
ENLOUQUECER PARA SOBREVIVER
Manipulação de uma identidade estigmatizada como

estratégia de sobrevivência

SIMONE SIMÕES FERREIRA

Este trabalho objetiva analisar o comportamento dos q e ma-
nipulam a loucura como estratégia de sobrevivência. Tra a-se de um
estudo dialético: de um lado encontram-se os compromissos man ê-

nedores das instituições psiquiátricas, do ou ro lado os in eresses e a

manipulação daqueles que são portadores dos rótulos nosológicos. A
família dos indivíduos identificados como loucos, as instituições
oficiais e a própria sociedade compõem o palco do drama aqui anali-
sado.

Não nos propomos com este trabalho a dar soluções sócio-psiquiátricas. Nos-
so objetivo é apenas analisar uma situação existente em nossa sociedade, que é a
de determinada categoria de individuos manipular a loucura como estratégia de
sobrevivência. Nosso trabalho enfoca apenas os individuos da classe baixa.

O que levaria estes indivrduos. ao que tudo indica não portadores de doença
mental, a procurarem uma situação aparentementeesdrúxula e paradoxal ao si-
mularem diantes do psiquiatra um comportamento caracterizável como sendo
de doente mental?

No inicio de nossa pesquisa pensávamos que estes indivíduos procuravam o
psiquiatra para obter uma licença saúde do INAMPS, que Ihes propiciaria execu-
tar algum "servicinho " extra como biscate para complementação da renda fami-
liar. Mas no decorrer da pesquisa constatamos um fato surpreendente: a grande
maioria de indivíduos (de baixa renda) que procura o psiquiatra o faz para fica-
rem hospitalizados, assumindo a identidade de louco como condição para perma-
necerem em tratamento hospitalar.

Os Hospitais pesquisados (todos credenciados pelo INAMPS) recebem indi-
(duos portadores de diagnóstico de Psicose e Neurose. Nossos informantes são

todos diagnosticados como neuróticos. A escolha somente de neuróticos se expli-
ca pelo fato de que pretendendo estudar a loucura como estratégia de sobrevi-
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vência, só aqueles indivíduos que não perderam o sentido da realidade, ou seja,
os "rotulados" de neuróticos procuram e utilizam hospitalização psiquiátrica
como uma ponte para a obtenção da licença-saúde do INAMPS com objetivo à
aposentadoria, esperando com isso minimizar sua situação profissional e sócio-
econômica, pois a maioria dos indivíduos portadores de diagnóstico de neurose,
na realidade portam disfunções sócio-econômicas reduzidas à categoria de doen-
ça. (SAMPAIO, JOSÉ JACKSON - Uso de neurolépticos em neuróticos trata-
dos pela Previdência.)

O quadro de miséria e fome descrito por eles durante as primeiras entrevistas
foi por nós constatado no decorrer da pesquisa. Moram em subúrbios da cidade,
em barracos de taipa e chão batido e com apenas dois compartimentos, onde
amontoa-se uma farnrlia inteira. O acesso a eles só pode ser feito a pé, pois si-
tuam-se em morros ou ruelas que não permitem a passagem de veículos. Um fo-
gareiro a carvão, um ou dois tamboretes, redes sujas e gastas pelo uso compõem a
mobília dessas farru'llas. O único patrimônio dessas pessoas é ser previdenciários e
assim manipulam os mecanismos de concessão de licença do INAMPS como es-
tratégia de sobrevivência.

O indivíduo chega ao psiquiatra carente de uma classificação médica aceitá-
vel pelo estatuto previdenciário para sua ooença social. A fome e o trabalho em
excesso mal remunerado debilitam o organismo, e sendo um fato que o indiví-
duo está sem condições físicas de trabalhar, sua produção começa a decair e a
própria firma o aconselha a procurar um médico. Ele vai na sua condição de pre-
videnciário procurar um cIínico geral, tira radiografias, faz exames, tudo negati-
vo. Sua doença é fome e cansaço, mas ele não entende, e cada vez se sente mais
fraco e sem condições de trabalhar. O próprio cl ínico o aconselha a procurar um
psiquiatra - se o mal não é orgânico deve ser psicológico - E assim, começa a
trajetória no círculo vicioso das hospitalizações psiquiátricas. Se não consegue
"convencer" o psiquiatra de que está realmente doente, começa a simular um
comportamento caracterizável como de louco. A hospitalização é a única saída
que tem para conseguir a licença-saúde do INAMPS. A luta é brutal. Se faz a pe-
rícia fora do hospital terá pouca chance de conseguir a licença, mas se feita no
hospital é quase certo que terá pelo menos um mês de licença que lhe garantirá
ficar sem trabalhar, procurando, de início, uma melhora. Mas quando sai do hos-
pital cai na mesma situação de miséria e fome. Apelar para a hospitalização psi-
quiátrica é para esses indivíduos uma tábua de salvação, sem se aperceberem que
essa tão desejada hospitalização os poderá levar ao labirinto sem saída do mundo
da loucura.

A identidade estigmatizada

Todas as sociedades impõem regras de conduta a seus membros e aqueles
que se desviam do comportamento culturalmente prescritos pagarão algum pre-
ço por contrariar as expectativas do grupo social em que vivem. Esse "preço"
poderá ser: ostracismo, prisão, morte, mutilação, escarificação, tortura, multa,
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etc., que são formas de representação de Poder exercido por um órgão ou autori-
dade que representa a lei implícita ou explrcita daquela sociedade especrfica. Es-
sas formas de punição, pelo menos formalmente, atingem todos os indivíduos in-
discriminadamente. Por outro lado, essa repressão poderá ser difusa, dilurda en-
tre as diversas categorias de indivíduos que compõem uma sociedade e apresentar
diferenças de acordo com as diversas expectativas inerentes a contextos diversos.
A essa repressão difusa estamos dando o nome de Estiqrna.

O termo Estigma que remonta sua origem à Grécia antiga sofreu alterações
de significados através dos tempos; achamos oportuno transcrever a srntese des-
sas alterações feitas por Goffman, para podermos analisar as implicações do ter-
mo em relação ao problema que estamos tratando i vos gregos, que tinham bas-
tante conheci!'flento de recursos visuais, criaram o termo estigma para se referi-
rem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de ex-
traordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava, Os sinais eram
feitos com corte ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um escravo, um
criminoso ou traidor - uma pessoa marcada, ritualmente poluida, que deveria
ser evitada, especialmente em lugares públicos. Mais tarde, na Era Cristã, dois n(-
veis de metáfora foram acrescentados ao termo: o primeiro deles referia-se a si-
nais corporais de graça divina que tomavam a forma de flores em erupções so-
bre a pele; o segundo, uma alusão médica a essa alusão religiosa, referia-se a sinais
corporais de distúrbio físico. Atualmente, o termo é amplamente usado de ma-
neira um tanto semelhante ao sentido literal original, porém é mais aplicado à
própria desgraça do que a sua evidência corporal. Além disso, houve alterações
nos tipos de desgraças que causam preocupação. Os estudiosos, entretanto, não
fizeram muito esforço para descrever as precondições estruturais do estigma, ou
mesmo para fornecer uma definição do próprio conceito". (Goffman, Erving _
p. 11)

Para Goffman o indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena
é um individuo estigmatizado (portador de uma identidade estigmatizada). Nos-
sos informantes ao simularem a loucura serão postos à margem da aceitação so-
cial.

Nos casos estudados por Goffman o indivíduo estigmatizado procura escon-
der a causa ou os atributos de seu estigma. Nos casos por nós observados os indi-
víduos não tentam esconder as características de sua presumida loucura e sim
procuram realçá-Ias e exagerá-Ias, manipulando a sua identidade em determinadas
situações ligadas ao processo de internamento e à obtenção dos beneHcios previ-
denciários. Agindo, pois, diferentemente daquilo que se poderia esperar di nt
de um caso de estigma. A loucura para esses indivíduos não representa estigm
pessoal, nos moldes Goffmaniamos. Nos contextos familial e vicinal, como v r -
mos adianre.ietes nãose enverqonharn de ser corisiderados loucos. Pelo contrário,
eles utilizam os atributos estigmatizantes da loucura para conseguir aquilo qu
não poderiam obter de outra maneira. Se ser previdenciário é o único patrimônio
desses indivíduos, eles procuram usufruir de todas as maneiras dos b neHcios d
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Previdência Social. Os indivrduos aqui instrumentalizam uma categoria estigmati-
zada, razão pela qual não a assumem inteiramente. Com isso se dilue o estigma
no campo de sua percepção.

E assim, a hospitalização psiquiátrica propicia a emergência da identidade
social de "louco" a determinados indivíduos que procuram a hospitalização co-
mo estratégia de sobrevivência. O processo de identificação inerente à identidade
social de "louco" se dá a partir da relação indivrduo-instituição (hospital). E, as-
sinale-se que a identificação depende "dos interesses e definições de outras pes-
soas em relação ao indivrduo cuja identidade está em questão". (1) A instituição
ao aceitar e rotular aqueles indivrduos como loucos esta irnputando-lhes uma
identidade a qual será manipulada por esses indivíduos para atingir seus fins. Por-
tanto, a análise da identidade, "como um fenômeno que emerge da dialética en-
tre indivfduos-sociedade" (2) transparece, no caso em estudo, pelos compromis-
sos mantenedores da instituição e inversamente pela manipulação pelo indivíduo
da identidade que lhe foi imputada. ~ aí que a noção de identidade pessoal co-
nectada à identidade social emerge, pois "a identidade social, não se descarta da
identidade pessoal, sendo esta um reflexo daquela". (3)

A identidade social é, portanto, identificada e caracterizada culturalmente
de acordo com os estereótipos de cada sociedade e de acordo com os interesses
de um determinado grupo social, pois, como diz Roberto Cardoso de Oliveira "a
identidade social surge como a atualização do processo de identificação e envolve
a noção de grupo, particularmente a de grupo social". (4)

A noção de grupo social "supõe relações sociais tanto quanto um código de
categorias destinado a orientar o desenvolvimento dessas relações" (5) Este códi-
go poderá se exprimir nas "reações de "uns" como pessoas que "qualificam" e
de "outros" como pessoas que ofendem ou infrigem as regras sociais operantes"
(Becker - 1971). Essa afirmação do nós (pessoas que qualificam) diante dos ou-
tros (pessoas qualificadas) propicia a emergência da identidade estigmatizada.

A manipulação da identidade de louco operacionalizada pelo paciente assu-
me um caráter dialético envolvendo o psiquiatra, o hospital e em ruvel mais
abrangente todo o sistema de assistência médica previdenciária: O INAMPS. Co-
mo já se disse, o paciente manipula a identidade de louco com vistas à sobrevi-
vência:

"No hospital eu como e tenho medicação na hora certa".

O psiquiatra para justificar a consulta diante da burocracia do INAMPS reforça a
condição de doente do paciente aceitando sem questionamento o sintoma apre-
sentado na simulação. O hospital visando uma lucratividade cada vez maior exi-
ge que os leitos nunca fiquem vazios; é nessas ocasiões que os indivíduos que

(1) GOFFMAN, Erving - op. cito p. 116.
(2) BERGER, LUCKMAN - A construção social da realidade, p. 230.
(3) CARDOSO OUVEI RA, Roberto - Identidade, Etnia e Estrutura Social, p. 5.
(4) CARDOSO OUVEIRA, Roberto - op. cito p. 5.
(5) CARDOSO OUVEI RA, Roberto - op. cito p. 5.
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procuram a hospitallzoçâo como estratégia de sobrevivência têm todas as chances
de conseguir aquilo que desejam.

Poder-se-ia mesmo afirmar que ser considerado louco para estes indivíduos é
um prêmio ou comprovação de que sua dramatização na simulação do comporta-
mento de louco atingiu o objetivo desejado. No entanto, eles não se auto-defi-
nem como loucos e sim "doentes dos nervos", apesar de assumirem de maneira
consciente um comportamento caracterizável como de louco; o estigma se reduz
ao aspecto semântico da palavra, ao pavor de ser ch mado louco. t importante
ressaltarmos que em algumas situações o próprio tributo stiUm tizante da lou-
cura é manipulado de maneira clara e direta: "qu ndo quis ram nos xpulsar da-
qui eu fiquei na frente dos homens e gritava: não d rrub m as porqu usou
louca e não sei o que fazer". No entanto essa auto-d finição d louco ó s dá em
casos raros ou .extrernos como na situação descrita.

Poder-se-ia dizer que o estigma da loucura é utiliz do p r indivíduos d
maneira positiva, ou seja, para seu próprio beneHcio, procurando I v r "v nt _
gem" naqueles aspectos que outros indivíduos considerados do nte m ntais le-
va~ ?es.vantagem. O estigma, nesses casos, assume, um caráter dicotôrnico p Ia
existencra dos aspectos positivo-negativo que ele poderá propiciar a sses indiví-
duos.

A manipulação "positiva" do estigma da loucura (encontrado nos casos por
nós observado) foge da regra geral conhecida. Por outro lado, é perfeitamente
concebrvel o caráter inusitado das conseqüências inerentes a um fenômeno que
poderíamos considerar como ímpar em relação às teorias existentes sobre Estig-
ma. Daí concluirmos, que o caso em si, apresenta situações tais que "oficalizam"
a dicotomização que falamos em relação ao termo Estigma.

Se o indivíduo vê na hospitalização psiquiátrica a única solução possível pa-
ra o seu problema, os efeitos associados a esse tipo de atitude, apresentar-se-ão
conseqüentemente diferentes. O problema em pauta, apresentando-se como uma
opção, as conseqüências aí advindas tomarão formas diferentes das normalmente
speradas em situações analisáveis como estigmatizantes.

Voltando aos casos analisados por Goffman, neles os efeitos estigmatizantes
da loucura são de uma maneira geral camuflados e os indivíduos sofrem a vida in-
teira os aspectos negativos da hospitalização psiquiátrica. Já os nossos informan-
tes não estão preocupados em nenhum momento com os efeitos estigmatizantes
li loucura. E quando eles surgem suas conseqüências são utilizadas em seu bene-
Ilcio, ou seja, se o indivíduo tem consciência que pelo fato de ter sido rotulado

mo n~urótico, esse rótulo o impossibilita de retornar ao trabalho, esse aspecto
,'r.á utilizado como reforço para continuar apelando para a hospitalizáção psi-
'lul~trlca; ASSim, os efeitos "negativos" do problema, são transformados por es-

indivrduos em efeitos "positivos" na situação que eles se vêem jogados.

conceito antropológico de loucura

As monografias antropológicas surgidas a partir do início deste século, foca-
I""ndo sociedades ágrafas não ocidentais, contribuiram para uma revisão da lite-
I.uura psicológica e psiquiátrica no que tange à relatividade de normal e anormal.
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Os trabalhos de Ruth Benedict (Patterns of Culture). Margaret Mead (Sexo e
Temperamento). Malinowski (os Argonautas do Pacífico Ocidental). dentre ou-
tros, nos mostraram que "cada cultura formará da doença uma imagem cujo per-
fil é delineado pelo conjunto das virtual idades antropológicas que ela negligencia
ou reprime" (6)

Este aspecto virtual inicialmente preconizado por Benedict se refere ao ajus-
tamento do indivrduo aos padrões de sua cultura, por mais bizarros que estes
possam ser em relação à concepção de nossa própria sociedade. Os (ndios das
Costas da Columbia Britânica, por exemplo, praticam uma cerimônia denomina-
da "Potlach" que consiste na distribuição e mesmo destruição de grandes quanti-
dades de bens materiais, tais como, óleo de peixe, cobertores, roupas, folhas de
cobre (de grande valor cerimonial para este grupo). A finalidade desta cerimônia
urna loucura do ponto de vista europeu - é reafirmar a posição social em termos
de status e prestígio de seu promotor. O poder de um chefe é medido pela quan-
tidade distriburda e destrufda de seus bens materiais por ocasião de um "po-
tlatch", sendo, portanto, o potlatch a base de uma complexa organização social.
Como poder-se-ia rotular estes nativos de depredadores, loucos ou megalomanía-
cos, se a prática dessa instituição é a responsável por todo o sistema de classifica-
Qio desse grupo ind(gena, as relações entre as tribos vizinhas e seus chefes e até
relações entre amigos e parentes, enfim, é a responsável pela própria SObrevivên-
cia e coesão do grupo?

O costume esquimó de oferecer a esposa para dormir com um visitante, a
poliandria, o canibalismo ritual, são exemplos que leva-nos a concluir que o que
no Ocidente consideramos como um conjunto de fatos patológicos, em socieda-
des diferentes da nossa é, pelo contrário, considerado como perfeitamente nor-
mal.

Segundo Roger Bastide, "o normal é o que está conforme com a norma e o
patológico é um desvio da norma" (7) . Mas como cada cultura tem seu próprio
sistema de normas, o que é normal numa sociedade poderá ser considerado pato-
lógico numa outra e vice-versa.

Um rápido histórico do conceito de loucura nos mostrará que cada época
traz em seu bõ]o, concepções diferentes acerca do comportamento desviante de
seus respectivos valores e assim cada sociedade humana, desde a pré-história até
os nossos dias, também tem tido suas próprias idéias e teorias acerca do compor-
tamento "anormal".

, Durante a Idade Média como a sociedade européia era dominada pela Igreja
e o clero a classe dominante, a preocupação e o temor da Igreja era para com os
heréticos - feiticeiros e bruxas - pois eram considerados uma ameaça a seus
dogmas teológicos. A Inquisição foi instituída para por fim às bruxas. Os loucos
não eram considerados uma ameaça e assim eram esquecidos. Só os mosteiros
(por não existir até então asilos e hospitais) Ihes davam guarida e, como trata-
mtnto, preces e o exorcismo.

(6) FOUCAUL T, Michel - Psicologia e Doença mental, p. 72.
(7) s..stide, Roger - Sociologia e Doença Mental, p. 74.
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No Renascimento, quando o poder secular começa a substituir o religioso,
os mosteiros deixam os "loucos" a cargo da sociedade. Durante esta transição
histórica "a loucura é no essencial experimentada em estado livre, ou seja, ela cir-
cula, faz parte do cenário e da linguagem comuns, é para cada um uma experiên-
cia cotidiana que se procura mais exaltar do que dominar" (8) • Poder-se-ia mes-
mo dizer que durante o Renascimento a Europa chegou a enaltecer a loucura, ,.
com obras que se celebrizaram tanto no teatro como na literatura e pintura: "A
nave dos loucos" de Bosch, "Stultivera Navis" de Brant, o "Elogio da Loucura"
de Erasmo, dentre outras, são obras que atestam que a cultura ocidental, até pelo
menos os idos de 1650, "foi curiosamente e extremamente receptiva à loucura",
como diz Foucault.

No século XVII com o declfnio do poder da Igreja e da interpretação religio-
sa do mundo "o não conformista, o que fazia objeções, em resumo, todos os que
neqavam os novos valores dominantes da sociedade ou se recusavam a aceita-los
continuavam a ser inimigos da sociedade" (9) como as bruxas da época ante-
rior - e passaram a ser vistos como loucos. Surge, então Hospitalização em
substituição à Inquisição.

O mundo da loucura vai tornar-se o mundo da exclusão, como diz Foucault,
e criam-se em toda a Europa estabelecimentos para internação. "Estas casas, não
tem vocação médica alguma, não se é admitido aI' para ser tratado, mas porque
não se pode ou não se deve mais fazer parte da sociedade" (10)

A definição de loucura, surgida no século XVII, para justificar o confina-
mento do "louco", rezava, que, para ser considerado louco, era suficiente "ser
abandonado, miserável, não desejado pelos pais ou pela sociedade" (grifo nos-
so) (11). Estava justificado a exclusão do "louco" do seio da sociedade.

No século XVIII, com a queda do absolutismo na França e Inglaterra e as re-
formas sócio-culturais aI' advindas, a população desses países começa a reclamar a
abolição dos hospitais de internamento, denunciando-os como desumanos e arbi-
trários. Essas medidas "fi lantrópicas" atingiam, no entanto, só os indivrduos con-
siderados a-sociais, como prostitutas, ladrões, presos polrticos, etc., que viviam
em reclusão com os considerados loucos, e assim essas "antigas casas de interna-
rnento, sob a Revolução Francesa e o Império, foram paulatinamente reservadas
aos loucos, mas desta vez aos loucos apenas" (12)

As antigas práticas "médicas" aplicadas aos "loucos", compreendiam a san-
gria (se acreditava que, se os loucos fossem sangrados até cair desmaiados, conse-
guiriam ficar curados), vesicatórios, purgantes, vapores, camisa de força, "berço
de madeira" (do tamanho exato do doente para que ele não pudesse se mover),
máquina rotatória, onde se colocava o doente a fim de que "o curso de seus es-

(8) FOUCAUL T, Michel - op. cit., p. 78.
(9) SZASZ, Thomas - A Fabricação da Loucura, p. 41.

(10) FOUCAUL T, Michel, - Doença Mental e Psicologia, p. 79.

(11) SZASZ, Thomas - op. cit., p. 42
(12) FOUCAUL T, Michel - op. cit., p. 81.
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p(rit ,demasi do fixo numa idéia fosse recolocada em movirn lHO c reencon-
tr seus circuitos naturais" (13), e coroando todas essas "t rtlpi.1 " os loucos
p rmaneciam acorrentados e em ambientes sem luz.

'As reformas introduzidas, a partir do século XIX nestes tipos d "tratamen-
to", estão ligadas na história da Psiquiatria, principalmente aos 110m 's de Pinel
na França e Tuke na Inglaterra e Alemanha. O mérito desses inovud res reside
no fato deles terem combatido as antigas medidas punitivas n u.uamento da
loucura (acima expostas) e desacorrentado os loucos. No entanto, Issa reformas
se restringem apenas aos aspectos materiais do tratamento, àqu 1.1 III didas que
reprimiam fisicamente os loucos. O encadeamento moral foi redor» Ido e estrei-
tado em torno dos "doentes" em substituição às antigas prática dI " ura", que
passaram a ser consideradas por esses reformadores como desumanas o obsoletas.
As novas práticas compreendiam, então (e isto para beneficio do lou o, dizia-se!)
ameaças, castigos, punições, privações alimentares, humilhações, m : 'sumo, "tu-
do o que poderá ao mesmo tempo infantilizar e culpabilizar alou 0"(141. O que
vem ocorrendo até os nossos dias.

Atualmente a Antipsiquiatria vem tentando dar seu grito d ti núncia à se-
gregação do indivíduo em hospitais psiquiátricos, mostrando 'Ir' "aqueles a
quem chamamos doentes e que enviamos ao manicômio são na I cllid de as vrti-
mas de uma violência perpetrada contra eles pela sociedade, da qu II J psiquiatria
é cúrnplice'Tt ãl.

Não queremos, no entanto, com estas considerações afirm r <lu o louco não
existe. Infelizmente, a doença mental é uma realidade. Este rãpld histórico teve
o objetivo de mostrar a ambigüidade que envolve o conceito d I ucura e as ar-
bitrariedades que são praticadas em seu nome.

Para os pioneiros da Antipsiquiatria (Cooper, Laing, Foucault, Szasz, e ou-
tros) nada poderá justificar o confinamento e a segregação do Hom m em hospi-
tais psiquiátricos. Principalmente quando essa segregação e cons qü nte estigma-
tização decorre do fato do individuo ser rotulado de louco por n50 concordar
com os valores e ideologia predominantes na sociedade da qual f z parte, ou por
outro lado, por ser vítima de uma sociedade onde o trabalho mal remunerado le-
va o indivrduo a desejar a hospitalização a fim de obter remédio e alimento em
troca da coação Hsica e moral do internamento.

A máquina fazedora de doença

Várias são as formas de alienar o homem. A hospitalização psiquiátrica é
uma delas.

Szasz, em seu livro "A fabricação da loucura" ao fazer uma comparação en-
tre a Inquisição e o movimento de saúde mental de nossos dias, denuncia a socie-
dade como uma máquina de fazer loucos com a cumplicidade do que ele denomi-

(13) FOUCAUL T, Michel - História da Loucura, p. 114
(14) FOUCAUL T, Michel - Doença Mental e Psicologia, p. 82
(15) BOSSEUR, Chantal- Introdução à Antipsiquiatria, p. 22.
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na Psiquiatria Institucional. Transpondo a metáfora para o nosso caso, teríamos:
a sociedade gera esse tipo de situação, o INAMPS reforça-a e o hospital psiquiá-
trico envolve os indivíduos nas malhas da loucura.

O processo da loucura é tão paradoxal que o indivíduo passa a ser vrtima de
uma arbitrariedade de valores diante da realidade existente: "quando nos dizem
que se um paciente psiquiátrico que chega cedo para a consulta está angustiado,
se chega tarde é hostil e se chega na hora é compulsivo, seria humorístico, se não
fosse tráqico.

De uma maneira geral, poder-se-ia dizer que toda hospitalização psiquiátrica
é involuntária. Mas no caso específico de nosso-estudo o quadro se apresenta di-
ferente. O indivíduo chega à clínica psiquiátrica, na maioria das vezes, sozinho.
Humilde ou agressivamente solicita ao psiquiatra seu internamento:

. "Dr. eu não tenho condições de me tratar dentro de casa, eu
queria que o sr. me internasse".

A vontade expressa de ser internado contraria as críticas existentes ao confi-
namento involuntário inerente às hospitalizações psiquiátricas. Mas, por outro
lado, como tentaremos demonstrar, ser louco voluntário é uma opção forçada
socialmente. Assim sendo, o problema não poderá ser reduzido a dicotomia vo-
luntário/involuntário.

O caráter de fechamento e segragação característicos das instituições totais
analisadas por Goffman,(GOF FMAN, Manicômios, Prisões e Conventos, p. 11 )Ie-
vando a "mutilação do eu" do internado e a uma perda ou despojamento, talvez,
irrecuperável de seu papel social, não constitui apanágio das instituições de nosso
objeto de estudo. Aí, a barreira ou ruptura entre o internado e o mundo externo
não se apresentam tão rígidas. Em todos os hospitais pesquisados o neurótico só
permanece no máximo 30 dias, tem licença para passar o fim de semana em casa
e direito a visitas duas vezes por semana. Diante disso, não se pode considerar seu
internamento como um afastamento, barreira ou ruptura com o mundo externo.
Mesmo levando-se em conta as reentradas hospitalares, o contato com a família
se dá de maneira freqüente e o tempo de internamento é relativamente curto. Es-
se aspecto poderá livrar o indivíduo do processo de "desculturação"(16), mas por
outro lado não ri isentará do estigma de ex-paciente mental.

Seguindo o raciocínio de Goffman quanto à "mutilação do eu" provocada
pela hospitalização psiquiátrica, poder-se-ia concluir que uma das conseqüências
mais sérias decorrentes da hospitalização psiquiátrica se refere ao novo ajusta-
mento do indivíduo na sociedade mais ampla. Assim, escreve Goffman: "Ao con-
trário do que ocorre com grande parte da hospitalização médica, a estada do pa-
ciente no hospital psiquiátrico é muito longa e o efeito muito estigmatizador pa-
ra permitir que o indivíduo volte facilmente ao local social de onde veio"
(Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos, p. 289). Como vimos, nossos infor-
mantes não têm uma "estada muito longa", nem se verifica o que Goffman deno-
mina "despojamento do eu", devido à ausência de determinados ritos de passa-

(16) O termo desculturação, segundo GOFFMAN, se refere a perda ou ,mposs,bllidod de
adquirir os hábitos exigidos na sociedade mais ampla. (op. cit. p, 69)
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gem presentes em algumas instituições totais, como corte de cabelo, uso de rou-
pas padronizadas, entrega de objetos de uso pessoal, proibição para fumar, banho
coletivo, etc., o que contribuiria para que o internamento tivesse tal efeito muito
estigmatizador de 'que fala Goffman.

O internamento psiquiátrico, como estratégia de sobrevivéncia, parece ser
contraditório em todos os ~pectos. A própria existência desse esquema de sobre-
vivência já é em si paradoxât por sua natureza de opção forçada socialmente e,
assim, todas as conseqüências da í advindas tornar-se-ão também contraditórias.
A convivência nos hospitais psiquiátricos com indivíduos portadores de psicoses
cronificadas contribui para acelerar o processo de "aprendizagem" das caracterís-
ticas comportamentais que personificam a identidade de louco, necessárias à si-
mulação representada diante do psiquiatra, por outro lado, os indivíduos porta-
dores dessas caracterrsticas, convivendo com os neuróticos de nosso estudo, con-
tribuem para perturbá-Ios e mesmo arnedrontã-los:

"Pedi para mudar de quarto, porque no outro
tinha uma paciente que gritava a noite toda
e eu nem dormia e tinha medo que ela me
agarrasse". (de uma paciente)

A farmacoterapia (a Técnica de cura utilizada) também apresenta reveses: a
transcrição do discurso de alguns informantes nos mostra a dubiedade desse tipo
de cura:

"Eu tenho dor de cabeça de correr, mas não
agrido ninguém, só comprimidos dos nervos
me faz melhorar, comprimido de "bodega"
(analgésicos) não adianta". (de uma paciente).

"No hospital eu fico muito bem, parece que os
remédios do hospital são muito fortes, diferen-
tes dos de casa, e eu durmo a noite toda".

Até aqui estamos vendo apenas as vantagens que o próprio paciente percebe
com a ingestão de psicotrópicos, para os quais além de surtir efeito nas cefaléias,
os cornptirnidçs atuam também como "fuga" dos problemas domésticos:

"No hospital, os remédios fazem a gente dormir
logo, não dar tempo de se preocupar como os
filhos estão em casa".

Pode-se constatar a dependência inerente aos psicotrópicos nesses depoimen-
tos, que alguns pacientes reconhecem como desvantagens:

"Remédio pra mim, quanto mais forte melhor, com
100mg. eu durmo mais ou menos uma ou duas horas
aí acordo, se tiver outro mais fraco eu tomo para
amanhecer o dia, se não tem eu passo o resto da noite
acordada" .

"Quando eu tomo muita droga em vez de dormir eu
fico sonâmbula".

Rev. de Psicologia, 2 (2): Pág. 45-69, jul./dez. 1984



"A dor de cabeça ainda não passou. O médico
aumentou a dose do remédio mas não passa".

A farnilisrizaçãocom os psicotrópicos mostra-nos o envolvimento dos infor-
mantes com a vivência psiquiátrica. Mesmo pronunciando a grafia errada, eles se
mostram conhecedores dos remédios que tomam e aqueles com os quais se sen-
tem melhor:

"No hospital, nesse último internamento eu não consegui dor-
mir direito, o meu remédio certo lNeozine- e estavam me dan-
do Haldol com Fenergan. Também eu me dou bem, com Hal-
dom com Neozine, duas drogas juntas. Eu me impregno com
Haldol. Mas eu fico até alegre quando me impregno, porque as
outras pacientes dizem que quem se impregna ainda tem condi-
ções de ficar boa".

"Amplicitil pra mim não faz mais efeito, só Neozine".
Essa dependência em relação aos remédios se reveste para alguns pacientes

de um misto de medo e fé:
"Tenho medo de me impregnar por causa das injeções e pflu-
Ias. À noite é bom porque a gente dorme, mas de dia não, te-
nho medo daquelas injeções para "amolecer".

No entanto, .3 mesma paciente afirma:
"Eu disse ao médico que se voltasse a trabalhar eu queria um
remédio para não piorar".

Jáum outro afirma:
"Estava tomando comprimidos diários e uma injeção de 3 em
3 dias, acho que essa injeção está me fazendo mal".

Se a busca da hospitalização psiquiátrica se vincula à necessidade que o indi-
víduo tem de minimizar uma situação sócio-econômica em que se vê lançado e
onde precisa "enlouquecer" para conseguir a aposentadoria, a permânencia no
hospital, por mais paradoxal que seja, passa a ser o "rnodus vivendi" preferido
por estes indivíduos, apesar das conseqüências estigmatizantes que acompanham
o indivíduo rotulado de louco.

"No hospital tem repouso e sono tranqüilo, em casa a gente é
pobre e não tem alimentação. No hospital tem leite todo dia,
em casa é diferente, tem dia que não tem o que comer".

"O repouso do hospital faz a gente melhorar, em casa não
tenho repouso nenhum".

"Quando vim me internar só deixei água no pote. Tem dia que
não tenho o que comer".

"Em casa eu deixo de comer para dar as minhas filhas. Aqui no
hospital eu não estou vendo o que está se passando em casa".

No entanto, para esses individuos essasvantagens de alimentação, repouso e
medicação são consideradas como causas secundárias. A causa principal, segundo
os próprios informantes é que o hospital funciona como único meio que dispõe
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para conseguir a aposentadoria por se sentirem tlsjca e socialmente impossibilita-
dos de retorno ao trabalho:

"Se eu pudesse trabalhar não viveria de licença e hospital, mas
até quando Deus quiser vai ser assim, até a aposentadoria".

"Vou à clinica de emergência para tentar me hospitalizar, pois
fazendo a per ícia no hospital é mais seguro a licença".

O desejo de permanecer hospitalizado só é quebrado quando a ausência de
casa torna-se um problema, principalmente no caso das mulheres:

"Eu gostaria de ser internada de novo, pois melhorava mais,
mas não tem quem fique com minhas filhas e no meu marido
eu não posso confiar, pois ele é alcóolatra".

Como frisamos, a contradição inerente ao fenômeno estudado se encontra
presente em todos os aspectos que envolvem esse mecanismo de sobrevivência. O
hospital mesmo se apresentando como uma "coisa boa", "sensacional", onde en-
contram repouso, alimentação e a licença-saúde é ao mesmo tempo um lugar on-
de se sentem preocupados por estar ausentes de casa:

"Eu estando no hospital me aperreio porque penso em casa,
mas acho a vida do hospital melhor do que de casa".

"Prefiro o hospital, só vou pra casa por causa dos meus filhos,
se não fosse meus filhos, pedia ao médico para morar aqui den-
tro do bospitel".

Rituais de hospitalização e Relação médico-paciente

O sistema de atendimento ao paciente começa nos consultórios do hospital
de emergência (quando da época da pesquisa, 1979, o único do gênero em Forta-
leza).

Após o atendimento, que sempre se caracteriza pela definição de um diag-
nóstico (como veremos adiante), o psiquiatra decide pela continuação de um tra-
tamento ambulatorial ou pela internação de 72 horas, principalmente nos casos
de:
a) dúvida diagnóstica
b) sintomatologia aguda
c) doenças crônicas em agudização
d) necessidade de desintoxicação.

Passadas as 72 horas de internação é feita nova avaliação que decidirá (tam-
bém) pela alta para tratamento ambulatorial ou transferência para um dos seis
hospitais existentes, onde permanecerá até trinta dias, que é o tempo permitido
para os portadores de diagnóstico de neurose.

Nesses casos de Neurose, isto é, os individuos que procuram manipular a
"loucura" como estratéjia de sobrevivência, o drama deles é chocante. Diferente-
mente dos loucos que são amarrados e levados à força e contra a vontade, tão
bem descrito por Szasz, Foucault, Basaglia, (1972) dentre outros, esses indivi-
duos são voluntários conscientes da hospitalização psiquiátrica. Ao invés de che-
garem acorrentados e levados por outrem, eles chegam, muitas vezes, sozinhos;
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solicitam uma ficha de consulta para o psiquiatra como se estivessem comprando
entrada para um filme onde eles serão os protagonistas. Muitos, devido ao grande
número de hospitalização, têm seu psiquiatra preferido. Essa preferência se liga
ao fato do psiquiatra ser considerado "bonzinho" para internamentos:

"Eu me tratava com outro psiquiatra mas ele nunca dava inter-
namento, só pra aqueles doido mesmo, aI' mudei de médico".

Quando entram na sala do psiquiatra, (que atende uma média de 15 pacien-
tes em 2 horas), mudam totalmente seu comportamento. Os veyranos de hospi-
talizações já sabendo que impressionar o psiquiatra é a única arma que possuem,
começam uma representação tão dramática que poderiam ser considerados exce-
lentes atores. O pagamento por seu desempenho é .urn prato de comida e remédio
"dados" pelo hospital. O objetivo é simular um comportamento considerado
como de louco segundo os estereótipos de nossa cultura e assim conseguirem a
tão desejada hospitalização. Poder-se-ia mesmo afirmar que o ritual de hospitali-
zação assume em seu todo um conjunto de formas estereotipadas: Estereótipo de
cultura: violência, destruição de objetos, quebrar a tv, não dormir, rasgar dinhei-
ro, ouvir vozes, etc. (17). Estereótipo do laudo: alteração de conduta, agressivida-
de manifesta, cefaléias, insônias, fugas de casa e do trabalho, destruição de obje-
tos, periculosidade social, excitação psicomotoraüa). Estereótipo da pericie: re-
ceita com remédios tipo neurolépticos, declaração de internamento, capacidade
de persistência nas hospitalizações, primeiro semestre do ano (verba farta)(191.

Os casos onde se registra tentativa de suicfdio, tem internamento seguro e
garantido. Durante nossa fase de observação direta onde assistimos o atendimen-
to diário feito pelo psiquiatra que nos orientou na coleta desse material, presen-
ciamos cenas que poderiam fazer inveja a qualquer bom ator. As vezes ficávamos
observando o comportamento desses indivíduos enquanto estavam na sala de es-
pera: todos eles conversavam normalmente, sem aparentar nenhuma diferença de
qualquer indivíduo considerado normal. Mas ao chegarem na frente do psiquiatra
a mudança era brusca e total: ora choravam, ora simulavam esquecimento, ora
tornavam-se violentos e diziam sempre estar doentes dos "nervos". Como vimos,
os neuróticos (estudados) nunca utilizam em seu discurso a palavra louco, a
substituem por "doente dos nervos", "doente da cabeça", "fraca do juizo", mas
nunca louco ou doido, apesar de assumirem diante do psiquiatra um comporta-
mento caracterizável como de louco, segundo os estereótipos de nossa cultura,
como já mencionamos.

De uma feita, uma mulher que estava desejando ser transferida, depois dos
três dias passados na clínica e que tinha se comportado normalmente diante do
psiquiatra, ao sair da sala, teve uma crise espontânea de revolta e dizia: "eu tive
alta porque não sei fazer essas coisas de louco e só conversar com o médico não

(17) O que a sociedade (cultura) define como sendo sintomas da loucura,
(18) Redução pelo psiquiatra da sintomatologia para efeito de internação.
(19) O que o perito (médico do INAMPS) poderá considerar válido para a concessãode bene-

fícios (licença ou aposentadoria).

Rev. de Psicologia, 2 (2): Pág. 45-69, jul.jdez. 1984 57



dlanta de nada". Essa mulher não tinha aprendido a simular a loucura embora
tivesse consciência do truque empregado pelos outros pacientes para consequir a
hospitalização.

A con~i~ência nos hospitais psiquiátricos com indivíduos portadores de psi-
coses cronificadas aceleram o processo de "aprendizagem" das características
comportamentais inerentes ã categoria louco, naqueles indivíduos considerados
apenas neu~ticos na terminologia psiquiátrica. Os pacientes mais antigos exer-
cem a funçao de professores de "arte dramática" para os novatos na simulação a
ser representada diante do psiquiatra. Se conseguiram "convencer" o psiquiatra
c~me~a a manipulaç~o da identidade de louco como única saída para a resolu-
çao, aln~a que tentativa, de seus problemas. ~ aí que a loucura passa a agir como
estratégia de sobrevivência.

? perí~do de ~rês dias passados na clínica difere enormemente do perrodo
de trinta dias (média atual) passados no hospital. Na clfnlca.jrelo fato do indiví-
duo ter consciência de que está em fase de observação comporta-se de maneira si-
mu.lada .pa~a tent~r provar ao "doutor" que está realmente doente. Se o que sen-
te Já fOI diagnosticado pelo clínico como "nervo" ele passa a assumir a identida-
de de louco para poder permanecer hospitalizado. Já no hospital (depois de ter
sido transferido da clínica), o quadro é outro: no que tange ao comportamento
do i~~ivíduo, ele passa a agir de maneira natural, só voltando à simulação na
ocasrao da consulta com o psiquiatra do hospital; e isso, no caso dele ainda não
ter fei!o a perícia e obt,ido a licença, pois quando conseguem a licença, começam
a desejar a alta do hospital:

"Tenho meus filhos e preciso ir pra casa por causa deles, eles
estão precisando de mim".

O con~ato com o médi.co do hospital se dá uma média de uma vez por sema-
n.a. O médlc~ conversa rapidamente com o paciente, prescreve a medicação e no
final de 30 dias dá a alta por determinação burocráticas:

"O dr. disse que se eu não melhorasse eu voltasse a me inter-
nar, se eu pudesse eu não sairia do hospital, mas no dia da alta
tem que sair".

Muitos passam dois ou três dias em casa e voltam à clínica de emergência em
busca de uma nova hospitalização. Assim, até que consigam a aposentadoria a via
s~cra dess~s indivíduos é sempre a mesma: clínica de emergência, hospitalização,
IIc~nça-sa~e, um período de alta hospitalar passado em casa, até fins da licença-
saude obtida, quando procuram novamente a hospitalização para garantir a reno-
vação da licença-saúde.

"Para pegar uma licença não tem como internamento".
Ou se tiver "sorte" a tão desejada aposentadoria:

"Eu só falto mofar nos hospitais e eles não me dão aposenta-
doria, te~,ho 10 internamentos, fora as emergências que perdi a
conta ....
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A própria ignorância técnico-cientl'fica, como diz Basaqliatzo), acerca da não
precisão do diagnóstico psiquiátrico, propicia as condições, que sabemos existir,
para a rotulação arbitrária baseada apenas na quantidade de sintomas apresenta-
dos por um indivíduo, e que, muitas vezes, nada tem a ver com distúrbio mental.
A literatura existente sobre as falhas de diagnóstico psiquiátrico já tornou-se
"folclórica". A psiquiatria não tem meios objetivos (como radiografias, exames
de laboratório, etc.,) para comprovar o grau de sanidade mental de um indiví-
duo; é o suficiente uma conversa com o psiquiatra e o comportamento do indiví-
duo em foco está pautado no modelo culturalmente prescrito. "Alterações graves
de conduta, agressividade, excitação psicomotora, idéias de ruína, periculosidade
social: o que estes conceitos apresentam na realidade? O ato de um faminto que,
desesperado, tente roubar um armazém, pode ser totalmente apropriado por esta
linguagem. Nestes casos o diagnóstico é signo, é semântica, é arbítrio"(21).

Os emolumentos médicos, no que tange aos serviços psiquiãtrieos só serão
pagos pela Previdência, se no laudo médico constar alguma síndrome mental. As-
sim, condicionado pelo salário produtividade, o psiquiatra que atende uma média
de 15 pacientes em duas horas, tem apenas oito minutos para ouvir os sintomas
do paciente, definir um diagnóstico, prescrever uma medicação e planejar uma
terapêutica. Deste modo, o que o diagnóstico pode "representar é um simples ró-
tulo apressado despido de significação real, mas que, pelo peso do significado
simbólico que ele acarreta, oprime o diagnosticado e o reduz a ser aquilo que o
significado do diagnóstico obriga, numa inversão total dos processos. O diagnós-
tico deixa de ser efeito e passa a ser causa, desde que é incorporado pelo indiví-
duotzz).

Assim, qualquer indivíduo que procure os serviços psiquiátricos previdenciã-
rios torna-se-á um "doente mental", apesar de que se passasse por uma consulta
mais demorada e acurada talvez aqueles sintomas apresentados ao psiquiatra não
se enquadrassem como um problema psiquiátrico. Poder-se-ia concluir que só pe-
los fato do indivíduo procurar os serviços psiquiátricos previdenciários, apenas
sua ida, já é condição sine-qua-non para o rótulo, pelo menos de neurose e a in-
gestão de neurolépticos, como terapia obrigatória.

A relação médico-paciente se reveste de roupagens diferentes no contexto de
clientela particular (consultorial) e clientela institucional (previdenciária). "Mas
aliá de cualquier interpretación patogénica de Ia enfermedad mental, el tipo de
relación que se instaura entre el médico y el enfermo puede dificilmente definir-
se como neutro, existiendo como existem modalidades tan variadas como son Ia
relación privilegiada (entre médico y enfermo de pago) y Ia relación institucio-
nal (con el internado de nuestros manicomios). En ambos casos, Ia enferrnedad,
como hecho objetivo e concreto, actúa de denominador común, pelo 10 que

(20) BASAGLlA, Franco - Apuntes de Psiquiatria Institucional, in Psiquiatria o 'ideologia de
Ia locura? p. 20.

(21) SAMPAIO, Jackson - Problemas do diagnóstico em Psiquiatria, trabalho apresentado na
II Jornada Cearense de Psiquiatria (nov. 791.

(22) op. cito
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d 1 rmina el tipo distinto de relaciones no és más que Ia diferencia de clases de
10 pacientes. Lo cual evidencia que, en Ia prática, 'Ia psiquiatria es una ciencia
qu usa de manera discriminatoria tanto los instrumentos de que dispone como
su propria ideolog(a"(231.

O INAMPS como agente do governo no que se refere à assitência médico
hospitalar, ou seja, cuidar da saúde daqueles que pagam a Previdência Social para
ter direito a usufruir de seus benef icios, tornar-se em última instância o respon-
sável por esta situação a que se vêem envolvidos, paradoxalmente, psiquiatra e
paciente. O psiquiatra ao vender sua força de trabalho para o INAMPS se obriga
a cumprir' com as exigências e determinações tecno-burocráticas impostas por es-
te Órgão. E como seus serviços médicos são prestados através de hospitais cre-
denciados pelo INAMPS, ele se vê obrigado a sofrer, assim como o paciente, tam-
bém com as exigências burocráticas do hospital onde trabalha, assim, como, de
forma mais ampla com as do INAMPS. O exemplo disso é que não existe nenhu-
ma lei explicita proveniente do INAMPS que determine que o diagnóstico de
Neurose implique em no máximo 30 dias de internamento, mas por outro lado,
ele exige que se o indivíduo portador de diagnóstico de neurose permanecer mais
de 30 dias hospitalizado, o psiquiatra terá que enviar diariamente (a partir dos
30 dias) uma justificativa da permanência hospitalar daquele indivíduo; o que
acarretaria um trabalho dispendioso como o aumento da burocracia e, conse-
qüentemente, de funcionários. Para evitar isso, o hospital determina 30 dias co-
mo permanência máxima para os casos de neurose E o psiquiatra vê-se na conti-
gência de dar alta ao paciente mesmo que esse nJu apresente urna recuperação sa-
tisfatória do quadro cl (nico.

A relação psiquiatra-paciente implica numa prestação de serviço do psiquia-
tra-paciente para o paciente. Existe uma expectativa daquele que paga para aque-
le que vende seus serviços: o médico detém o saber e o paciente busca nesse saber
a sua cura. Assim, "Ia posibilidad terapéutica se basaría, pues, en una reciproci-
dade entre los dos términos de Ia relación. Sin embargo, en Ia realidad, esta reci-
procidad entre los dos términos de Ia relación. Sin embargo, en Ia realidad, esta
reciprocidad sólo existe, en parte, en el caso de Ia relación terapéutica pr ivileqia-,
da (Ia relación individual entre terapeuta y cliente), mientras que es sistematica-
mente negada en Ia relación institucional " (24)

Para o previdenciário a relação com o psiquiatra não se apresenta como uma
relação de reciprocidade, mas sim numa relação onde o psiquiatra assume o papel
de dominador e o paciente de dominado, dando orgiem, assim, a uma relação de
Poder, onde o diagnóstico não é discutido nem sequer dito:

"O importante era o médico me dizer o que é que eu tenho,
pelo menos conversasse comigo ... ".

(23) BASAGLlA, Franco - La Asistencia Psiquiatrica como problema Anti-Institucional, in
Psiquiatria o Ideologia de Ia loucura?, p. 53.

(24) BASAGLlA, Franco - op. ci t. p. 25
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A exclusão do paciente previdenciário de tomar conhecimento de seu pró-
prio destino (médico-hospitalar) e do diagnóstico corrobora a inexistência de diá-
logo (reciprocidade) entre psiq uiatra-paciente:

"Nem perguntando os médicos diz se a gente tem alta ou não
do hospital, botam na parede, se a gente não sabo lor, outros
ler pra gente".

Se o psiquiatra age ambivalentemente negando o internamento psiquiátrico
(no caso do hospital de emergência) mas fornecendo um diagnóstico pr sere-
vendo psicotrópicos, forçado pelo contexto institucional, o paciente procura,
por sua vez, manipular dentro de seus limites de "dominado", esse próprio con-
texto institucional. Se o que ele deseja (a curto prazo) é a hospitalização, m mo
essa lhe sendo negada, só o fato de receber um rótulo psiquiátrico (indep nd nt
de possuir qualquer smdrorne mental). apenas para que o psiquiatra recoba o
emolumentos referentes àquela consulta, esse rótulo passa a agir em seu b n f(·
cio: com o laudo de "doente mental" tornar-se mais fácil as investidas seguint
visando o internamento. O importante é saber representar diante do psiqui tr ,
quando de uma nova consulta, um comportamento de "louco", o que, se nos é
permitido fazer uma abstração, seria perfeitamente normal, pois ele estaria ape-
nas justificando o diagnóstico existente em seu laudo. Por outro lado, se ele con-
seguiu o internamento, recebeu um rótulo psiquiátrico (comprovação de que está
doente) e toma "remédios", por que então o médico da Per Icia do INAMPS não
o aposenta? e o que se torna mais contraditório, por que lhe nega a licença-saú-
de? "Do pulmão peguei mais de um ano de licença, de nervo só

pego meses, antigamente era mais fácil se aposentar, até de
anemia se aposentava, agora até a licença é diiicil".

Diante dessas contradições a teia de manipulações cresce, envolvendo pa-
ciente, INAMPS, hospital, psiquiatria, perito, para não falar nos familiares e vizi-
nhos.

Assim, poder-se-ia dizer que a relação paciente-psiquiatra em nrvel previden-
ciário, torna-se dúbia e falsa, podendo isso ser detectado a partir de uma recipro-
cidade de manipulações: o paciente manipula a identidade de louco e o psiquia-
tra o exercício do poder médico (conferido pelo INAMPS e Hospital) tornando-a
uma relação coisificada ou como diz de maneira literária o Dr. Sampaio: "esta
rede de manipulações só encontra paralelo nos circulos infernais de Dante".

A farnflia do paciente

Morando em barracos deteriorados, situados em ruelas ou morros sem calça-
mento, sem esgotos ou qualquer condição rrnnirna de higiene, vendo a farrulla
passar fome e se sentir impotente diante do problema, tudo isso forma o quadro
geral que envolve nossos informantes.

Se o indivíduc não dorme de noite, tem crises de choro, dores de cabeça,
vontade de morrer, fica nervoso por tudo, falta ao emprego por sentir as pernas
tremendo, sua família admite que ele está realmente doente:

"A mãe está doente e é muito, não é pouco, quem s b
gente que "luta" com ela ...••.
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Se o clínico geral diz que ele não tem nada, a doença só poderá ser "nervo".
E assim, tanto a mulher 0l,J marido quanto os filhos, concordam que a cura está
na hospita lização psiquiátrica:

"Se eu fosse a mãe eu nunca saía do hospital".
Embora existam outras variáveis na explicação da doença pelo paciente, a

fome permeia o discurso da maioria deles:
"Minha doença é devido a muita fome e trabalho demais".
"Adoeci por passar muita fome e aperreios do meu marido".
"A· cachaça do meu marido e vê meus filhos passando fome
atacaram meus nervos".

Dos sete informantes (pacientes). cinco são do sexo feminino. A idade das
mulheres e número de filhos são, respectivamente:

- 39 anos, 13 fi lhos, apenas 4 vivos e todos menores;
- 52 anos, 5 filhos, 3 moram em sua companhia, sendo dois

ainda menores;
- 46 anos, 13 filhos, apenas 7 vivos, desses, 4 moram em sua

companhia, sendo 3 menores;
- 35 anos, 2 filhos menores;
- 31 anos, 1 filho menor.

Quanto aos homens:
- 46 anos, 5 filhos menores;
- 27 anos, 3 filhos menores.

Das cinco mulheres, quatro dependem apenas da licença-saúde do INAMPS
para sobreviver junto com os filhos. Apenas uma conta, também, com o salário
do marido para complementação de sua licença-saúde e sustento dos dois filhos
menores. A explicação para a ausência do salário do marido, nos quatro casos em
que a mulher depende apenas de sua licença-saúde, é que:

- 2, são separadas do marido há muito tempo;
- 1, o marido está desempregado;
- 1, o marido é alcóolatra e está sem trabalhar há muito tem-

po:

"Eu tenho revolta do meu marido, de só ver ele dentro de casa
sem fazer nada ou no "pé" do balcão bebendo cachaça".

Quanto aos dois homens, ambos vivem em total dependência da licença-saú-
de. No entanto, um deles pode ser considerado um caso singular, que o difere
completamente dos outros informantes. A explicação para essa diferença parece
estar no fato de ser ele o mais moço (apenas 27 anos) e não sentir ainda o peso
da idade para conseguir outro emprego, como acontece com os outros. Quando
estava hospitalizado, assim se expressou:

"Eu quero ficar bom de uma vez por toda e voltar pra traba-
lhar e cuidar di minha família".

Enquanto o outro com seus 46 anos nos disse:
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8CH-PERIOQ ICOS
f· '-"Embora eu tivesse condições de trabalhar, qual é a rrrna que

vai me querer com a idade que tenho? O empregador vê minha
carteira desde 1970 afastado, quem vai me querer?".

e com um misto de revolta e desânimo culpa os médicos da perícia do INAMPS
por sua situação:

"Esses médicos da perícia não entendem de nada, eles sabem
que não tenho condições de trabalhar e não me aposentam" ..

Em dezembro de 1979, resolve não tentar a hospttatízacâo tzsj e. ao fazer a perr-
cia fora do hospital, recebe alta:

"Estando de alta não posso pagar INPS autônomo, e agora?".
Sem condições físicas para voltar ao trabalho, sem condições financeiras.~ara pa-
gar o INAMPS como autônomo, a solução é a lic~nça-sa?de.; e, para facilitar sua
obtenção, torna-se necessário que o indivíduo esteja hospitalizado:

"Perdi a Iicença, o recurso que tenho é me internar, até quan-
do Deus quiser vai ser assim de hospital em hospital, até a
aposentadoria" .

Se o individuo se vê numa situação de que só a hospitalização poderá lhe ga-
rantir a licença-saúde por se sentir "fraco e sem forças" para o trabalho, os pró-
prios filhos e/ou o cônjuge considerado "sadio" vêem a hospitalização como algo
vantajoso e benéfico:

"Se eu fosse a mãe, eu só vivia hospitalizada, em casa ela sem-
pre piora, no hospital ela fica gorda e volta serni-boa".
"A mãe só melhora no hospital e quando ela está lá o pai não
diz nada com a gente".

Poderíamos também acrescentar que sua saída de casa favorece à família por
ser uma boca a menos e, ao paciente, por não presenciar a famflia passando fome
e se ver impotente diante do problema.

No âmbito vicinal, quando o indivíduo está hospitalizado, principalmente se
é a mulher que entra nesse tipo de esquema de sobrevivência, os vizinhos passam
a ajudar da maneira que podem: cuidando dos filhos pe.quenos o~, pelo. menos,
dando assistência, "dando uma olhadinha" como elas dizem, ou ainda ajudando
com um pouco de alimentação.

"A situação lá em casa faz pena, os vizinhos ajudam dando um
pratinho de comida pros meninos".

De uma feita, quando o "barraco" de uma de nossas informantes desabou,
uma vizinha ficou com dois de seus filhos, enquanto construiram um outro, mes-
mo possuindo situação financeira tão precária quanto a dela.

Na maioria dos casos, o paciente não sofre pressões nem sente-se estigmati-
zado por sua famflia. Registramos apenas dois casos em que os atributos estigma-

(25) Esse informante, em outubro de 1979, tinha nos dito: "Se em dezembro nã~ conseguir
licença, eu me interno e consigo". No entanto, em dezembro, desiste de se Internar e r
cebe "alta" da perícia do INAMPS.
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tizantes da loucura são identificados de maneira direta; num dos casos, a pacien-
te é estigmatizada peld marido:

"Meu marido diz que sou doida sem vergonha e "manga" de
mim, diz que no hospital tem senvergonhice".

No outro caso, o filho sofre o estigma de ter a mãe internada em hospital psi-
quiátrico: .

"Quando meu filho chega no colégio, os alunos dizem: tua mãe
é doida, ele se revolta, briga e fica de castigo porque brigou. Eu
tenho o maior desgosto, eu penso no meu filho vir a ser um re-
calcado porque dizem que a mãe é uma doente mental."

No âmbito vicinal, nunca registramos situações em que o indivíduo se sentis-
se estigmatizado, quer por palavras ou ações de outrem. Uma de nossas infor-
mantes, falando sobre esse assunto, nos disse:

"A maioria das mulheres nesse quarteirão já tiveram internadas
em hospital pra nervo".

Isso nos leva a crer que existe como que um pacto irnphcito entre elas por passa-
rem por situação idêntica, excluindo, então, qualquer reação estigmatizante por
parte de algumas delas. Outro aspecto que se pode deduzir dessa afirmativa é que
este tipo de estratégia de sobrevivência está se generalizando entre os indivlduos
de baixa-renda, corroborado pelo fato de que a maioria dos indivlduos, que bus-
cam a hospitalização tom o objetivo da aposentadoria citam os vizinhos como
"conselheiros" do primeiro internamento ou reforçadores do conselho do cllnico
geral de procurar um psiquiatra. Se o vizinho já utiliza também esse esquema de
sobrevivência, ele será a pessoa procurada para dar informações sobre as provi-
dências burocráticas a serem tomadas em relação ao INAMPS ou providencia ele
mesmo a "papelada" exigida. Essa solidariedade e ajuda mútua é considerado um
dos mecanismos de sobrevivência da classe de baixa remuneração: "Observou-se
que uma das estratégias de sobrevivência mais utilizada é a ajuda mútua entre pa-
rentes, amigos e vizinhos" (26)

No que tange às re_ões familiares e vicinais em relação ao indivlduo, encon-
tramos uma ambivalência nos casos estudados marcada pela manipulação da
identidade de louco, sem no entanto, o indivíduo sofrer de modo inequlvoco o
estigma; pois, como vimos, os vizinhos não exercem nenhuma pressão estigmati-
zante sobre o indivlduo. E a famrlia compactua com ele, uma vez que, na maio-
rias das vezes, o cônjuge sadio e/ou os filhos concordam, fortalecem a decisão de
hospitalização e muitas vezes são eles próprios os acompanhantes do paciente pa-
ra o hospital.

Quando recebem alta do hospital e retornam às suas casas, começa a exercer
suas atividades domésticas (principalmente as mulheres) como se tivessem retor-
nado de uma viagem.de turismo:

"Quando me hospitalizo, volto tão tranqüila que não perco a
paciência com os meninos".

(26) Relatório preliminar "Mecanismos de Sobrevivência dos Indivíduos de Baixa-Renda" -
Coordenação: Prof.a Tereza Haguetti - UFC.
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Também não se sentem inseguros quanto à receptividade de seus familiares:
"Meus filhos estão doidos que eu volte pra casa, já são tudo
grande, mas não tem como a dona da casa".

Como .0 perlodo de internamento é relativamente curto (máximo 30 dias)
permite ao indivíduo manter o desempenho de seu papel social no âmbito fami-
liar (dona de casa, mãe/pai, esposa/esposo) o que não aconteceria se esse tipo de
internamento psiquiátrico se enquadrasse no modelo clássico de hospitalizações
psiquiátricas involuntárias de longa duração.

O retorno à casa e a volta às atividades domésticas, no entanto, tem uma du-
ração efêmera. A própria situação de miséria e a.fome em que vivem começam a
agir sobre o indivlduo, fazendo eclodir todos aqueles sintomas minimizados pelo
repouso e alimentação do hospital:

"Quando estou hospitalizada eu me sinto melhor, mas quando
eu chego em casa eu pioro".
"O repouso do hospital faz a gente melhorar, em casa não te-
nho repouso nenhum".
"Chego em casa e passo uns dois dias bem, quando é depois
minhas carnes começam a tremer de uma hora pra outra".

Como se vê, a situação é amblgua, e os pacientes vivem-na como tal. Dese-
jam retornar à casa; ao retornarem mostram-se satisfeitos com o reencontro da
famllia e de suas ocupações domésticas e normais; tudo isto até a primeira crise
(falta de alimentação, cansaço, falta de dinheiro, Lriqa doméstica, etc.). quando
então buscam a volta ao hospital.

Para melhor compreensão do fenômeno em pauta, procuraremos traçar um
rápido perfil da situação de cada uma das quatro informantes que dependem ape-
nas de sua licença-saúde para manutenção da famllia, selecionadas como casos tr-
picos de total dependência de hospitalização. Enumerá-Ios-emos como 1.0,2.0,

3.0 e 4.0 casos. Assim, as nuances existentes entre eles tornar-se-ão mais facil-
mente percebidas. (27)

Os custos da identidade de louco

Veremos aqora o "preço" que o indivlduo tem que pagar por manipular uma
identidade estigmatizada.

Levando-se em conta toda a singularidade que envolve o fenômeno por nós
observado, onde tentamos mostrar que ele não se enquadra nos estudos até então
efetuados sobre Estigma no que diz respeito aos custos da identidade de louco, o
fenômeno em pauta apresenta também conseqüências ímpares.

Se o único patrimônio desses indivíduos é ser previdenciários procuram usu-
fruir dele utilizando-o de todos os meios que Ihes possam favorecer. A adoção da
identidade de louco é uma salda extrema de uma situação de privação, pois foge
ao seu controle. No entanto, essa opção forçada socialmente exige do indivlduo

(27)Os nomes próprios utilizados são todos fictícios
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um "preço" bem alto, com algumas variações de indivíduo para indivíduo. Em
um ponto todos são unânimes: para conseguir a licença-saúde o primeiro preço
que têm a pagar é a hospitalização psiquiátrica:

"Perdi a licença, o recurso que tenho é me internar".
~ importante ressaltar aqui que, mesmo reconhecendo algumas "vantagens"

na hospitalização psiquiátrica como alimentação e repouso, a ida ao hospital se
apresenta sempre como algo "forçado":

"Só me interno para ter minha licença, no hospital a gente não
perde perícia".

A consciência da impossibilidade de retorno ao trabalho, pelo fato do carim-
bo de internamento psiquiátrico na carteira profissional e do "peso" da idade,
atuam como reforço para continuar utilizando o hospital como tábua de salva-
ção:

"Qual a firma que vai me querer com a idade que tenho? (46
anos). O empregador vê minha carteira com carimbo de hospi-
tal para nervo, quem vai me querer?".

Como não podem pagar o INAMPS como autônomos nem retornar ao traba-
lho, a obtenção da licença-saúde com vistas à aposentadoria é o único meio que
possuem para garantir o recebimento de um salário:

"Hoje em dia é o maior sacrifício para ganhar estes tostões; se
eu pudesse eu não vivia assim, de hospital em hospital, porque
trabalhando a gente ganha mais, mas a saúde e a idade (52
anos) não deixam. Só o Instituto pode me sustentar".

Encontramos também uma homogeneidade por parte dos informantes ex-
pressa em uma revolta generalizada em relação aos médicos da perícia do
INAMPS:

"Esses médicos da perícia são burros e sacanas", não entendem
de nada, eles sabem que não tenho condições de trabalhar e
não me dão a aposentadoria".

Alguns informantes se sentem preteridos pelos médicos da perícia e recebem
apoio de seus familiares quanto ao reconhecimento desse fato:

"Os médicos dão aposentadoria aos bons e negam aos doentes"
o que sua filha acrescentou:

"Eu vejo quem é bom e vai fazer perícia morto de bebado e
ganha um ano de licença e com a mãe eles negam a licença,
sem a licença ela se perturba demais".

A longa espera pela aposentadoria que, às vezes, leva mais de dez anos para
ser conseguida, além de se sentir obrigado a apelar para a hospitalização como
único meio de conseguir a licença-saúde, contribuem para agravar o quadro clíni-
co apresentado por eles, advindo sempre uma crise quando o laudo pericial é
"ALTA":

"Eu passei dois meses tão bem, cortaram minha licença e eu
piorei".
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Um fato curioso é que esta revolta envolve apenas os médicos da perícia do
INAMPS e raramente o psiquiatra que, pelo contrário, é considerado uma pessoa
"amiga" que concede a hospitalização, principalmente o psiquiatra do hospital
de emergência. Na peregrinação de hospitalizações em busca da aposentadoria, o
indivíduo tem como "penitência" maior a passagem obrigatória por três diferen-
tes especialistas: o psiquiatra do hospital de emergência, que é o responsável por
sua hospitalização; o psiquiatra do hospital onde está internado, que é o respon-
sável por sua permanência hospitalar; e o "temido inquisidor", que é o médico
da perícia do INAMPS, o responsável por sua licença-saúde, alta ou aposentado-
ria.

Outro aspecto inerente aos custos da identidade de louco se relaciona com a
farmacoterapia. Um dos efeitos colaterais dos -pslcotrópicos é a apatia e indife-
rença, que poderão ser responsáveis pela frigidez sexual, e que foi reconhecido
por uma de nossas informantes nesse depoimento:

"Depois que comecei a tomar esses remédios (psicotrópicos)
eu perdi o apetite pra ter relações. A coisa mais diHcil do mun-
do é eu ir de gosto. Eu tenho é pena do meu marido".

A mulher de um dos nossos informantes associa a indiferença sexual de seu
marido (que tem apenas 27 anos de idade) ã ingestão dos psicotrópicos:

"Ele sempre me "procurava", mas depois desses remédios, ele
só faz é dormir".

A existência de alguma reação relacionada com o comportamento dos indi-
víduos em estudo, considerada "estranha" ou "esquisita", é associada pelo côn-
juge "sadio" também aos psicotrópicos. A mulher de um de nossos informantes
assim se expressou:

"Eu acho o jeito dele tão esquisito, eu não estou entendendo
mesmo, parece que está no outro mundo. Eu acho que esses re-
médios não fazem bem a ele, porque ele fica todo duro, não es-
tira os dedos e pegou um piscado de. olho que ele não ti-
nha":

E o marido de uma informante expressa sua crítica aos psicotrópicos assim:
"Eu estou achando que esses remédios que ela está tomando
não está servindo pra doença, pra cabeça dela, eu tenho a im-
pressão que o remédio está "bulindo" com a doença".

A preocupação com os filhos é outro aspecto dos custos da identidade de
louco presente em todos os casos analisados; na maioria das vezes, quando é a
mulher que está internada, sua preocupação se volta apenas para os filhos, no en-
tanto, os homens sempre citam a mulher e os filhos como motivo de preocupa-
ção:

"Tou preocupado com a mulher sozinha em casa com as crian-
ças".

Essa reação provocada pelos psico trópicos é denominada em psiquiatria "impregnação".
IIU é definida como "a produção de síndrome diencefálica e extrapiramidal. caracterizada
por espasmos, e/ou rigidez muscular, paralisias. oculógero".
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o medode perder o direito de apelar para a licença-saúde, devido às altas da
perícia, torna-seum verdadeiro pesadelo para esses indivíduos, principalmente
quando reconhecemque cada vez torna-se mais diffcil "convercer" o médico da
perícia danecessidadeda aposentadoria. Reconhecem, por outro lado, que as ati-
tudes de simulaçãoanteriormente empregadas não estão mais "impressionando"
os médicos: .

"O médico da perícia agora "tã" é sabido, não está dando mais
licença a ninguém".

ou ainda:
"Dr. tão dizendo que o "diagnoste" 3.001 (ClD 300.1) não
serve pra gente ganhar licença". **

Diantedessa constatação, a represenação perante o psiquiatra (do hospital
de emergência)para que este "aumente" o grau da doença, poderá ser tão dramá-
tica que essesindivíduos poderão mais cedo ou mais tarde, incorporar para sem-
pre o personagemque Ihes forçaram a representar.

Assimsendo, a obrigatoriedade de se hospitalizar para conseguir a aposenta-
doria atuacomo o maior preço que o indivíduo tem que pagar por se vê forçado
a "enlouquecer" para sobreviver. No entanto, somos levados a concluir que a res-
peito doscustosda identidade de louco, estes não se apresentam assustadores pa-
ra o indivíduo,pois como vimos, o estigma da loucura com todo o conjunto de
característicasnegativas foge de seu campo de percepção. Esse fato poderá favo-
recer a existênciae aumento crescente da utilização de um expediente que, afinal
de contas,tem demonstrado sua eficácia no assegurar o usufruto do sistema pre-
videnciáriopelos usuários carentes.

Paraosatores de todo esse drama que tem lugar no contexto da Previdência
Social, assumira identidade de louco é uma solução digna e honesta e a única
que poderãotomar diante da realidade existente. Torna-se um lugar comum en-
tre elesa frase: "Antes ser louco, do que ladrão, mendigo ou prostituta. Apren-
der a manipulara identidade de louco passa a ser, para esses indivíduos, uma
questão desobrevivência.

Estesindivíduos vivenciam, o que para eles seria a lógica da loucura, uma
teia de manipulaçõesque envolve, dialeticamente, o paciente, o psiquiatra, o hos-
pital, o perito, o INAMPS, a família do paciente, o grupo vicinal e em nível mais
abrangentea própria sociedade.
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