100, 00TOTAL

Oligofrenia ou

Tipos

TOTAL 

fa ?r

TOTAL 

fa fp
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TABELA 45 - TIPOS DE NEUROSE.

Freqilêncía
Tipos

51 80.95

Desvios e transtornos sexuais 1 1.59

Szndrome ãe dependência ao álcool 1 1.59

1 1. 59

7.945

Transtornos de personalidade 6. 354

63 100.00TOTAL

TABELA 46 - IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA. PLANO TERAPÊUTICO.

TOTALPsicoseNeurose

fa •

21.366 5.83 2237.86 67 65.039Medicamentoso

5 4. 8510.6811 4 3.89 20 19.4

5.836 6 5.8

6.807 3 2. 90 10 9.7

11 10.6861.1763 29 28.15TOTAL

Medicamentoso e retorno apos 
o termino da medicação

Medicamentoso e aguardando 
vaga para psico terapia de grupo

Plano
Terapêutico

Transtornos neuroticos/reação de 
ajustamento

Transtornos neuróticos/slndrorne de 
dependência ao álcool

Transtornos neuróticos (histeria 
ansiedade, depressão)

Impressão
Diagnóstica

Medicamentoso e psicoterapia 
de grupo

4

4 444 4

Sem impressão 
diagnóstica

f fJ a • J r

TOTAL

103 100,C



243

TABELA 47 - IMAGENS DO ATENDIMENTO MÉDICO.

FreqUencia

62,1464

39 37,86

103 100, 00TOTAL

Tipos de
Imagens

Ruim. Médicos especulam sobre rela 

cionamento sexual e familiar. Não 
tem tempo para ouvir as pessoas

Bom. Médicos conversam sobre rela
cionamento sexual e familiar. Dão 
remédios para sarar o nervosismo



I IANEXO



24 5

MEXO II

FORMULÁRIO

Data da Entrevista: 

Tempo de duração: 

Número do registro hospitalar: 

DADOS PESSOAIS

1. Nome do entrevistado: 

2. Idade (em anos completos): 

Cor: 3.

( ) ( )4 . Sexo: Masculino Feminino

( )Estado Civil: Solteiro ( ) Separado5.
Desquitado (( ) )Casado

Viúvo (( )) Amasiado

Se o entrevistado tiver filhos, anotar os nomes e respecti-6 .

vas idades:

I- PARTE - MOTIVOS PARA PROCURA DO ATENDIMENTO MEDICO

1. Razões da procura do atendimento médico no Hospital das Clí 
nicas:
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nhado por alguém (especificar a pessoa):

( NãoSim ) ( )

em quais setores:

4 . Pessoa que encaminhou para o setor de psiquiatria do H.C.:

Número de consultas no setor de Psiquiatria do H.C.: 5.
6.

nome da
instituição,

Por que veio procurar atendimento psiquiátrico no H.C.?7.

8. Entrevistado sabe que está sendo consultado no Setor de Psi
quiatria:

Não ( )( )Sim
Imagem do entrevistado sobre o atendimento psiquiátrico:9.

o tipo e duraçao do tratamento): 

Entrevistado já obteve atendimento psiquiátrico em outrasins 
tituições - (especificar época, número de vezes, o

- Se não, quantos atendimentos já teve e

2. Entrevistado procurou voluntariamente o H.C. ou foi encami-

3. É a primeira vez que procura atendimento médico no H.C.?
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dia do atendimento no setor de
Psiquiatria:

10. Queixas do entrevistado no



II- PARTÉ - ]. VkVOS SOBRE MIGRkÇÁO

ZONA
Pessoa R U

( )

..Localidade onde viveu desde o nascimen
to (nome do local e estado)

Tempo aproximado em que vi 
veu em cada local ~

Atividade que exercia em 
cada local citado

tx)
oo

N 
T 
R 
E 
V 
1 
S
T 
A 
D 
0
C 
0 
N 
J 
U 
G 
E
F 
■A 
M 
I 
L 
I 
A

Sim ( ) Não ( )
mesmo bairro onde reside 

( ) 
)

___________ _________
1.2. Gostaria de mudar do local onde atualmente reside:

Em caso afirmativo, para onde iria: - outra casa no
- outro bairro de Ribeirão Preto
- Zona rural de Ribeirão Preto (



- outra cidade do estado de São Paulo ( )

- zona rural de outro município em São Paulo ( )

outra cidade fora do estado de São Paulo ( )

rural fora do estado de São Paulo ( )zona

- Por que gostaria de mudar do local onde reside?

- Em caso negativo, por que?

1.3. Endereço atual do entrevistado:

bO4^
O •



ESCOLARIPAPE

2.1.
Sabe ler/escrever (especificar a serie)Pessoa

NãoSim

Se não sabe ler e 
escrever por que 

não aprendeu?

Cn

E 
N 
T 
R 
E 
V 
I 
S 
T 
A
D 
0
C 
0 
N 
J 
U 
G 
E
F 
A 
M
I
L 
I 
A

Atualmente frequenta escola I Por que não frequenta 
íesnecificar a série) escola

2 7

Grau de escolaridade(es 
pecificar a última se

rie cursada)



2.2 .
Não )((Sim

- Por que? 

Não C ))- Gostaria de aprender a ler e escrever? cSim
- Por que? 

- Gostaria que o cônjuge, aprendesse a ler

Não ( )(Sim
- Por que?  

- Gostaria que os filhos aprendessem a ler

Não )()cSim

Por que? 

Ln

Confiostme. o Coòo-
- Gostaria de continuar a estudar?

e escrever, ou, continuasse os estudos?

 

e escrever, ou continuassem os estudos?



3 - TRABALHO

3.1 .

Pessoa Fixo Temp.
Autónomo 

Regist.
Tipo de 
atividade Não 

Regist.
Horas 

diárias de 
trabalho

Período de 
trabalho 
no ano

Duração do 
atual 

emprego
Desempre 

gado

Lnru

Tempo c 
desempi g°

Nao 
Regist.

C 
0 
N 
J 
U 
G 
E
F 
A 
M 
I 
L 
I 

A

Empregado
Regist.

E 
N 
T 
R 
E 
V 
I
S 
T 
A 
D 
0



3.2.

Razões da mudança de atividadeAtividades anterioresPessoa

E 
N 
T 
R
E 
V 
I 
S 
T 
A 
D 
O

F 
A 
M 
I 
L 
I 
A

Se esta desempregado qual o 
motivo?

bs)
Ln

c 
0 
N 
J u 
G 
E

Tempo de 
permanência



3.3.

Formas de pagamento
Pessoa MêsDia QuinzenaSemana

I

F 
A 
M 
I
L 
I 
A

Ordenado ou renda mensal

i

N9 de dias que tra
balha / semana

N9 de meses que 
trabalha / ano

Atividades que 
exerce nos ou

tros meses

tx> cn 
-p.

E 
N 
T 
R 
E 
V 
I
S 
T 
A 
D O
C
O 
N
J
U 
G 
E



)Não (( )Sim

- Em qualquer dos casos, por que? 

3.5. Qual atividade gostaria de desempenhar:
o entrevistado 

- Por que? 

- 0 Cônjuge  

- Por que? 

Filhos 

- Por que?  

Filhas 

- Por que?  

bO cn c-n

3.4. Gosta da profissão que exerce atualmente?



1.2. ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ANTERIOR

Pessoa

F 
A 
M I
L 
I 
A

E 
N 
T 
R 
E 
V 
I s 
T 
A 
D 
O

Tempo de duração do 
tratamento

Situação de trabalho na época do 
tratamento

bO cn

Tipo de trata 
mento

C 
0 
N 
J 
U 
G 
E

Nome das Instituições em 
que jã foi tratado
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1.3. Impressão diagnóstica e conduta módica (anotar com base no 

prontuário do paciente).


