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1. RESUMO 

O presente artigo busca utilizar-se da arte cinematográfica e literária para abordar as 

bases e a continuidade da luta antimanicomial, especialmente no Brasil, ante a 

perspectiva da atual legislação aplicável. O Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial é formado, nas palavras de Delgado, pelo humanismo, pela ciência, 

pela técnica, pela comunidade e pelo afeto e pela história (Delgado, 2011. p. 4702). 

Para retratar esse processo o presente artigo utiliza-se do Filme “Nise, o coração da 

Loucura” (BERLINER, 2016), que retrata uma parte do percurso da Dra. Nise da 

Silveira, considerada a pioneira da Reforma Psiquiátrica no Brasil, do documentário 

“Imagens do Incosciente” (HIRSZMAN, 1987) e do livro “O Holocausto Brasileiro” 

(ARBEX, 2013), trabalho humanizado, que “devolveu nome, história e identidade à 

todos aqueles que foram vítimas em um campo de concentração chamado Colônia, 

o maior hospício do Brasil, localizado em Barbacena/MG”. 

2. INTRODUÇÃO: Norberto Bobbio já anunciou, na obra A Era dos Direitos que o 

grave problema em relação aos direitos humanos, não mais reside em sua 

fundamentação, mas sim na garantia de sua proteção1. Essa afirmação dita há anos, 

infelizmente, ainda lança o desafio dos dias de hoje. Esse desafio é jurídico e, se 

analisado profundamente, assume uma feição política. A partir dessa premissa é 

que a pesquisa considera uma uma análise da Luta Antimanicomial no Brasil diante 

de uma relação possível entre direito e arte. A Luta Antimanicomial se caracteriza 

pela luta da sociedade em prol dos direitos das pessoas acometidas por sofrimentos 

mentais, sejam eles transitórios ou permanentes2. Dentro deste contexto, há a 

batalha pela reforma do modelo de assistência àquele que é acometido por referido 

sofrimento mental, eis que, desde o início desta luta, o isolamento do paciente é o 

mote dos tratamentos aplicados por manicômios, fruto do preconceito que permeia a 

doença mental. A arte sensibiliza e inspira todos aqueles que procuram perceber o 

mundo por intermédio dos sentidos e dos sentimentos mais implícitos. Em 

contrapartida, o direito é comumente relacionado ao concreto, ao racionalismo, sem 

deixar espaço para o subjetivismo e emocionalismo, presentes na arte. Contudo, 

esses dois aparentes opostos andam de mãos dadas. Direito e arte são frutos de 

                                                             
1BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 17.a tiragem. Rio de Janeiro: Campus 

Editora, 1992, p. 25. 

2 ASSOCIAÇÃO DE VOLTA PARA CASA. Associação José Martins de Araújo Jr. Movimento da Luta 

Antimanicomial. Disponível em < http://www.assdevoltaparacasa.org.br/page9.htm> Acessado em 01 de set. 2016. 



uma evolução histórica e social e ambos sempre estiveram intrinsecamente 

relacionados ao momento histórico, seja para pacificar ou demonstrar indignação 

com o sistema, seja para conter ou disseminar ideias e ideais.  

3. OBJETIVOS 

- Compreender o que é a Luta Antimanicomial no Brasil; - Buscar, por intermédio, de 

formas artísticas o modo como a questão mental e a luta antimanicomial se 

manifestaram, foram enfrentadas - Analisar a atual legislação brasileira aplicável ao 

tema;- Relacionar direito e arte como método de interpretação de modo a ampliar a 

compreensão dos direitos humanos e da temática abordada. 

4. METODOLOGIA 

Para Gadamer, entender e compreender é um modo de contribuir à cultura da 

humanidade e até mesmo à autocompreensão do próprio indivíduo. A hermenêutica, 

como ofício do interpretar e que compreende algo mais do que em sua mera 

aparência ou superficialidade, é a “capacidade de um contato compreensivo com os 

homens”3. Esse contato é promovido a partir da fusão de horizontes, em uma 

intenção interpretativa. Ser existente e moda são situados em um mundo que os 

integra e que deles se mostra. Esta configuração elabora uma situação 

hermenêutica. É preciso desmistificar o direito, deixar de associá-lo apenas a uma 

técnica e reduzi-lo a uma lei. No mundo jurídico, uma mesma questão pode ser 

analisada sob diversos aspectos e, comumente, existem várias opiniões sobre um 

mesmo caso. Direito e arte são frutos de uma evolução histórica e social e ambos 

sempre estiveram intrinsecamente relacionados ao momento histórico, seja para 

pacificar ou demonstrar indignação com o sistema, seja para conter ou disseminar 

ideias e ideais. É possível pensar o direito com vistas à interdisciplinaridade, como 

uma forma de mudar a sociedade em que vivemos e transformá-lo em uma arte 

capaz de fazer com que outras pessoas se encantem e comecem a vê-lo como algo 

próximo ao cotidiano, presente nas relações mais simples e corriqueiras. Assim 

considerando, esse trabalho considera a hermenêutica compreensiva de Gadamer 

para abordar a legislação aplicável, a doutrina e os materiais indicados (filme, 

documentário e livro). 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. A Luta Antimanicomial 

                                                             
3 GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica como filosofia prática. In: GADAMER, Hans-Georg. A razão na época da 

ciência.  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 57-87. p. 61. 



A Luta Antimanicomial no Brasil, em largos traços, teve início no Brasil por volta dos 

anos setenta, com o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, eis que, a 

partir das ações deste Movimento nacional, ocorreram diversas denúncias das 

condições precárias, irregulares e ilegais cotidianas em manicômios, salientando a já 

vista falência do modelo asilar-manicomial4. Na década de oitenta, a Luta 

Antimanicomial tomou força com a iminente redemocratização brasileira, 

culminando, em 03 de dezembro de 1987, no II Congresso Nacional de 

Trabalhadores em Saúde Mental, o qual foi lançado com o lema “Por uma 

Sociedade Sem Manicômios”. Naquele momento ficou delineado o Movimento da 

Luta Antimanicomial no Brasil, inclusive instituindo o dia 18 de maio como Dia 

Nacional da Luta Antimanicomial.5 

5.2.O “Holocausto Brasileiro” 

O genocídio apresentado no livro produzido pela jornalista Daniela Arbex é 

caracterizado pela conivência de médicos, de funcionários e até mesmo da 

sociedade, que se calavam diante do sistema implantado pelo Estado brasileiro 

durante a maior parte do século XX. Dentre os relatos presentes, estão aqueles das 

pessoas que viveram o terror que era morar no Colônia, outros, das pessoas que 

viveram o horror que era trabalhar no Colônia, outros, de pessoas que passaram por 

um dia pelo Colônia e nunca mais esqueceram e outros, que tiveram parte de suas 

vidas tiradas pelo Colônia. Só quem passou pelo Colônia sabe como era difícil 

acordar em um novo dia.  

“No hospital os diagnósticos eram padronizados, faltavam critérios para as 
internações. A maioria não era doentes mentais, apenas representavam 
uma ameaça a ordem pública. Dessa forma, o Colônia passou a ser um 
depósito de desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, 
alcoólatras, mendigos, pobres, negros, pessoas sem documentos e 
qualquer indesejado pela sociedade. Tal situação era fortalecida e 
justificada pela teoria eugenista, que defendia a ideia de limpeza social. O 
Colônia “atendeu a interesses políticos, impulsionando ainda a economia 
local.”. (ARBEX, 2013, p. 31). 

A falta de humanidade não se resumiu a chegada ao Colônia, mas perdurou durante 

toda a estadia daqueles que foram considerados loucos. Quem chegava sem 

documento, era considerado indigente e era batizado com um novo nome pelos 

funcionários. Mas, muito mais que a perda de sua própria identidade, eles perdiam 

                                                             
4 CENTRO CULTURA DE SAÚDE. A Reforma Psiquiátrica Brasileira e a política de saúde mental. Disponível 

em < http://www.ccs.saude.gov.br/vpc/reforma.html>  Acessado em 01 de set. 2016. 

5 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil. Disponivel em < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf> Acessado em 01 de set. 2016. 



todo um passado e a expectativa de um futuro. O que era pra ser utilizado como 

terapia e tratamento, era tido como ferramentas de contenção e intimidação, como 

por exemplo, o uso de medicamentos e eletrochoque.  

“A eletroconvulsoterapia existe, desde 1938, para tratamento de doenças 
mentais, mas seu uso, no século passado, foi muito controverso. A 
tecnólogos do eletrochoque se modernizou há um par de décadas, sento 
utilizada nos dias atuais com fins terapêuticos para alguns tipos de 
transtornos, como a depressão profunda, embora existam correntes 
contrárias ao seu uso. No Brasil, o método só passou a ter mais controle em 
2002, quando o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras 
específicas para a adoção da técnica, como a necessidade de aplicar 
anestesia geral. Além da anestesia, a utilização de relaxantes musculares 
ameniza as convulsões, mas nem sempre foi assim. No Colônia, o choque 
era aplicado a seco e tinha características semelhantes à tortura.” (ARBEX, 
2013, p. 36). 

Mas, o sofrimento não acabava na tortura disfarçada de terapia, ele estava presente, 

claro e vívido no dia-a-dia daqueles que deveriam ser tratados como seres 

humanos. Lobotomia e banho de pressão também foram usados para conter 

aqueles que se revoltavam diante dos funcionários ou entravam em momentos de 

colapso. Difícil era não entrar em colapso quando sua humanidade era deixada de 

lado e passava-se a viver como um animal selvagem. Os pacientes levantavam as 5 

horas e eram levados ao pátio até mesmo nos dias de chuva, e o café da manhã era 

servidos apenas as 8 horas. Os doentes ficavam no pátio durante o dia inteiro, 

independente do frio ou da chuva, e só voltavam para os prédios para dormirem. E 

aqueles que não tiveram paz na vida, também não tiveram paz na morte. Mortes 

ocorriam diariamente no Colônia e muito dos corpos eram vendidos para as 

faculdades de medicina e quando começaram a estranhar de onde tantos corpos 

vinham sem identificação, o resto daquilo que antes de entrar no Colônia, era um ser 

humano, era decomposto no pátio, na frente de todos os outros pacientes, e seus 

restos mortais, vendidos. Quando o destino não era traçado por um negócio de 

compra e venda, aqueles que tiveram seu fim no Colônia, era carregado por seus 

companheiros até o Cemitério da Paz.  

“O cemitério foi criado praticamente junto com o hospital, por isso, a leitura 

que faço é que os doidos, assim como os negros, não eram enterrados 
junto com os normais – acredita Toledo, ao se referir à discriminação 
imposta àquela população.” (ARBEX, 2013, p. 68).  

5.3. Nise, o coração da loucura 

O filme “Nise- O coração da Loucura” (BERLINER, 2016), conta a história de uma 

psiquiatra que decide propor um novo método: usar a arte para o tratamento da 

esquizofrenia. A história se passa em um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de 

Janeiro. Nise da Silveira após sair da prisão, retorna ao hospital onde os outros 



médicos implantam tratamentos como o eletrochoque e a lobotomia. Após não 

aceitar esses métodos agressivos, Nise é isolada pelos colegas de trabalho que não 

concordam com a ideia da médica que sugere a terapia ocupacional. A partir de 

então, começa uma luta incessante para a melhora dos pacientes, ou clientes, como 

a doutora os chamava. Com a ajuda dos enfermeiros do setor, a médica adepta a 

arte, como pintura, argila, fazendo com que eles se sentissem a vontade e livres 

para pensar o que quiserem. Conforme o tempo foi passando, as obras de arte 

foram se aperfeiçoando chegando a serem expostas em uma galeria de arte, e 

sendo elogiada por um dos melhores críticos. A terapia ocupacional funcionou de tal 

forma, que alguns dos pacientes tiveram alta em pouco tempo, enquanto ficaram 

anos em eletrochoque sem ter nenhuma melhora. Nise é pioneira no tratamento de 

terapia ocupacional. 

5.4. Imagens do Inconsciente 

Imagens do Inconsciente é um documentário composto por três partes “Em Busca 

do Espaço Cotidiano”, “No Reino das Mães” e “A Barca do Sol” sendo cada uma 

delas uma exposição das obras de arte dos respectivos clientes da psiquiatra Nise 

da Silveira: Fernando Diniz, Adelina Gomes e Carlos Pertuis (HIRSZMAN, 1987). A 

arte foi utilizada como uma maneira de exteriorizar aquilo que estava sendo 

reprimido no inconsciente de cada cliente, daí os benefícios na recuperação de cada 

um. Uma narrativa acompanha as imagens no documentário, analisando obra por 

obra e explicando a história de cada um, para que então, o público seja capaz de 

compreender as causas de suas patologias e suas formas particulares de disposição 

e construção de imagens nas telas e em esculturas. Fernando Diniz, por exemplo, 

pintava suas telas de forma abstrata. Com o tempo, aquilo que antes eram rabiscos 

acaba ganhando uma forma concreta e formando paisagens. Uma das principais 

causas de sua insanidade consiste em desilusão amorosa e discriminação, sendo 

que, após o sofrimento mergulhou no subconsciente como uma forma de defesa. Em 

sua obra mais famosa, por exemplo, ele produz a imagem de um quarto muito 

semelhante aquela em que sua mãe trabalhava, mas era uma idealização de um 

espaço que ele queria só para ele de adquirir esse espaço. 

5.5.O Caso Damião Ximenes 

Damião Ximenes Lopes foi uma vítima do holocausto manicomial que aconteceu na 

Casa de Repouso Gurarapes, em Sobral, CE. O caso ocorreu em 1999 e só teve um 

final, através da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2006. Após 49 dias 



de sua morte violenta, sua irmã, Irene Ximenes Lopes Miranda, denunciou o Brasil 

para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por violar os artigos 4, 5, 11 

e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigos que versam sobre o 

direito à vida, à integridade pessoal, proteção da honra e dignidade à recurso 

judicial6. Damião era portador de doença mental e foi internado na casa de repouso 

para receber tratamento psiquiátrico em 1 de outubro de 1999, e após dois dias de 

internação, quando sua mãe foi visitá-lo, encontrou-o com marcas evidentes de 

tortura, com a roupa suja e rasgada, mau cheiro, mãos amarradas para trás, o nariz 

sangrando, com hematomas pelo corpo, rosto inchado e pedindo que chamassem a 

polícia. Assustada, sua mãe procurou um médico para que socorresse seu filho que 

iria morrer. O médico disse que era para ela parar de chorar, pois ele detestava isso 

e respondeu “Deixa morrer, pois quem nasce é para morrer”, e então, sem examiná-

lo, receitou um remédio ao Damião. Após esse episódio, sua mãe encontrou-o nu, 

deitado no chão de um quarto, com vida, e o enfermeiro disse a ela que ele estava 

calmo, que ela não precisava se preocupar. Então, quando ela foi embora e pouco 

depois de chegar em sua casa, recebeu a notícia do óbito de seu filho. O médico 

que prescreveu medicamentos sem examiná-lo atestou que a causa da morte havia 

sido parada cardio-respiratória. E todos os médicos silenciaram-se diante das 

torturas praticadas contra Damião. A família, sem acreditar nesse atestado, 

transladou o corpo para necropsia na capital do Ceará, que, para surpresa de todos, 

resultou em “tratar-se de morte real de causa indeterminada”, o que colaborou com a 

omissão dos fatos que causaram a morte de mais uma vítima do manicômio de 

Sobral. Além de toda essa omissão, quando Irene denunciou o caso e pediu a 

instauração de inquérito na Polícia Civil e Procedimento Administrativo no Ministério 

Público Federal, não houve a devida investigação, e os culpados continuavam 

impunes, praticando tortura, ainda, através da Casa de Repouso Guararapes, que 

estava funcionando como se nada havia acontecido. Quando Irene percebeu que 

nada o Estado faria para recuperar os danos causados a sua família, tampouco 

neutralizar a situação e impedir que mais torturas oriundas de manicômios ligados 

ao Estado através do Sistema Único de Saúde causasse mais vítimas, ela foi até a 

Comissão de Direitos Humanos. O Grupo de Acompanhamento e Avaliação da 

                                                             
6 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

San José, Costa Rica, 22 de novembro de 2009. Disponível em 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm> Acessado em 01 de set. 2016. 



Assistência Psiquiátrica Hospital – GAPH-CE visitou a casa de repouso logo após a 

denúncia na Comissão, e concluiu que o local deveria ser denunciado ao Ministério 

Público e nos conselhos de categorias ligadas à assistência psiquiátrica para as 

devidas providências. Diante dos fatos relatados à Comissão e, que o procedimento 

administrativo e inquérito estavam parados internamente no país, o Estado brasileiro 

foi notificado pela Comissão por três vezes, que restaram infrutíferas, pois, até 

mesmo diante da Comissão Internacional de Direitos Humanos, o Estado se omitiu, 

não prestou nenhum esclarecimento, nenhuma informação, nenhuma resposta aos 

fatos alegados e nem questionou a admissibilidade dessa denúncia, quem dera 

manifestar-se-ia tão logo na esfera interna do país, para que esse caso não se 

passasse impune aos olhos da Justiça.  Antes de encaminhar o caso em tela à 

Corte, a Comissão se predispôs a tentar um procedimento de solução amistosa 

entre as parte, e fez três recomendações para o Estado cumprir. Porém, o Estado, 

ainda assim, se esquivou dos problemas causados por si, e não cumpriu totalmente 

as recomendações, o que resultou no envio do caso à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Em 01º de outubro de 2004, a demanda foi instruída perante a 

Corte. Ao final, a Corte dispôs que o Estado deverá investigar e sancionar os 

responsáveis por este caso em um tempo razoável, deverá publicar no Diário Oficial 

e em outro jornal de circulação nacional os fatos provados na sentença e sua parte 

resolutiva, deverá desenvolver programa de capacitação para pessoal médico, de 

psiquiatria e psicologia, e todos os outros profissionais ligados à área da saúde, 

especialmente sobre os tratos de pessoas com deficiência mental, deverá pagar, em 

dinheiro, indenização à Irene, Albertina e aos familiares., deverá apresentar, no 

prazo de um ano, relatório à Corte sobre as medidas adotadas para o cumprimento 

dos dispostos na Sentença.  

5.6. A Lei n. 10.216/2001 (Lei da reforma Psiquiátrica) 

Em seu artigo 1º, a lei 10.216/2001 (BRASIL, 2001) estabelece que os direitos e a 

proteção das pessoas com transtorno mental devem ser assegurados sem qualquer 

forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção 

política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade 

ou tempo de evolução de seu transtorno. O artigo 2º apresenta um rol de direitos 

assegurados às pessoas com transtornos mentais. Esse novo diploma legal também 

estabelece que nos casos de atendimento em saúde mental, a pessoa e seus 

familiares serão cientificados, formalmente, sobre todos esses direitos. A lei ainda 



ressalta que compete ao Estado a promoção da política de desenvolvimento da 

saúde mental, bem como à assistência e a promoção das ações de saúde aos 

portadores de transtornos mentais. Entretanto, essa responsabilidade também 

pertence à sociedade e a família. O que se percebe, é que essa lei, diferentemente 

das anteriores, estabelece como prioridade o respeito à dignidade humana das 

pessoas portadores de transtornos mentais e, ao invés de tentar excluir essas 

pessoas do convívio com a sociedade, ela traz mecanismos para promover essa 

reaproximação. Esse foi um passo muito importante da nossa legislação brasileira, 

tendo em vista que a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 a 

dignidade da pessoa humana passou a ser prioridade, e como sabido, os 

tratamentos oferecidos a essas pessoas eram cruéis, de modo que não haveria 

como continuar se admitindo tamanha maldade para com essas pessoas. 

5.7. A Portaria 336, de 19 de fevereiro de 2002 

Referida portaria é um complemento a Lei 10.216/2001, ao que dispõe a Norma 

Operacional de Assistência à Saúde - NOAS - SUS 01/2001, e ainda, uma 

ferramenta de atualização da Portaria MS/SAS nº 224, de 29 de janeiro de 1992. 

Estabelece regras para a organização dos Centros de Atenção Psicossocial 

constituídos em três modalidades de serviço (CAPS I, CAPS II e CAPS III), que 

funcionarão de acordo com o nível de complexidade e abrangência populacional a 

que está submetido. 

 5.8. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) 

Em seu artigo 2º o Estatuto apresenta um conceito sobre pessoa com deficiência, 

assim dispondo: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015).  

O Estatuto se espelha na Convenção internacional sobre os direitos da pessoa com 

deficiência, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007. Este novo diploma 

normativo visa à promoção, em igualdade de condições, do exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, aqui incluído os portadores 

de transtornos mentais, de modo a proporcionar sua inclusão social, garantindo sua 

dignidade. De acordo com o artigo 6º, a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa. Ademais, o Estatuto ainda traz como direitos da pessoa com 

deficiência: direito à vida; à saúde; à sexualidade; à paternidade e à maternidade; à 



alimentação; à habitação; à educação; à profissionalização; ao trabalho; à 

previdência social; à habilitação e à reabilitação; ao transporte; à acessibilidade; à 

cultura; ao desporto; ao turismo; ao lazer; à informação; à dignidade; ao respeito; à 

liberdade; à convivência familiar; dentre outros, os quais devem ser assegurados 

com prioridade, sendo que sua efetivação compete ao Estado, à sociedade e à 

família. Historicamente, no direito pátrio, o portador de transtorno mental era tratado 

como incapaz. Assim foi nas Ordenações Filipinas, no Código Civil de 1916 e no de 

2002, sofrendo, ao longo dos anos, pequenas alterações quanto aos termos e grau 

de incapacidade. O CC/1916 o qualificava como “loucos de todo o gênero” e o 

impedia de praticar qualquer ato da vida civil. Já o CC/2002 atenuou essa 

discriminação, mas manteve como absolutamente incapaz as pessoas com 

“enfermidade ou deficiência mental”. Por muito tempo o portador de transtorno 

mental foi encarcerado sem julgamento adequado, além de ser submetido à 

tratamentos sub-humanos. O Estatuto retirou o portador de transtorno mental da 

condição de incapaz, atribuindo-lhe capacidade para a prática de determinados atos 

da vida civil.  

6. RESULTADOS 

Apesar de as instituições do modelo asilar-manicomial terem diminuído em números, 

até hoje, ainda existem hospitais e asilos funcionando no mesmo modelo de outrora, 

o que nos mostra que a Luta Antimanicomial está longe de seu final. Através da arte 

foi possível descobrir e sentir como as pessoas que viviam em instituições asilar-

manicomial viveram. Esse retrato, apesar de distante, é um forte momento da 

sociedade brasileira. Desprezado por tanto tempo, hoje, não pode ser esquecido.  

As pessoas que foram submetidas a tratamentos desumanizados, que tiveram suas 

histórias e personalidade arrancados deles, merecem que todos saibam o que 

aconteceu. Mas, merecem muito mais, que em nome deles e por seus iguais, que 

essa história não se repita nunca mais. 

 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O direito e a arte caminham juntos. A arte através de sua manifestação procura 

alertar de modo sensível e imagético a sociedade quanto à determinado assunto. Na 

presente, busca alertar sobre a importância do movimento da luta antimanicomial, 

em complemento à  filosofia e sua característica conceitual e situada no lógos. 

Enquanto o Direito e sua objetividade, cuida dos direitos dessa população e sua 

concretização. O direito é o responsável por doutrinar e proteger o que chamamos 



de direitos humanos, um assunto subjetivo, que vem da alma, precisa ser sentido. 

Nesse caso, a arte se encarrega de demonstrar esses direitos sendo violados, 

através de suas mais variadas manifestações sensoriais. A arte reproduz a vida e o 

direito encarrega-se de alertar e mostrar modos de protegê-la.  

8. FONTES CONSULTADAS:  

ARBEX, Daniela. Holocausto brasileiro. 1 ed. São Paulo, SP. Geração Editorial, 
2013.  
BRASIL, Decreto n° 6.949, de 25 de Agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Brasília, DF, 25 de 
ag. 2009. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6949.htm> Acessado em 01 de set. 2016.  
_____. Lei n° 10.216, de Abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental.Brasília, DF, 6 de abril de 2001. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm> Acessado em 01 
de set. 2016.  
_____. Portaria n° 336, de 19 de fevereiro de 2002. Disponível em < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html> 
Acessado em 01 de set. 2016.  
_____. Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm> Acessado 
em 01 de set. 2016. 
CENTRO CULTURA DE SAÚDE. A Reforma Psiquiátrica Brasileira e a política de 
saúde mental. Disponível em < http://www.ccs.saude.gov.br/vpc/reforma.html>  
Acessado em 01 de set. 2016. 
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório nº 38/02: 
Admissibilidade petição 12.237. Damião Ximenes Lopes. Brasil. 9 de outubro de 
2002. Disponível em 
<https://cidh.oas.org/annualrep/2002port/brasil12237.htm#_ftn5> Acessado em 22 
ago. 2016. 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes 
versus Brasil. Sentença de 4 de julho de 2006 (Mérito, Reparações e Custas). 
Disponível em http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
ASSOCIAÇÃO DE VOLTA PARA CASA. Associação José Martins de Araújo Jr. 
Movimento da Luta Antimanicomial. Disponível em 
<http://www.assdevoltaparacasa.org.br/page9.htm> Acessado em 01 de set. 2016 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 17ª REGIÃO. 18 de Maio: Dia Nacional 
da Luta Antimanicomial. Disponível em <http://www.crprn.org.br/18-de-maio-dia-
nacional-da-luta-antimanicomial/> Acessado em 01 de set. 2016. 
 
FILMOGRAFIA 
Nise – o coração da Loucura. BRASIL, 2016, 35mm, 108’. Direção: Roberto Berliner 
Roteiro: Patrícia Andrade; Leonardo Rocha; Roberto Berliner. 
Imagens do Inconsciente. BRASIL, 1983/1987, 16mm, 284’. Direção:Leo Hirszman  
 

http://www.assdevoltaparacasa.org.br/page9.htm
http://www.crprn.org.br/18-de-maio-dia-nacional-da-luta-antimanicomial/
http://www.crprn.org.br/18-de-maio-dia-nacional-da-luta-antimanicomial/

