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Informativo mensal sobre as ações do Centro de Referência em Direitos Humanos do Rio de Janeiro

Louco, eu?!
Movimentos buscam combater o estigma da loucura e lutam pela criação de políticas públicas para Saúde Mental

Durante muito tempo aqueles que aparentavam distúrbios mentais classificados como exagerados ou diferentes dos da maioria eram afastados do convívio social, encarcerados em casas
criadas para „conter a loucura‟.
No próximo dia 18 de Maio é celebrado o Dia da Luta Antimanicomial no Brasil, já em abril é
comemorado o aniversário da Reforma Psiquiátrica no país. Se no passado, a bandeira levantada era a de desmistificar o estigma da loucura, qual será a pauta hoje?
O Centro de Referência em
neiro (CRDH-RJ)tem como
formas de violação
efetivação de polítipara várias áreas,
Mental.
Em
2013
o
a 1ª „Caravana
Humanos‟ (hoje na
ma „Ato Coletivo pela

Direitos Humanos do Rio de Jamissão combater as diversas
de direitos e fomentar a
cas públicas voltadas
dentre elas a Saúde
CRDH-RJ elaborou
Itinerante de Direitos
4ª edição), com o teLuta Antimanicomial‟.

Na ocasião a equipe iniciou o
diálogo, com os atores
sociais desta luta: usuários, familiares,
profissionais da saúde mental
e simpatizantes no município de Petrópolis. Foram realizados no mês de maio, dois dias
de atividades culturais, que integraram outras organizações e movimentos da cidade.
Em parceria com o CAPS AD (Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), o CRDH-RJ
elaborou apresentações de performances artísticas, realizadas pela Cia do Teatro do Oprimido , com a participação do Coral dos Anjos e da Banda Tribo de Gonzaga, além de uma caminhada por ruas e praças da cidade.
De acordo com a psicóloga do CRDH-RJ, Cristiana Corsini, o evento foi fundamental para iniciar a discussão desta temática na cidade. “Em Petrópolis, não se tem o costume de mobilização da luta Antimanicomial, afirma Cristiana .

(* )Continua na Página 2

Abril de 2014

Edição 10 P. 2

Louco, eu?
Movimentos buscam combater o estigma da loucura e lutam pela criação de políticas
para Saúde Mental

públicas

(*)
Segundo Cristiana, eventos como este são importantes para que o povo avalie o retrocesso das
ações do governo, já que 13 anos após a Lei da Reforma psiquiátrica todas as ações vão na
contramão desta política pública. “O Estado se comprometeu a dar atenção a todos os cidadãos... O SUS é o coração de tudo isso, foi uma revolução e hoje está sendo sucateado. Em
relação aos direitos humanos, o governo está fazendo uma política higienística, retirando as
pessoas das ruas, para „limpar‟ as cidades para os mega eventos”, comenta Cristiana.

Apresentação do Coral dos Anjos

I Caravana Itinerante de Direitos Humanos
– Luta Antimanicomial

Entre eventos
No dia 28/03/14 Cristiana Corsini participou da reunião sobre as Clínicas do Testemunho,
elaborada pela Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Na ocasião, a psicanalista argentina Fabiana Rosseau falou sobre a validade do testemunho como informação jurídica,
para a política na Argentina. “Aqui no Brasil o testemunho ainda não possui validade jurídica
priorizando-se a abertura dos arquivos e o depoimento de Fabiana foi muito importante, para conhecermos como isso ocorre em outros países. Membros da Comissão Estadual da
Verdade estiveram presentes, e acredito que a parceria entre essas comissões e o projeto
clínico pode ser muito interessante‟, informou Cristiana.
Segundo a psicóloga, o trabalho das Clínicas do testemunho valoriza o ser humano e não a
doença, por isso o resultado é tão positivo e encantador. “A proposta é identificar o sujeito, o
tratamento da patologia só vem depois disto”, aponta. Cristiana

Abril de 2014

ARTIGO:

Edição 10 P. 3

MEMÓRIAS DA LOUCURA e LUTAS PELA VIDA:

MOVIMENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL e REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA
*Por Cristiana Corsini
Nos meses de abril e maio comemoram-se dois marcos de luta que fazem parte da trajetória da Saúde
Mental em nosso país, que estão essencialmente ligados: a implementação da Reforma Psiquiátrica Brasileira ,enquanto política pública estatal (lei 10.216/abril de 2001) e o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial (18
de maio/1987).
Afinal, do que tratam essas datas? O que temos a comemorar? Será que a sociedade brasileira traz em
seu cotidiano os elementos dessa memória de lutas? Pergunto-me, como está posto, diante das contradições dos
projetos políticos que marcam a organização do Estado, a organização atual do Movimento Antimanicomial frente
aos 13 anos de existência da lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Ademais, qual a relação precípua que se coloca desta como luta social com os Direitos Humanos, enquanto princípio norteador da própria Reforma Psiquiátrica
Brasileira?
Antes de ousar responder perguntas desse grau de complexidade, esbarramos com o “enigma político” de
como o Movimento da Luta Antimanicomial, enquanto forma de organização social, trata a memória de suas próprias lutas, para organizar, fortalecer e contextualizar o seu momento atual. Entendemos que a forma de esfinge
pós-modernizada que a reforma psiquiátrica ganha, leva-a a tropeçar em relações conceituais sobre a loucura marcadas pelo alinhamento com as próprias contradições sócio-históricas de neo-manicômios presentes no seio da
sociedade.
Portanto, um processo que é atravessado pela necessidade de políticas públicas referenciadas nas próprias contradições estruturais da ordem social, voltadas para organização e compromisso político de seu corpo técnico, bem como pelo resgate do protagonismo dos usuários e familiares enquanto sujeitos sociais, diante de um
modus operandi que vem pautando as categorias exclusão e clínica restritas aos limites internos dos próprios serviços de saúde mental, para longe de seu tempo original e da cultura do território onde está inserido.
Loucura X Sociedade
Historicamente, a loucura vem sendo silenciada e encarcerada em diferentes contextos socioculturais, iniciando um contínuo de violações aos direitos humanos. Na Era Clássica, a loucura passa a ser escarnecida pela sociedade, primeiramente como desrazão e insanidade, colocando os loucos em uma categoria marginal, isolando-os
junto a outros excluídos da sociedade em Hospitais Gerais.
No processo de transição do sec. XVIII para o sec. XIX, a loucura ganha um novo estatuto: o de “doença
mental”. Foi sob a égide da Revolução Francesa que o médico Phillippe Pinel operou uma intervenção revolucionária nos Hospitais Gerais, libertando os acometidos pela loucura dos grilhões das grades em que eram confinados e
separados da companhia de marginais, prostitutas, órfãos e doentes de outras ordens. Inspirado pela ciência botânica da época, parte do pressuposto que deveria separar os loucos dos demais, conhecer suas particularidades
para possível categorização de suas doenças, designados neste momento de “alienados”. Como demarca o filósofo francês Michel Foucault em seu livro História da Loucura, foi nesse contexto que se inaugurou a Psiquiatria como
nova modalidade médica.
A divisa simbólica entre loucura e sociedade materializa-se desta vez através dos muros de concreto das
Instituições Psiquiátricas, outorgando ao “médico psiquiatra” o saber-poder em relação ao doente mental, objeto de
análise que legitima sua práxis clínica.
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No Brasil, em 1852, durante o reinado de D Pedro II foi inaugurado o primeiro manicômio brasileiro, denominado de “Hospício de Pedro II”, na Praia Vermelha. A solenidade de inauguração foi transformada em grande
acontecimento no cenário político e social da época. Construído com dinheiro público, nos moldes neoclássicos
dos hospitais franceses, com espaços amplos e decoração de luxo, ficou conhecido como o “Palácio dos Loucos”.
Na transição do Império para a República, o cenário do confinamento não mudou muito. Digamos que se
aperfeiçoou de acordo com os interesses econômicos de cada época, sempre compromissados em se deixar à
margem os excluídos dos projetos políticos da sociedade burguesa.
Podemos afirmar que o projeto psiquiátrico de asilamento nunca recuperou ninguém, ao contrário, revelouse como espaço desumano de sofrimento e barbárie, submetendo os pacientes psiquiatrizados às maiores violações dos direitos humanos, através de maus tratos, negligência dos profissionais da saúde e do próprio Estado,
além do total abandono e invisibilidade por parte da própria sociedade. O assujeitamento a que os internados eram
submetidos à hegemonia médica não tinha limites, pois além da privação de liberdade, eram subtraídos todos os
seus direitos civis, inclusive o da própria identidade. Os Manicômios sempre funcionaram sob a lógica de uma Instituição Total, negando os direitos fundamentais do ser humano, como o direito a ter direitos, o direito à cidadania e
à participação na vida social .
Sobre o Movimento Antimanicomial
O Movimento Nacional da Luta Antimanicomial foi ganhando corpo no período de redemocratização do país, como resposta às violações ocorridas nas instituições manicomiais, através da integração dos profissionais de
saúde que atuavam nestas instituições e que lutavam por sua extinção. A princípio, era um movimento de militância
articulado por trabalhadores de saúde mental (MTSM) preocupados com a humanização dos serviços de saúde e
com a melhoria de condições de trabalho, em um contexto político em que vários segmentos da sociedade civil
também se organizavam como movimento social para a derrubada da ditadura. Durante as décadas de 70 e 80,
esses movimentos intensificaram a luta contra todas as formas de preconceito e discriminações raciais, de gênero,
de desigualdade social dentre outros grupos vulneráveis, somando forças com as lutas sindicais em todo país, tendo em comum a luta pela efetivação dos direitos humanos e pela democracia.
O ano de 1987 foi fundamental para os avanços políticos na saúde mental brasileira, ocorrendo a I Conferência Nacional de Saúde Mental e, posteriormente, o II Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental,
em Bauru - SP. Neste Congresso, grupos de usuários e familiares de saúde mental se organizam para reivindicar
seus direitos e se integram ao Movimento, nascendo oficialmente o Movimento Nacional de Saúde Mental, enquanto movimento social, com o lema “Por uma sociedade sem manicômios”.
Deste modo, os usuários e familiares de saúde mental protagonizam a luta, desta vez, como atores sociais
de um processo político que tem em pauta uma reforma estrutural na saúde mental, ou seja, uma Reforma Psiquiátrica enquanto Política Pública de Estado, compromissada com a substituição dos manicômios por serviços substitutivos de base territorial e comunitária, com novas abordagens terapêuticas e com a inclusão social dos mesmos
através do acesso e garantia de seus direitos enquanto cidadãos.
Vale ressaltar que a atuação do Movimento Antimanicomial não se restringe à superação das instituições
manicomiais em serviços substitutivos, mas na superação da lógica interna de exclusão da loucura como algo nocivo à vida em sociedade, ou seja, contra uma concepção cultural de loucura que tende à sua própria autoreprodução, caso anule seus atores enquanto sujeitos e vetores existenciais em constante transformação.
Algumas considerações
Apesar da implementação da lei da Reforma Psiquiátrica, no bojo das conquistas democráticas de uma
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nova Constituição (1988) e da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), percebemos muitas contradições
políticas. Afinal, o mesmo Estado que instituiu políticas públicas, direcionadas aos interesses sociais não efetiva os
direitos fundamentais que possam viabilizar sua sustentação. Um Estado que funciona sob a lógica de um projeto
capitalista que precariza os serviços públicos, as relações de trabalho, dentre muitas violações de direitos contra a
população mais empobrecida.
Um Estado que vem enaltecendo as privatizações e terceirizações de serviços públicos de saúde que deveriam estar sob sua responsabilidade de gestão, e que sucateia o próprio funcionamento do SUS. Vide a considerável diminuição orçamentária dos serviços públicos de saúde e a substituição de concursos públicos por vínculos
de trabalho através de Organizações Sociais (OS), que interferem diretamente na qualidade dos serviços substitutivos aos antigos manicômios, como é o caso dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps, Capsi, e Caps-ad e residências terapêuticas). Vem ocorrendo também outros retrocessos políticos, como é o caso das políticas de cunho
higienista aplicadas nas metrópoles em período de produção dos mega eventos, com internações compulsórias
direcionadas aos usuários de crack e à população de rua e o incentivo financeiro do governo para as comunidades
terapêuticas “religiosas e privadas”, que repetem as antigas modalidades de confinamento e tratamento moral.
Cabe ressaltar que não há respostas que esgotem o que se descortina como cenário político diante de tantos retrocessos nas políticas públicas estatais, reverberando também nas políticas de saúde mental e de direitos
humanos. Afinal, qual o projeto de Estado e de sociedade que almejamos, frente aos desafios apresentados? Como efetivar os direitos humanos e a democracia diante de um Estado que se mostra mais comprometido com o
capital do que com seus cidadãos, aumentando significativamente o contingente de vulneráveis sociais, além de
promover ações repressoras através das políticas de segurança pública e da justiça, que vêm criminalizando a população mais sofrida e empobrecida de nosso país?
Em maio deste ano de 2014, (entre os dias 29/5 e 1/6) acontecerá o XI Encontro Nacional de Usuários e
Familiares do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e o X Encontro Nacional do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial (MNLA), em Niterói, na UFF, com o tema: “Os Encarceramentos e Restrições da Liberdade na
Atualidade: Desafios para o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial".
Compreendemos que o próprio Movimento da Luta Antimanicomial precisa se reinventar, enquanto movimento social nos tempos atuais, haja vista que vem se desmobilizando ao longo da última década, distanciando-se
de suas bases estruturais e de sua memória social. Portanto, loucura, memória, cultura e movimentos sociais podem vir a ser campos abertos a bons encontros, desde que contemplados no campo ético e político, na medida em
que o que se produz no presente possa expressar uma forma de se pensar o passado, em função do futuro que se
almeja (Gondar: 2005).
A Petropolitana Cristiana Corsini é psicóloga especializada em Saúde Mental e Atenção
Psicossocial e faz parte da equipe do CRDH-RJ desde fevereiro de 2012.
Cristiana, que já trabalhou no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e desenvolveu diversos projetos envolvendo música, teatro e artes plásticas, acredita no desenvolvimento artístico como metodologia de tratamento e recuperação. Em 2004 Cristiana foi voluntária no
Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH), onde trabalhou no Projeto
Pão e Beleza, voltado para a população em situação de rua. A experiência instigou a psicóloga a fazer a especialização em Saúde Mental (pela Fiocruz) e, posteriormente, em molde de residência.
No CRDH-RJ Cristiana Corsini integra a equipe multidisciplinar, realizando atendimentos com a perspectiva psicossocial, elaborando atividades de supervisão, formação e capacitação em Direitos Humanos. Em 2013 a equipe
produziu e apresentou, no I Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, um trabalho desenvolvido a partir dos
atendimentos realizados no CRDH-RJ.
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CRDH Rio de Janeiro

Na terça-feira (15/04) Carla Fernandez, Coordenadora do

Foto: DivulgaçãoFmp/Fase

CRDH-RJ participou da atividade „Conversa Fiada‟, promovida pelo Centro Cultural da Faculdade Arthur Sá Earp Neto (Fmp/FASE).
O bate-papo mediado por Carla e pela socióloga Eliane
Maciel, teve como tema „Memória e Verdade‟ e envolveu
alunos do Campus.
Durante a roda de conversa foram colocadas, de forma
descontraída, críticas em relação ao sistema de Educação
no Brasil que menciona pouco ou quase nada sobre esse
período da nossa história para os jovens. “Os alunos presentes participaram de forma ativa no debate e
mencionaram o preconceito que presenciam diante do assunto no cotidiano da universidade. Para eles é
preciso mudar a mentalidade das novas gerações que defendem o Regime Militar como algo que foi positivo para a sociedade brasileira e que haja apuração, reparação e justiça perante os familiares dos mortos e desaparecidos políticos”, conta Carla.

Quem é Quem

Jeferson Baltar

No Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH) desde
1997, o administrador Jeferson Baltar faz parte da equipe do Centro de Referência em Direitos Humanos do Rio de Janeiro (CRDH-RJ) desde o início
das atividades do projeto, em 2012.
Com 33 anos de idade, o petropolitano é referência para os colegas, quando precisam de informações históricas da instituição. Jeferson exerce diversas atividades para o CRDH-RJ na secretaria da instituição, em especial no
auxílio à prestação de contas do projeto, através do registro e envio de documentos, bem como ações de cadastro no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal - SICONV.
Ao falar sobre a trajetória profissional, Jeferson revela o vínculo da sua própria história com a da organização. O administrador, que já trabalhou em outros projetos da ONG, tais como o „Florescer‟ e o „Filhos
da Terra‟, não esconde o orgulho que sente em fazer parte da equipe e, ao ser indagado sobre o papel
da organização destaca o zelo e carinho, no atendimento aos diversos públicos, como diferencial do trabalho: “Toda a minha vida profissional e tudo que aprendi, não só profissionalmente, foi nesta instituição, pois passei por vários projetos sociais, o que me concedeu bastante aprendizado. Por ter chegado
jovem, foi possível absorver ensinamentos, que levarei por toda minha vida”, conta Jeferson.
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Sessão de autógrafos
No último dia 14/04, Rafael Coelho Rodrigues, membro da
coordenação executiva do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH), lançou o segundo livro,
„Juventude como Capital: A questão criminal e os projetos
sociais frente às políticas para os jovens vulneráveis" (Editora
Juruá).
O evento de lançamento aconteceu na Livraria da Travessa,
no Centro do Rio de Janeiro, e contou com sessão de autógrafos e a presença de muitos integrantes do CDDHPetrópolis.

Na obra, o autor e psicólogo, estuda a relação entre criminalidade e pobreza, em comunidades do Rio
de Janeiro e realiza uma análise sobre o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
(Pronasci), implantado pelo Governo Federal, com o objetivo de unir a segurança pública aos projetos
sociais voltados para jovens pobres e negros. A tese lançada aprofunda a pesquisa divulgada no primeiro livro (“O Estado penal e a sociedade de controle: O Programa Delegacia Legal como dispositivo
de análise”, da Editora Revan)

Núcleo de Cinema lança curta–metragem sobre a ocupação no
bairro Madame Machado
Equipe do Núcleo de Cinema do Centro de
Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH) exibiu, pela primeira vez, o curta ‟ A Casa de vocês é muito lá em cima?”, sobre a ocupação
do bairro Madame Machado, após as chuvas
de 1987, em Petrópolis. A primeira exibição
aconteceu no dia 14/04, durante processo de
formação da equipe, na própria sede da organização.
O filme, que tem 36 minutos de duração, resgata a história da ocupação da comunidade,
por desabrigados das chuvas de 1987. Na
época, a luta por moradia, que faz parte da
história de combate às violações de direitos
humanos do CDDH– Petrópolis, teve ampla
repercussão, ao receber o apoio de personalidades do meio artístico, como os atores Paulo
Betti, Lucélia Santos e Osmar Prado.
Frei Leonardo Boff, hoje presidente de honra
do CDDH, participou de todo o processo de
luta e esteve presente na noite da ocupação,
intermediando o contato com a polícia, que
apareceu para remover a população do local.

O plano de ocupação elaborado pelo CDDH
contou com o cadastramento das famílias,
mapeamento da área e elaboração de plano
de ação detalhado. Na primeira noite 150
famílias ocuparam as casas construídas
(mas nunca entregues), na parte alta do bairro Madame Machado. No dia seguinte mais
desabrigados procuravam a instituição em
busca de apoio. Hoje a região é conhecida
como Comunidade 1° de Maio, em homenagem ao dia em que essas famílias recuperaram o direito à moradia.
A história desta luta pelos direitos básicos da
população é retratada com sensibilidade,
pela equipe do Cin&DH. O filme será exibido
para os moradores da própria comunidade,
em sessão ainda sem data prevista.
O Núcleo de Cinema do Centro de Defesa
dos Direitos Humanos Humanos faz parte do
Programa Arte- Educação e é formado por
cineastas, pesquisadores e jovens remanescentes de outros projetos da organização.
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Agora vale a VERDADE

EXPEDIENTE

Funciona no Centro Cultural da
Faculdade Artur Sá Earp Neto

Redação e diagramação:

(FMP/Fase) até o dia 30 de Junho,

Juliana Oliveira (Mtb: 26755RJ)

a exposição “Fica decretado que
agora vale a verdade”.

Contato:

A iniciativa, criada pela equipe do
Centro Cultural da Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FASE/ FMP),
em parceria com o CDDH– Petrópolis e o curador da exposição,

Rua Monsenhor Bacelar, 400–
Centro

Cláudio Partes, faz parte do calendário de ações da Comissão Estadual da Verdade, prevista para a (des)comemoração dos 50 anos
do golpe civil-militar.
A advogada do CRDH-RJ, Mariana Barros, colaborou com a pro-

crdhpet2@gmail.com

Petrópolis– RJ
22422462 / 22423913

Acesse:

www.cddh.org.br

dução de conteúdo da exposição, que foi baseada no poema “Os
Estatutos do Homem”, de Thiago de Mello. Cada sala do local foi
idealizada para provocar o resgate da memória e a interação com o
público, do audiovisual à tinta, o papel e o mural.

www.facebook.com.br/
cddhpetropolis

De acordo com Cláudio Partes, a experiência de criação foi enriquecedora. “Tive contato com muitas coisas que desconhecia... Essa tensão da ditadura existe até hoje”, comenta.
A exposição foi inaugurada
no dia 28/03 e pode ser
visitada até o dia 30/06, de
segunda a sexta-feira, das
09 às 21h, e sábado, das
09 às 18h.
A entrada é franca e o endereço da FMP/Fase é: Av. Barão

Espaço simboliza o clima de tensão
provocado pela repressão

do Rio Branco, 1003, no Centro
de Petrópolis.

@CddhPetropolis

