
XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

Racionalização e controle: Um estudo sobre instituição e loucura 

Nicole Rogéria Moreira Fróes da Silva1, Rafael Cardoso de Mello2 

1,2 Centro Universitário Barão de Mauá 
1
nicole-256@hotmail.com, 

2
rafael.cardoso@baraodemaua.br 

 

Resumo 

Este artigo se envereda numa análise da Revista 
Brasileira de História (RBH). Desta forma, 
elegemos para estudo um único volume da RBH, 
o v.7, n.14, publicado no ano de 1987, no qual 
constitui um dossiê com o tema instituições.  
Para melhor contornar esta pesquisa decidimos 
trafegar entre a noção de “instituição” e “loucura”, 
enquanto pesquisa paralela visando estabelecer o 
diálogo com o trabalho de conclusão de curso, 
uma vez que os temas são complementares. 

Introdução 

Tendo em vista que toda história/pesquisa 
começa com um problema e que o presente do 
historiador influencia seu fazer histórico (BLOCH, 
2001), nossa pesquisa parte deste impasse. 
Mesmo diante da evolução do pensamento 
racional, do comportamento social e das formas 
de tratamento da “loucura”, percebidas nas 
últimas décadas, por que ainda percebemos 
discursos cujas referências datam de séculos 
atrás? 
Nossa pesquisa analisa a construção social da 
“loucura” por meio de uma leitura “arqueológica”, 
atribuída ao filósofo Michel Foucault. Por 
arqueologia do saber, compreendemos que a 
história não é feita apenas de continuidades, não 
é linear e seu limite não se detém sobre a simples 
reprodução do documento histórico como verdade 
absoluta. A história, enquanto ciência, é também 
a descontinuidade e as rupturas, é a necessidade 
de questionar os pilares que a sustenta de forma 
crítica, esmiuçar as fontes históricas 
(documentos) e analisá-las com cautela. Deste 
modo, delimitar nossa pesquisa sobre tal esfera, 
zela, portanto, por buscar no passado as 
percepções sobre a loucura no decorrer dos 
séculos, seus contornos e definições, mudanças 
e transformações em consonância com os 
padrões estabelecidos pela sociedade, até chegar 
aos dias atuais, pois, desta forma, somos 
capazes de perceber suas mudanças e, 
principalmente, suas permanências:  
 
“[...] Não se trata de uma crítica, na maior parte 
do tempo; nem de uma maneira de dizer que todo  
mundo se enganou a torto e a direito; mas sim de  

 
 
definir uma posição singular pela exterioridade de 
suas vizinhanças; mais do que querer reduzir os 
outros ao silêncio, fingindo que seu próprio é vão 
– tentar definir esse espaço branco de onde falo, 
e que toma forma, lentamente, em um discurso 
que sinto como tão precário, tão incerto ainda” 
(FOUCAULT, 1987, p. 20). 
 
Desta forma, no decorrer da pesquisa, fomos 
capazes de compreender que a percepção da 
loucura como desrazão/irracionalidade adquire 
maior forma a partir do século XV, com o advento 
do Estado Moderno e a racionalização burguesa 
do trabalho e do lucro. 

Objetivo 

A partir dos nove artigos publicados no volume 
salientado da Revista a respeito de instituições, 
pretendemos compreender de qual forma a RBH 
produz uma historiografia que se diz nacional e 
de qualidade, vinculando ao tema complementar 
da loucura e seu processo de institucionalização.  

Materiais e Métodos 

De início, pontuamos que a Revista Brasileira de 
História pode ser encontrada tanto no formato 
físico como também no digital 
(http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view?ID_R
EVISTA_BRASILEIRA=23). 
Analisando a Revista de forma qualitativa, 
entendemos que, segundo Minayo, a pesquisa 
com tal perspectiva interpretativa qualitativa 
permite um olhar menos preocupado com o geral 
matemático, e sim, com as minúcias e as 
especificidades. A investigação que propomos 
está marcada por este procedimento de cunho 
qualitativo, na medida em que viabiliza um olhar 
específico para a lei, a partir dos documentos 
estatais e das outras pesquisas que versam sobre 
a problemática proposta. Segundo a autora: 
 
“Em outras palavras, do ponto de vista qualitativo, 
a abordagem dialética atua em nível dos 
significados e das estruturas, entendendo estas 
últimas como ações humanas objetivadas e, logo, 
portadoras de significado. Ao mesmo tempo, 
tenta conceber todas as etapas da investigação e 
da análise como partes do processo social  
analisado e como sua consciência crítica 
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possível. Assim, considera os instrumentos, os 
dados e a análise numa relação interior com o 
pesquisador, e as contradições como a própria 
essência dos problemas reais” (MYNAIO, 1993, 
p.244-245). 
 
Entendemos que a leitura crítica dos textos nos 
permitirá compreender qual a perspectiva que 
cada autor carrega nos estudos sobre História 
das instituições. Faremos comparações acerca 
das propostas e tomaremos estas comparações 
como produto de nossa análise qualitativa, 
possibilitando uma compreensão para além do 
conceito, e sim, para os usos (e desusos) dos 
mesmos. 
Neste sentido, realizamos os fichamentos e 
comentários de todos os artigos da revista, 
discutindo um a um as questões historiográficas 
que envolvem a História Institucional e de como 
elas se fazem presentes no periódico como um 
todo. 
Paralelamente à RBH, enriquecemos a pesquisa 
com a questão da loucura e seu processo de 
institucionalização. Desta forma, nossa 
metodologia foi arqueológica, alicerçada na crítica 
Foucaultiana em relação ao poder e 
racionalização que naturalizou as práticas do 
internamento no decorrer dos séculos, assim 
como a estigmatização da loucura. 

Resultados e Discussão 

É possível discutir previamente qual o conceito de 
“instituições” enquanto definição concisa a partir 
de sua significação no dicionário, concomitante 
com a ideia de “instituição” presente nos 
diferentes artigos da RBH, v.7, n.14, publicado no 
ano de 1987. A partir disso, optamos também por 
trafegar entre a noção de “instituição” e “loucura”, 
enquanto pesquisa paralela visando estabelecer o 
diálogo com o trabalho de conclusão de curso, 
uma vez que os temas são complementares. 
Segundo o dicionário, o significado de “instituição” 
é o seguinte: 
 
“Significado de Instituição 
s.f. 
Ação de instituir, de estabelecer, de fundar algo 
novo. 
Conjunto de regras e normas estabelecidas para 
a satisfação de interesses coletivos: o Estado, o 
Congresso, uma fundação são instituições. 
Organização que, pública ou privada, busca 
resolver as necessidades de uma sociedade ou 
comunidade: instituições religiosas. 
Estabelecimento de educação e instrução: 
instituição de ensino”. (DICIO – Dicionário online 
de português. 
<https://www.dicio.com.br/instituicao/>. Acessado 
em 10/03/2017). 
 

Tais significados que definem instituição, segundo 
o dicionário, condizem com os artigos da RBH, 
entretanto nossa interpretação vai além, pois 
entendemos que a instituição é uma forma de 
dominação e disciplinarização de indivíduos, 
enquanto membros de uma sociedade, da classe 
dominante.  
A institucionalização surge de acordo com o 
desenvolvimento da racionalidade burguesa (a 
partir do século XV), como uma ferramenta 
contundente para disseminar uma ideologia, 
modo de vida, rotina de trabalho, moralização 
religiosa, disciplina, coerção e conduta moral. 
Contudo, a partir do século XIX, a ideologia em 
voga da sociedade ocidental é o positivismo, com 
os ideais modernos de racionalidade (ciência), 
ordem e progresso.  
No contexto geral das ocorrências a partir do 
século XV, o palco é a própria sociedade que está 
passando por um complexo processo de 
transição que afetou todos os âmbitos, desde a 
economia e política, até o social e cultural. Tudo 
estava sendo transformado e reorganizado de 
acordo com os novos valores que estavam se 
firmando paulatinamente na Idade moderna. 
Desse modo, com o declínio do feudalismo e a 
criação do Estado moderno (meio de manter a 
antiga aristocracia no poder), a sociedade pôde 
vivenciar os efeitos econômicos do mercantilismo 
(em consonância com a progressiva racionalidade 
do lucro) e a consolidação gradual do grupo 
burguês. O “renascimento” proporcionou o 
advento da racionalidade científica, no qual 
podemos destacar inúmeros teóricos que 
culminaram em descobertas essenciais no campo 
da ciência, além da “razão” também estar 
presente na filosofia e literatura (FAURE, 1977). 
Podemos então dizer que houve uma 
reconfiguração da sociedade e, inclusive, do 
tempo. O tempo, a partir do processo de 
racionalização, pertencia ao trabalho. E nada 
mais coerente e funcional, por parte da classe 
dominante, do que instituir mecanismos de 
controle, disciplinarização e coerção para moldar 
a sociedade a partir de então. E é exatamente 
sobre esses mecanismos, das mais variadas 
espécies, que os diferentes artigos da RBH, v.7, 
n.14, vão tratar. 
Segundo o dicionário, podemos entender por 
“racionalizar”: 
 
“Significado de Racionalizar 
verbo transitivo direto 
Tornar racional; fazer com que fique mais 
reflexivo: o conhecimento racionalizou o 
presidente. 
Simplificar; tornar um processo de produção mais 
eficaz e menos dispendioso: racionalizou a 
agricultura. 
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Organizar seguindo cálculos ou raciocínios: 
racionalizar a alimentação. 
Tentar explicar racionalmente: racionalizava os 
sentimentos. 
Explicar alguma coisa a partir de motivos falsos: 
afasta os erros racionalizando-os. 
Álgebra. Retirar ou acabar com os radicais de 
uma equação ou expressão algébrica. 
[Psicanálise] Fazer justificações a partir de 
motivos racionais que têm suas origens no 
inconsciente”. (DICIO – Dicionário online de 
português. 
<https://www.dicio.com.br/racionalizar/>. 
Acessado em 28/05/2017). 
 
Partindo então do princípio de que racionalizar o 
meio significa organizá-lo, a fim de torná-lo mais 
dinâmico e menos dispendioso, podemos citar 
como exemplo, a instituição policial, que foi criada 
a partir do processo de urbanização como forma 
de repressão e higienização da sociedade. Visto 
que essa urbanização já trouxe em seu âmago 
problemas considerados difíceis a serem 
suprimidos, devido ao aumento exponencial da 
população nas cidades industriais e as péssimas 
condições de vida dos trabalhadores, a pobreza e 
a miséria era algo que precisava ser combatido, 
não no sentido de melhorar as condições de vida 
desses indivíduos, mas no sentido de mantê-los 
longe dos centros das cidades.  
Na medida em que a racionalidade vai atingindo e 
reformulando os pilares da sociedade, 
principalmente nos séculos XVI e XVII, 
concomitante com as instabilidades advindas do 
Estado Absolutista, as sucessivas crises de fome 
e, consequentemente, as doenças, fazem com 
que a mendicância e a pobreza aumentem 
gradativamente, tornando-se um grande 
transtorno para aquela sociedade legitimada pelo 
lucro e pela razão. Segundo Braudel: 
 
“Esta ferocidade burguesa agrava-se 
desmedidamente com o fim do século XVI, mais 
ainda com o século XVII. O problema: pôr os 
pobres em condições de não causarem danos. 
Em Paris, doentes e inválidos desde sempre 
foram enviados para os hospitais, os válidos 
empregados no duro e fastidioso trabalho de 
limpar os esgotos da cidade, acorrentados dois a 
dois. Na Inglaterra, desde que acabou o regime 
da rainha Isabel, apareceram as poor laws, na 
realidade leis contra os pobres. Pouco a pouco, 
por todo o Ocidente, multiplicam-se as casas para 
pobres e indesejáveis onde o internado é 
condenado a trabalho forçado, tanto nas 
workhouses como nas Zuchthäuser ou nas 
maisons de force, por exemplo, esse conjunto de 
semiprisões reunidas sob a administração do 
Grande Hospital de Paris, fundado em 1656. Este 
“grande enclausuramento” dos pobres, dos 

loucos, dos delinquentes, dos filhos-família que 
os pais colocavam sob vigilância é um dos 
aspectos psicológicos da sociedade racional, 
implacável na sua razão, do século XVII [...]” 
(BRAUDEL, 1995, pp. 62-63). 
 
Desta forma, no decorrer de tais séculos, a 
institucionalização do Hospital foi uma medida do 
Estado para acabar de vez com esse problema 
social que assolava as cidades europeias. Não 
era mais tolerado o vagar dos pobres pelas ruas 
das cidades, a mendicância e a ociosidade 
passaram a ser vistas como características 
pútridas de desvio moral que precisavam ser 
isoladas em locais específicos, que no caso são 
os Hospitais e as casas de internamento. Toda a 
camada pobre da população incluindo inválidos, 
doentes e insanos faziam parte da corja de 
detentos que precisava ser enclausurada: 
 
“[...] É uma solução nova: é a primeira vez que 
substituem as medidas de exclusão puramente 
negativas por uma medida de detenção; o 
desemprego não é mais escorraçado ou punido; 
toma-se conta dele, às custas da nação mas 
também de sua liberdade individual. Entre ele e a 
sociedade, estabelece-se um sistema implícito de 
obrigações: ele tem o direito de ser alimentado, 
mas deve aceitar a coação física e moral do 
internamento” (FOUCAULT, 1972, p. 65). 
 
Os hospitais e as casas de internamento, não 
foram locais para tratamento médico, naquele 
período o sentido atribuído foi bem diferente - 
locais de coação moral. Em contexto de crises 
econômicas, o número de pessoas internadas 
crescia vertiginosamente devido a pobreza que 
assolou as cidades europeias, mas em época de 
estabilidade econômica, o internamento foi 
sinônimo de mão-de-obra barata e contenção de 
revoltas e agitações sociais. A coação moral do 
trabalho foi, então, parte intrínseca do 
internamento, a ociosidade era inadmissível, por 
isso em cada um desses locais era possível 
encontrar inúmeras especialidades de trabalho, 
como a tecelagem, marcenaria, ferraria, entre 
outros, no qual os internos eram submetidos a 
trabalhar sem remuneração (FOUCAULT, 1972). 
A figura do “louco” tampouco se enquadrava na 
normalidade estabelecida pela organização 
daquela sociedade, definida a partir dos preceitos 
de ordem e progresso (razão), a loucura era 
exatamente o seu oposto, representava a 
desordem, a irracionalidade e o perigo. O destino 
do louco, desde a era moderna, foi a exclusão, 
segregação e o isolamento; e essa concepção 
não mudou no mundo contemporâneo. A 
diferença é que ao ser elevado à categoria de 
doente mental no final do século XVIII, o louco 
ganhou um novo espaço, um espaço científico de 



XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

tratamento reservado apenas para a loucura (ao 
menos teoricamente), como elucida Foucault: 
 
“[...] ela (a loucura) não passa de desordem, 
irregularidade, erro obscuro – um desarranjo no 
homem que perturba o Estado e contradiz a 
moral. No momento em que a sociedade 
burguesa percebe a inutilidade do internamento e 
deixa escapar essa unidade de evidência que 
tornava o desatino sensível à era clássica, ela se 
põe a sonhar com um trabalho puro – para ela, 
todo o lucro; para os outros, apenas a morte e a 
submissão moral – onde tudo o que há de 
estranho no homem seria sufocado e reduzido ao 
silêncio” (FOUCAULT, 1972, pp. 427-428). 
 
Desta forma, podemos entender a instituição 
psiquiátrica no século XIX como uma organização 
da medicina em simbiose com o Estado – 
enquanto poder vigente incumbido de manter a 
ordem, o progresso e a segurança da sociedade 
– como ferramenta de exclusão e controle de 
indivíduos indesejados pela sociedade, mas 
nitidamente mascarada com o discurso de 
tratamento e cura dos doentes mentais.  
No final do século XVIII, houve uma 
reconfiguração das práticas do internamento 
devido, sobretudo, à efervescência da Revolução 
Francesa, com seus princípios de igualdade, 
liberdade e fraternidade, no qual despertou nas 
pessoas, se assim o podemos dizer, um 
sentimento de “humanidade”. Pois, a partir desse 
momento, por exemplo, começam a surgir 
projetos e instituições filantrópicas organizadas 
por indivíduos preocupados com a situação de 
degradação moral e de miséria dos pobres, assim 
como a situação precária dos hospitais gerais e 
das prisões. É nesse contexto, por exemplo, que 
surge Philippe Pinel, considerado precursor da 
Psiquiatria Contemporânea.  
O artigo de Catherine Duprat, presente na RBH, é 
um bom exemplo para elucidar a afirmação, uma 
vez que a historiadora analisa a proposta 
filantrópica sobre a reforma das prisões em 1819, 
na qual consistia em uma ampla reorganização 
do espaço penitenciário, desde a legislação, 
instalações e higiene até a conduta moral do 
indivíduo, além de ser um projeto que envolveu 
sujeitos da mais elevada classe, como também 
importantes teóricos da época, denominado de 
Sociedade real das prisões. 
Contudo, como dito no início do texto, a partir do 
mundo moderno o tempo pertencia ao trabalho, 
aliás, pertence ao trabalho (no presente mesmo). 
E essa concepção de trabalho foi sendo arraigada 
de tal forma na sociedade, que chegamos a um 
ponto que não conseguimos mais dissociar o 
trabalho do cotidiano. O trabalho, portanto, 
passou a ser entendido como uma virtude, uma 
conduta moral e uma necessidade inerente ao ser 

humano. Por exemplo, nos hospitais psiquiátricos 
existia uma técnica terapêutica denominada 
“laborterapia”, ou seja, a cura psiquiátrica 
alcançada pelo trabalho, por isso era comum 
serem anexadas colônias agrícolas aos hospitais. 
Assim como nas penitenciárias, no qual o 
prisioneiro era submetido ao regime disciplinar do 
trabalho, instrução religiosa e moral. 
Enfim, a medicina psiquiátrica se apropria da 
loucura, de forma mais contundente, a partir do 
século XIX. A medicina era então a ciência 
detentora da verdade, não apenas sobre a 
doença e/ou o doente, mas sobre todo o processo 
de cura, tratamento e prevenção, assim como a 
administração do espaço terapêutico. A medicina 
alcançou poderes imprescindíveis, especialmente 
a psiquiatria, que transformou o asilo em espaço 
para desenvolver minuciosamente o controle e a 
disciplina pautada na moral e racionalidade 
(FOUCAULT, 1998; MACHADO, 1978). 
Para tanto, é importante levar em consideração 
os nomes mais relevantes dos primórdios da 
psiquiatria clássica, particularmente, do médico 
Philippe Pinel que assumiu o comando do 
Hospital Bicêtre (Paris) em 25 de agosto de 1793, 
onde deparou-se com a condição deplorável a 
que os sujeitos ditos loucos eram submetidos. 
Reconhecido como líder filantropo e 
revolucionário generoso, foi responsável por 
retirar as correntes desses sujeitos oprimidos, 
proporcionando-lhes a “liberdade” (FOUCAULT, 
2014). 
Michel Foucault trata a figura de Philippe Pinel 
como sendo demasiadamente romantizada, 
questionando, sobretudo, a afirmação de 
“liberdade”. O processo de “libertação” dos 
loucos, ou melhor, dos alienados (termo utilizado 
na época), não significava sua reinserção na 
sociedade, mas sim o seu realocamento a um 
lugar específico. O lugar do louco passa a ser o 
espaço asilar do hospício, local onde sua 
“liberdade” será então concebida (2014).  
Os Hospícios institucionalizados a partir de então 
foram espaços racionalizados pela ciência. 
Sendo, portanto, uma nova etapa para o processo 
de internamento, desta vez, legitimado e afirmado 
pela psiquiatria e a instituição asilar.  

Conclusão 

No decorrer da pesquisa fomos capazes de 
perceber que existem vários tipos de instituições, 
assim como seus conceitos, quando analisado 
em consonância com o contexto histórico do 
período abordado pelos autores. Contudo, no que 
tange nossa pesquisa, resolvemos enriquecê-la, 
transitando entre a entre a noção de “instituição” 
e “loucura”, enquanto estudo paralelo, visando 
estabelecer o diálogo com o trabalho de 
conclusão de curso, uma vez que os temas são 
complementares. 
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Desta forma, podemos dizer que houve um 
processo de naturalização da loucura no decorrer 
dos séculos, no qual, o internamento tornou-se a 
condição natural desses sujeitos e, 
consequentemente, o asilo, enquanto instituição 
eleita como ideal, passou a ser seu habitat 
natural. Em um contexto geral, a partir da Idade 
Moderna a loucura passou a ser percebida como 
algo anormal dentro dos padrões que estavam 
sendo construídos dentro da sociedade moderna 
(FOUCAULT, 2014).  
Com a ascensão da burguesia e sua implacável 
racionalidade, todos aqueles sujeitos que não se 
encaixavam nos pilares da sociedade do trabalho 
eram vistos como incapazes ou desviantes. O 
fenômeno do Grande Internamento (ou grande 
enclausuramento) foi determinante para esse 
processo. Em meio à multidão de pobres e 
miseráveis, desviantes e delinquentes, o “louco” 
foi o rosto percebido e designado a permanecer 
no asilo por tempo indeterminado (FAURE, 1977; 
FOUCAULT, 2014; BRAUDEL, 2005). Assim, 
segundo Foucault: 
 
“Existe uma certa evidência do louco, uma 
determinação imediata de seus traços que parece 
correlativa, justamente, à não-determinação da 
loucura. Quanto menos precisa é, mais facilmente 
é reconhecida. Na própria medida em que não 
sabemos onde começa a loucura, sabemos 
através de um saber quase incontestável, o que é 
louco [...]”. (FOUCAULT, 2014, p. 181). 
 
A loucura nasceu da pobreza e sua percepção foi 
pautada por meio de um perfil moral estipulado 
pela sociedade. Desta forma, a loucura (enquanto 
desrazão) era a própria desordem no meio da 
ordem social. Foucault em “História da Loucura” 
constrói uma obra sobre a relação de poder e a 
determinação (ou não determinação) da loucura, 
que serviu como base bibliográfica para a nossa 
pesquisa (FOUCAULT, 2014).  
Assim, abordamos como se constituiu a medicina 
social/urbana e a instituição psiquiátrica, na qual, 
teve seu nascimento no século XIX, ou seja, no 
ápice da racionalização por meio do discurso 
positivista de ordem e progresso, assim como a 
filantropia e cientificismo. A medicina psiquiátrica 
apropriou-se da loucura e a medicina 
social/urbana serviu para isolar, definitivamente, 
os loucos do meio social (FOUCAULT, 1979; 
FOUCAULT, 2014; MACHADO, 1978). 
Como objetivo de analisar esse processo na 
localidade, elegemos Ribeirão Preto para analisar 
o modo como, em meio ao processo de 
modernização da cidade, constituiu-se o primeiro 
Hospital Psiquiátrico do município. O Hospital 
Psiquiátrico Santa Tereza foi filho de seu tempo, 
em meio a descaminhos no momento de sua 
criação, atravessou o século XX como as demais 

instituições psiquiátricas do país (e do ocidente) o 
fizeram, assimilando-se a uma fábrica, mas uma 
fábrica de loucos (GUIMARÃES, 2001). 
A imagem do Santa Tereza atualmente ainda 
remete-se aos tempos mórbidos do século XX 
(SOMERA, 2017), aliás, qualquer instituição 
psiquiátrica carrega em seu âmago tal estigma. 
Isso ocorre porque, segundo Ignatieff, “as 
‘instituições totais’ produzem seus efeitos na 
sociedade através do peso mítico e simbólico de 
suas paredes no mundo exterior, através de 
caminhos, noutras palavras, nos quais o povo 
fantasia, sonha e teme o arquipélago do 
confinamento” (1987, p. 188). Resultado do poder 
cego no qual a psiquiatria se constituiu e da 
concepção estigmatizada da loucura que não 
mudou, afinal foram séculos de naturalização. 
Ignatieff ainda questiona-se: Para quem o 
confinamento representava uma desgraça? Para 
quem representava um destino a ser suportado? 
Para quem ele seria um terrível lugar de 
sofrimento? Para quem ele seria simplesmente 
um dos movimentos constantes da vida? (1987, 
p. 188).  
Em meio aos seus questionamentos e reflexões, 
podemos dizer que a ideia de loucura foi 
construída e essa construção transformou-se a 
cada século, de acordo com as mudanças 
ocorridas na sociedade. O contexto social de 
cada época é importante para podermos 
compreender e enquadrar como se constituía a 
percepção da loucura. Mas, o que podemos 
afirmar com clareza é que os sujeitos que mais 
sofreram com todo o percurso da estigmatização 
da loucura, foram, é claro, os próprios indivíduos 
considerados loucos. 
O aval científico (poder) e o discurso contundente 
da psiquiatria foram responsáveis por 
marginalizar, de uma vez por todas, os sujeitos 
acometidos pela loucura. Retirando-se primeiro 
sua liberdade, para em seguida, retirar seus 
direitos. Confinando-os em um espaço ‘dito’ 
adequado, para um tratamento ‘dito’ correto, mas 
que no fundo era apenas a garantia de 
segregação arbitrária de tais indivíduos 
(FOUCAULT, 1979; FOUCAULT, 1987; 
FOUCAULT, 2014; GUIMARÃES, 2001; 
MACHADO, 1978; SILVA, 2015). 
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