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Apresentação

“De Volta para Casa” leva ao visitante um recorte geográfi co da 
história da saúde mental no Brasil. Por meio de textos e fotografi as, a 
mostra relata os antigos métodos terapêuticos que eram aplicados dentro 
do hospital psiquiátrico de Barbacena, o impacto das primeiras iniciativas 
da reforma antimanicomial e tem como desfecho a instituição do Programa 
De Volta para Casa (Lei Federal nº 10.708, de 31 de julho de 2003).

O De Volta para Casa teve um impacto muito signifi cativo nas vidas 
de mais de 2.500 pacientes e também nos municípios onde foi implantado, 
transformando-se em símbolo da mudança do modelo de atenção em 
saúde mental. Por suas peculiaridades e amplitude o Programa vem 
mobilizando diversos atores governamentais e da sociedade civil, como o 
Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho, Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, Caixa Econômica Federal, Ordem dos 
Advogados do Brasil, associações de familiares e representantes de 
movimentos sociais.

Na primeira parte da exposição – Da Casa da Loucura – o visitante 
terá uma ideia da dimensão do drama vivido pelas pessoas internadas 
no maior dos hospitais psiquiátricos de Barbacena, fundado no início do 
século XX e hoje administrado pela Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (Fhemig). Grande parte destas pessoas chegaram ao hospital 
ainda crianças, vindas de todo o Brasil apinhadas numa locomotiva que 
fi cou conhecida como “Trem de Doido”. E nunca mais se encontraram com 
suas famílias ou saíram de lá, chegando a fi car 60 anos internadas.

Já no segundo espaço da exposição – De Volta para Casa – o 
visitante vai poder conhecer o dia-a-dia de ex-moradores de hospitais 
psiquiátricos contemplados. Os pacientes atendidos pelo Programa De 
Volta para Casa recebem auxílio-reabilitação psicossocial para assistência, 
acompanhamento e integração social fora da unidade hospitalar. Instituído 
há quatro anos, o programa contempla atualmente quase três mil pessoas. 
Além do benefício, os assistidos recebem tratamento nos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps) do município.
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Objetivo da Mostra

Ampliar os princípios básicos que norteiam as políticas públicas na 
área de saúde mental e fomentar a discussão sobre o tema, visando 
à humanização dos tratamentos psiquiátricos, bem como contribuir na 
desmistifi cação da doença mental.

Objetivo do Programa De Volta para Casa

Contribuir no processo de inserção social de pessoas que tenham 
permanecido em longas internações psiquiátricas, incentivando a organização
de uma rede ampla e diversifi cada de recursos assistenciais e de cuidados, 
e facilitando o seu convívio social, onde exercerão os seus direitos e os 
seus deveres como qualquer cidadão.

Público-Alvo

Gestores Federais, Estaduais e Municipais da esfera do SUS, profi ssionais e 
estudantes da área de saúde, usuários dos Centros de Atenção Psicossocial 
(Caps), estudantes dos ensinos médio e fundamental e público interessado 
na temática abordada.
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Um breve histórico da psiquiatria

A humanidade convive com a loucura há séculos e, antes de se tornar 
um tema essencialmente médico, o louco habitou o imaginário popular de 
diversas formas. De motivo de chacota e escárnio a possuído pelo demônio, 
até marginalizado por não se enquadrar nos preceitos morais vigentes, o 
louco é um enigma que ameaça os saberes constituídos sobre o homem.

Na Renascença, a segregação dos loucos se dava pelo seu banimento 
dos muros das cidades europeias e o seu confi namento era um confi namento 
errante: eram condenados a andar de cidade em cidade ou colocados 
em navios que, na inquietude do mar, vagavam sem destino, chegando, 
ocasionalmente, a algum porto. 

No entanto, desde a Idade Média, os loucos são confi nados em 
grandes asilos e hospitais destinados a toda sorte de indesejáveis – 
inválidos, portadores de doenças venéreas, mendigos e libertinos. Nessas 
instituições, os mais violentos eram acorrentados; a alguns era permitido 
sair para mendigar.

No século XVIII, Phillippe Pinel, considerado o pai da psiquiatria, 
propõe uma nova forma de tratamento aos loucos, libertando-os das 
correntes e transferindo-os aos manicômios, destinados somente aos 
doentes mentais. Várias experiências e tratamentos são desenvolvidos e 
difundidos pela Europa.
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O tratamento nos manicômios, defendido por Pinel, baseia-se 
principalmente na reeducação dos alienados, no respeito às normas e 
no desencorajamento das condutas inconvenientes. Para Pinel, a função 
disciplinadora do médico e do manicômio deve ser exercida com fi rmeza, 
porém com gentileza. Isso denota o caráter essencialmente moral com o 
qual a loucura passa a ser revestida.

No entanto, com o passar do tempo, o tratamento moral de Pinel vai 
se modifi cando e esvazia-se das ideias originais do método. Permanecem 
as ideias corretivas do comportamento e dos hábitos dos doentes, porém 
como recursos de imposição da ordem e da disciplina institucional. No 
século XIX, o tratamento ao doente mental incluía medidas físicas como 
duchas, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias.

Aos poucos, com o avanço das teorias organicistas, o que era considerado 
como doença moral passa a ser compreendido também como uma doença 
orgânica. No entanto, as técnicas de tratamento empregadas pelos 
organicistas eram as mesmas empregadas pelos adeptos do tratamento 
moral, o que signifi ca que, mesmo com uma outra compreensão sobre a 
loucura, decorrente de descobertas experimentais da neurofi siologia e da 
neuroanatomia, a submissão do louco permanece e adentra o século XX.

A partir da segunda metade do século XX, impulsionada principalmente 
por Franco Basaglia, psiquiatra italiano, inicia-se uma radical crítica e 
transformação do saber, do tratamento e das instituições psiquiátricas. 
Esse movimento inicia-se na Itália, mas tem repercussões em todo o 
mundo e muito particularmente no Brasil.
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A Reforma Psiquiátrica brasileira e a 
Política de Saúde Mental

Nesse sentido é que se inicia o movimento da Luta Antimanicomial que 
nasce profundamente marcado pela ideia de defesa dos direitos humanos 
e do resgate da cidadania dos que carregam transtornos mentais.

Aliado a essa luta, nasce o movimento da Reforma Psiquiátrica que, 
mais do que denunciar os manicômios como instituições de violências, 
propõe a construção de uma rede de serviços e estratégias territoriais e 
comunitárias, profundamente solidárias, inclusivas e libertárias.

No Brasil, tal movimento inicia-se no fi nal da década de 70 com a mobilização 
dos profi ssionais da saúde mental e dos familiares de pacientes com transtornos 
mentais. Esse movimento se inscreve no contexto de redemocratização do país 
e na mobilização político-social que ocorre na época.

Importantes acontecimentos como a intervenção e o fechamento da 
Clínica Anchieta, em Santos (SP), e a revisão legislativa proposta pelo 
então Deputado Paulo Delgado por meio do Projeto de Lei nº 3.657, ambos 
ocorridos em 1989, impulsionam a Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Em 1990, o Brasil torna-se signatário da Declaração de Caracas a 
qual propõe a reestruturação da assistência psiquiátrica, e, em 2001, 
é aprovada a Lei Federal nº 10.216 que dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental. 

Dessa lei origina-se a Política de Saúde Mental a qual, basicamente, 
visa garantir o cuidado ao paciente com transtorno mental em serviços 
substitutivos aos hospitais psiquiátricos, superando assim a lógica das 
internações de longa permanência que tratam o paciente isolando-o do 
convívio com a família e com a sociedade como um todo.

A Política de Saúde Mental no Brasil promove a redução programada 
de leitos psiquiátricos de longa permanência, incentivando que as 
internações psiquiátricas, quando necessárias, se deem no âmbito 
dos hospitais gerais e que sejam de curta duração. Além disso, essa 
política visa à constituição de uma rede de dispositivos diferenciados que 
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permitam a atenção ao portador de sofrimento mental no seu território, 
a desinstitucionalização de pacientes de longa permanência em hospitais 
psiquiátricos e, ainda, ações que permitam a reabilitação psicossocial por 
meio da inserção pelo trabalho, cultura e lazer.
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O Programa De Volta para Casa

O Programa De Volta para Casa foi instituído pelo Presidente Lula, 
por meio da assinatura da Lei Federal nº 10.708 de 31 de julho de 2003 
e dispõe sobre a regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial a 
pacientes que tenham permanecido em longas internações psiquiátricas. 

O objetivo deste programa é contribuir efetivamente para o processo 
de inserção social dessas pessoas, incentivando a organização de uma rede 
ampla e diversifi cada de recursos assistenciais e de cuidados, facilitadora 
do convívio social, capaz de assegurar o bem-estar global e estimular o 
exercício pleno de seus direitos civis, políticos e de cidadania. 

Além disso, o De Volta para Casa atende ao disposto na Lei nº 10.216 
que determina que os pacientes longamente internados ou para os quais se 
caracteriza a situação de grave dependência institucional, sejam objeto de 
política específi ca de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. 

Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o programa conta hoje com 
mais de 2600 benefi ciários em todo o território nacional, os quais recebem 
mensalmente em suas próprias contas bancárias o valor de R$240,00.

Em conjunto com o Programa de Redução de Leitos Hospitalares de longa 
permanência e os Serviços Residenciais Terapêuticos, o Programa De Volta para 
Casa forma o tripé essencial para o efetivo processo de desinstitucionalização 
e resgate da cidadania das pessoas acometidas por transtornos mentais 
submetidas à privação da liberdade nos hospitais psiquiátricos brasileiros. 

O auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pelo Programa De Volta 
para Casa, também tem um caráter indenizatório àqueles que, por falta 
de alternativas, foram submetidos a tratamentos aviltantes e privados de 
seus direitos básicos de cidadania.
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Residências Terapêuticas

Os Serviços Residenciais Terapêuticos, também conhecidos como 
Residências Terapêuticas, são casas, locais de moradia, destinadas a 
pessoas com transtornos mentais que permaneceram em longas internações 
psiquiátricas e impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem. 

As Residências Terapêuticas foram instituídas pela Portaria MS/GM nº 
106 de fevereiro de 2000 e são parte integrante da Política de Saúde Mental 
do Ministério da Saúde. Esses dispositivos, inseridos no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), são centrais no processo de desinstitucionalização 
e reinserção social dos egressos dos hospitais psiquiátricos. 

Tais casas são mantidas com recursos fi nanceiros anteriormente 
destinados aos leitos psiquiátricos. Assim, para cada morador de hospital 
psiquiátrico transferido para a residência terapêutica, um igual número 
de leitos psiquiátricos deve ser descredenciado do SUS e os recursos 
fi nanceiros que os mantinham devem ser realocados para os fundos 
fi nanceiros do estado ou do município para fi ns de manutenção dos 
Serviços Residenciais Terapêuticos. 

Hoje existem mais de 470 residências terapêuticas em todo o território 
nacional.

O número de usuários pode variar desde um indivíduo até um pequeno 
grupo de no máximo oito pessoas, que deverão contar sempre com um 
suporte profi ssional sensível às demandas e necessidades de cada um.

O suporte de caráter interdisciplinar (seja o Caps de referência, 
seja uma equipe da atenção básica, sejam outros profi ssionais) deverá 
considerar a singularidade de cada um dos moradores, e não apenas 
projetos e ações baseadas no coletivo de moradores. O acompanhamento 
a um morador deve prosseguir, mesmo que ele mude de endereço ou 
eventualmente seja hospitalizado.



1313



14

Quem pode se benefi ciar?

Portadores de transtornos mentais, egressos de internação psiquiátrica •
em hospitais cadastrados no SUS, que permanecem no hospital por falta 
de alternativas que viabilizem sua reinserção no espaço comunitário.
Egressos de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, •
em conformidade com decisão judicial (Juízo de Execução Penal).
Pessoas em acompanhamento nos Caps, para as quais o problema de •
moradia é identifi cado.
Moradores de rua com transtornos mentais severos, quando inseridos •
em projetos terapêuticos especiais acompanhados nos Caps.
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Barbacena situa-se na Serra da Mantiqueira, a 169 km da capital 
mineira e conta hoje cerca de 124.600 habitantes.

Esse município de clima ameno de montanha, com temperaturas 
médias baixas para os padrões brasileiros, recebeu a alcunha de “Cidade 
dos Loucos” durante longos anos. Esse título foi recebido em função dos sete 
hospitais psiquiátricos que abrigou. A justifi cativa técnica para a instalação 
de tantos manicômios no mesmo território deve-se à antiga crença, 
defendida por alguns médicos da época, de que o clima de montanha era 
salutar para os que carregavam doenças nervosas. Nesse clima, os loucos 
fi cariam menos arredios e, supostamente, facilitariam o tratamento.

Outra versão conta que, ao perder a disputa política, para Belo 
Horizonte, de sediar a capital mineira, ganha, como “prêmio de consolação” 
os tantos hospitais psiquiátricos, dos quais ainda restam três na cidade.

O maior desses hospitais, hoje administrado pela Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), começou a funcionar 
em 1903, numa imensa área rural (cerca de oito milhões de m2), nas 
terras da Fazenda da Caveira, que pertencera a Joaquim Silvério dos 
Reis – o delator da Inconfi dência Mineira. As instalações desse hospital 

Barbacena: um recorte do caso
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abrigaram anteriormente uma clínica de repouso e clínica para os nervos e, 
posteriormente, um sanatório para tuberculosos. Era uma instituição para 
ricos. Com a falência do sanatório, o prédio foi ocupado por um hospital 
psiquiátrico, em que os pacientes se dividiam em pagantes e indigentes. 
A conhecida “laborterapia” era usada na época como parte do tratamento 
da loucura, na crença de que era necessário evitar a ociosidade, a qual era 
perniciosa ao espírito do louco. Por meio do trabalho, retirava-se o louco 
de sua condição de criatura inútil, possibilitando a canalização da sua 
agressividade e, consequentemente, a cura. Dessa forma, os pacientes 
pobres e considerados indigentes eram forçados a trabalhos monótonos 
e repetitivos, sem remuneração, e faziam trabalhos pesados na lavoura, 
na área do hospital, e na confecção de tijolos, bonecos, tapetes e outros 
produtos que eram vendidos ou consumidos internamente.

Em seu auge o hospital chegou a abrigar cerca de 5.000 moradores, 
os quais chegavam de todos os cantos do Brasil, apinhados em um trem 
que parava na frente dos pavilhões. Esse sinistro e terrível veículo fi cou 
conhecido como “Trem de Doido”. 

Do hospital, a maioria das pessoas não saía nunca mais. Muitos 
chegavam crianças e nunca mais viam suas famílias. Para lá, eram enviados 
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meninos considerados pelos pais e professores como desobedientes; 
moças que, para a desgraça familiar, tinham perdido a virgindade ou que 
engravidavam sem estarem casadas; presos políticos e toda a sorte de 
“indesejáveis” na sociedade, dentre os quais também os sifi líticos e os 
tuberculosos.

Os internos viviam no hospital em estado de absoluto abandono. 
Perambulavam pelos pavilhões nus e descalços e eram forçados a comer 
comida crua, servida em cochos e sem talheres. 

Para acomodar tanta gente nas instalações do hospital, as camas 
eram retiradas e feno era espalhado pelo chão. Tal estratégia chegou até 
mesmo a ser recomendada como medida em outros hospitais psiquiátricos 
da região. As pessoas dormiam todas juntas, amontoadas no piso do 
quarto sobre o feno. Conviviam com ratos, que lhes mordiam, com suas 
próprias fezes e urina e morriam às dezenas de diarreia, desnutrição, 
desidratação e de tantas outras doenças oportunistas. Estima-se que 
cerca de 60 mil pessoas morreram nesse hospital. Eram 60 óbitos por 
semana, 700 por ano. 
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Vários ex-internos se referem a um chá que era frequentemente 
servido por volta da meia-noite e “estranhamente”, no dia seguinte, 
muitos amanheciam mortos e eram empilhados nos corredores e pátios 
do hospital.

Uma das histórias mais pavorosas conta que era prática corrente no 
hospital o método de “desencarnar” os mortos, o que consistia em colocá-
los em tonéis com ácido para tirar-lhes a carne e vender os esqueletos 
às faculdades de medicina. Muitos internos participavam dessa função, 
“desencarnando” seus colegas mortos e muitas faculdades de medicina, 
em todo o Brasil, compravam os cadáveres de Barbacena para abastecer 
seus laboratórios de anatomia. 

Os mais rebeldes ou aqueles que cometiam algum ato considerado 
pelos funcionários como insubmissão eram mantidos presos em celas 
gradeadas, algemados pelos pés e mãos, contidos por várias técnicas e 
métodos diferentes. Passavam por sessões de eletrochoque, das quais 
saiam mortos ou com dentes e ossos quebrados. 

O hospital possuía um centro cirúrgico no qual eram realizadas as 
psicocirurgias, como a lobotomia, mais apropriadamente chamada de 
leucotomia. Esse procedimento leva a um estado de sedação, com baixa 
reatividade emocional dos pacientes, considerado como efi caz para a 
melhoria dos sintomas externos da doença psiquiátrica. 

Em 1979, o conhecido psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou o 
Hospital Colônia de Barbacena e o comparou aos campos de concentração 
nazistas de Adolf Hitler.
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“Vi-os nus, cobertos de trapos, tendo apenas

um pouco de palha para abrigarem-se da fria

umidade do chão sobre o qual se estendiam.

Vi-os mal alimentados, sem ar para respirar,

sem água para matar a sede e sem as coisas mais 

necessárias à vida. Vi-os entregues a 

verdadeiros carcereiros, infectados, sem ar, sem luz, 

fechados em antros onde se hesitaria em fechar 

os animais ferozes, e que o luxo dos governos 

mantém com grandes despesas nas capitais”.
(ESQUIROL , 1818)1

Psiquiatra francês, Jean-Étienne Esquirol foi discípulo de Phillippe Pinel, 
considerado o pai da psiquiatria. Nesse pequeno trecho, Esquirol descreve 
um estabelecimento destinado aos alienados na França, em 1818.

1 ESQUIROL, Jean-Étienne Dominique. Des ítablissements consacrés aux aliénés en France. Paris: [s.n.], 
1818.
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Foi morador do hospital CHPB/Fhemig durante 30 anos, perdendo 
completamente todos os vínculos familiares, sem ao menos lembrar-se 
do nome de qualquer parente. 

A experiência de abandono e maus tratos vividos no hospital durante 
esse longo tempo, no entanto, não consegue apagar dos olhos de João a 
centelha de curiosidade e nem lhe tirou do rosto o sorriso de menino que 
exibe ao ostentar sua gravata borboleta de garçom. 

Morando em Residência Terapêutica desde janeiro de 2004, João 
sempre se mostrou uma pessoa interessada em aprender novas atividades 
e mostra particular interesse em aprender o ofício de garçom, servindo as 
mesas e as pessoas em todas as festas das quais participava. O desejo 
de João passa a mobilizar companheiros da residência e também os 
profi ssionais que o acompanham. Dessa forma é que vão a busca de 
parcerias e chegam ao curso de formação de garçons oferecido pelo Hotel 
Senac/Grogotó de Barbacena. 

Conhecer o hotel, as salas de aula e as atividades práticas do curso 
faz aumentar ainda mais o desejo de se profi ssionalizar, desejo que, no 
entanto, esbarra nas difi culdades da falta de instrução básica. 

Como resolver esse problema se ele nem mesmo assina seu nome? 
João frequentou curso de alfabetização, mas muito pouco consegue 
absorver. Porém, segue insistindo e perguntando quando faria o curso, 
sem se convencer com as explicações e justifi cativas oferecidas. Diante 
desse fato algo deveria ser feito.

Durante as reuniões da equipe técnica surge a ideia de se montar um 
curso, onde seria pago um instrutor e o material necessário comprado. A 
equipe parte em busca de parceiros para concretizar essa ideia. 

Neste processo, entra em cena a campanha da fraternidade de 2006 
sobre inclusão. A equipe consegue, então, uma verba com a arquidiocese 
do município para o tão sonhado curso. E diante da insistência do João 
e da boa vontade do instrutor, o Hotel Senac/Grogotó reavalia suas 

Retratos - João Gonçalves dos Santos
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possibilidades e monta o “Primeiro curso de qualifi cação para garçom”, 
um projeto piloto com os usuários da Saúde Mental. 

Durante cinco meses, João e seus companheiros aprenderam etiqueta, 
técnicas, posturas, entre tantas outras coisas. A felicidade era imensa e se 
refl etia no seu dia-a-dia. A roupa de garçom, a gravata borboleta e o crachá 
eram cuidados com esmero, até chegar à formatura e receber o diploma.

Mas isto não bastava, era preciso trabalhar. E novamente vem o 
João persistente e seguro do que quer. Começa a fazer pequenos “bicos”, 
continua servindo nas festas que frequentava e atinge seu auge ao 
dividir com outros dois companheiros, a responsabilidade de ser garçom 
ofi cial das mesas-redondas durante o II Festival da Loucura realizado em 
Barbacena em abril de 2007.
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Retratos - Sônia Maria Costa

Sônia tem 57 anos, 37 dos quais vividos como interna no CHPB. No 
Hospital, teve dois fi lhos. O primogênito tem hoje 20 anos e a menina, 
a caçula, faleceu pouco tempo após o parto. Essa mulher de olhar forte 
e tristonho exercia grande liderança no hospital. No seu corpo, várias 
roupas: saia, calça comprida e mais de uma blusa. 

Na maioria das vezes, agressiva ao intimidar ou exigir dos 
companheiros de pavilhão determinadas condutas e atitudes. Com os 
funcionários do hospital, estabelecia uma relação de acordos velados ao 
tomar conta da unidade, ao controlar os pacientes, ao fazer pequenos 
mandados ou favores. Dessa forma, obtinha um lugar diferenciado, 
tornando-se intermediária entre as partes, ora como protetora, ora como 
algoz de seus pares. 

Sônia tinha privilégios e foi assim que conseguiu sobreviver todos estes 
anos. É doloroso ouvi-la falar sobre como era obrigada a passar por sessões 
de eletrochoques “em pé”, celas, comida crua servida em cochos e pilhas de 
cadáveres. O horror dos relatos sobre a vida nos hospitais psiquiátricos se 
materializa no corpo dessa mulher, estigmatizada pela loucura.

Vítima da institucionalização, nesse misto de submissão e poder, 
na busca de reconhecimento do outro, adota uma paciente como fi lha, 
tirando-a de um quadro de estupor, decidindo com autoridade a sua vida 
em todas as esferas. 

Apesar de sua história, do status adquirido, ainda deseja. Deseja 
sair daquele lugar, ter sua casa. Tentou na primeira oportunidade, não 
conseguiu, não a quiseram na residência. Tinham medo daquela mulher 
que tanto terror espalhou. Mas havia também aquelas às quais protegeu 
e que já não sabiam viver sem ela. Não sabiam ou não conseguiam. 
Dessa forma, Sônia escolheu suas companheiras de moradia. Com cada 
uma tinha uma história. 

Essa vivência sofrida se reflete ainda hoje em suas atitudes e 
comportamentos. Na Residência Terapêutica, exerce ainda grande liderança 
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sobre as demais, influenciando-as, muitas vezes, de acordo com 
os seus interesses. 

Mas, Sônia, agora, se vê diante da necessidade de criar e aprender 
novas formas de viver e de se relacionar com as outras pessoas. Não 
reside mais no ambiente hostil do hospital e titubeia quando, em troca 
de sua própria hostilidade, recebe sentimento inverso. Precisa dialogar e 
permitir que sua “fi lha adotiva” viva por si mesma. 

“Fui para a Fhemig aos 14 anos e não tinha nem peito direito. Lembro 
que vim de Belo Horizonte e que era uma dona aleijada que me olhava. 
Não conheci família. Dizem que meu pai chamava Henrique e minha 
mãe Laura. Não sei se tive irmãos. Eu era agressiva, já levei choque, já 
apanhei muito, mas também já bati e muita gente tinha medo de mim. 
Na Fhemig, conheci um paciente que vendia ferro e ele me chamou pra 
fazer bobagem e aí veio o meu primeiro fi lho que hoje tem 20 anos. A 
família do paciente que fi z o fi lho levou ele embora da Fhemig. Quando 
meu fi lho nasceu, ele foi para um orfanato e eu ia visitar ele e quando 
ele foi fi cando mais velho mandaram ele para um Patronato e depois uma 
funcionária da Fhemig quis fi car com ele, levou ele para a casa dela e hoje 
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não sei por onde ele anda”... Lembra que já chegou a trabalhar em casa 
de família, quando fugiu do hospital. “Eu conheci a minha patroa na rua 
e ela me deixou fi car na casa dela e depois eu quis largar tudo e voltar 
para o hospital porque estava trabalhando demais, por isso sei fazer de 
tudo de comida...”. Quanto a morar em Residência Terapêutica (desde 
fevereiro/2003), coloca que: “Lá no hospital judiavam da gente. Aqui tem 
sossego, ninguém amola, mas às vezes tem briga. Tem comida gostosa 
que a gente faz, tem liberdade, talheres. A gente passeia, tem dinheiro 
pra comprar o que a gente quer. É bom conversar com os vizinhos. Aqui 
a gente tá aproveitando a vida e lá era só coisa ruim que acontecia...”.
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Situado em um prédio histórico na Praça Marechal Âncora, no Rio de 
Janeiro, que serviu como pavilhão de geografi a e estatística na exposição 
comemorativa do Centenário da Independência, em 1922, abrigando 
também, durante 50 anos, o setor de Vigilância Sanitária do Rio de 
Janeiro. O Centro Cultural da Saúde (CCS) iniciou suas atividades em 
dezembro de 2001.

Sua missão é promover e integrar os campos da informação e da 
comunicação, utilizando-se de uma linguagem criativa que permita aos 
visitantes conhecer e compreender aspectos históricos, sociais, políticos 
e científi cos da saúde pública no Brasil.

O CCS se caracteriza como um espaço democrático e interativo que 
visa a favorecer o debate, a produção e a disseminação do saber no setor 
saúde, por meio da realização de mostras temáticas – locais, virtuais e 
itinerantes – que, dentro de uma abordagem artística, colocam na pauta 
cultural temas de interesse público.

O objetivo do trabalho é democratizar o acesso público à informação 
em saúde.

Mostras temáticas e exposições convidadas pelo CCS

Memória da Loucura – mostra inaugural do CCS – apresenta os 
150 anos da psiquiatria no Brasil, desde a criação do Hospício de Pedro 
II até os dias atuais; os avanços alcançados com a Lei n.º 10.216, de 

O Centro Cultural da Saúde
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6 de abril de 2001, a chamada Lei Antimanicomial, que dispõe sobre 
a humanização dos métodos e dos tratamentos e a inclusão social dos 
usuários dos serviços de saúde mental. Esse trabalho está em itinerância, 
já tendo sido montado em Santo André (SP), Rio de Janeiro (RJ), Betim 
e Ouro Preto (MG), Nova Friburgo (RJ), Fortaleza (CE), Feira de Santana 
e Salvador (BA), Recife (PE), Campina Grande (PB), Maceió (AL), São 
Pedro da Aldeia (RJ) e Porto Alegre (RS), agregando, em cada cidade, 
exposições, informações e experiências locais, envolvendo gestores, 
profi ssionais e usuários dos programas municipais.

Cinco Artistas de Engenho de Dentro – integrante da mostra 
Retrospectiva do Cinquentenário do Museu de Imagens do Inconsciente, 
reuniu 63 obras do acervo do Museu, em sua maioria inéditas para 
o grande público, permitindo constatar a sensibilidade e o talento de 
pessoas subjugadas pela sociedade que viveram internadas em hospitais 
psiquiátricos. As pinturas de Carlos Pertuis, Arthur Amora e Emygdio de 
Barros, as esculturas de Abelardo Corrêa e as fotografi as de Geraldo 
Aragão revelam artistas reconhecidos pelo valor estético de seus trabalhos. 
Cenografi a de Daniela Thomas e Felipe Tassara. A retrospectiva é hoje 
exposição permanente do Museu de Imagens do Inconsciente.

A Saúde bate à Porta – o conceito e a trajetória do Programa 
Saúde da Família (PSF). Painéis informativos e a linha do tempo da 
mostra ilustram o programa e seu impacto como uma nova metodologia 
de reestruturação da atenção básica à saúde da população. Destaque 
para a exposição fotográfi ca de Rui Faquini, com textos de TT Catalão, 
e a ambientação artística de uma casa, idealizada pela arquiteta Gisela 
Magalhães, caracterizando o espaço de ação dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS).

Imagens da Peste Branca: Memória da Tuberculose e Dengue
– uma parceria com o Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz (COC)/
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Centro de Referência Professor Hélio 
Fraga, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). As exposições traçam 
o panorama de duas doenças que persistem no cenário histórico do País 
até os dias de hoje. 

Sociedade Viva – Violência e Saúde – em conjunto com a 
Coordenação-Geral de Prevenção à Violência e Causas Externas/
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (Dape) Secretaria de 
Atenção à Saúde (SAS), a mostra tem como tema central a participação 
comunitária – o saber, a prática e a organização da sociedade – numa 
integração de iniciativas e informações das organizações governamentais 
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e não-governamentais na efetivação de ações e políticas públicas voltadas 
à promoção da saúde, à humanização das cidades, e à prevenção dos 
acidentes e violências. Em itinerância esteve em Natal (RN), Recife (PE) 
e Campo Grande (MS).

Paleopatologia – O Estudo da Doença no Passado – mais uma 
parceria com o Museu da Vida/COC/Fiocruz, a exposição apresentou 
textos e objetos antigos, corpos mumifi cados e ossos.

Trópicos do Abandono e Sua Rua, Minha Vida – engajado na 
proposta de mobilização dos diversos segmentos da sociedade para uma 
atuação integrada no enfrentamento de problemas da área social, o CCS 
disponibilizou seu espaço para as exposições fotográfi cas, produzidas 
pela Organização Médicos Sem Fronteiras.

O Museu Vivo de Engenho de Dentro – outra parceria com o 
Museu de Imagens do Inconsciente reuniu os trabalhos dos usuários 
contemporâneos dos ateliês terapêuticos do Instituto Municipal Nise 
da Silveira. As obras reunidas na mostra impressionam por sua arte e 
sensibilidade, confi rmando a importante trajetória da luta antimanicomial 
em nosso País.

Portinari: Arte e Ciência – a exposição é composta por 14 módulos 
contendo 30 réplicas de obras de Cândido Portinari, associadas a um 
conjunto de atividades de arte, ciência e educação – experimentos 
científi cos, jogos e ofi cinas, despertando nos visitantes a compreensão de 
fenômenos científi cos por meio da arte. Uma parceria com o IRB–Brasil 
Resseguros S.A. e Projeto Portinari.

I Festival Internacional de Humor em Dst e Aids – numa iniciativa 
do Programa Nacional de DST e Aids e do Instituto do Memorial de Artes 
Gráfi cas do Brasil (Imag), a mostra conta com 300 cartuns, vindos de 50 
países e permite ao público ver e sentir o que se pensa e o que se discute, 
em termos críticos, sobre a doença e suas implicações nas sociedades. O 
principal objetivo é fazer do humor um instrumento de fi xação da ideia 
de que saúde é coisa séria e a partir de uma abordagem criativa utilizar o 
riso para falar dos temas Prevenção, Tratamento e Direitos Humanos.

Nise da Silveira: Vida e Obra – em conjunto com o Museu de 
Imagens do Inconsciente, a mostra revela parte do universo da médica 
que revolucionou a psiquiatria no Brasil descartando métodos tradicionais 
de tratamento como o eletrochoque e a lobotomia, com seu trabalho 
pioneiro à frente do Setor de Terapêutica Ocupacional do Museu. Já foi 
montada em Salvador (BA), Campina Grande (PB) e Nova Friburgo (RJ).
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Vigilância Sanitária e Cidadania – montada de forma interativa e 
lúdica, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a mostra apresenta as ações 
de Vigilância Sanitária à população. Produtos alimentícios, de limpeza 
e de higiene pessoal, ambientes como clubes e academias e mesmo 
medicamentos podem ser perigosos, demandando uma prática de saúde 
coletiva de caráter preventivo. A exposição destaca a relevância dessa 
área de saúde pública na preservação e promoção da saúde e na defesa 
da vida. 

Revolta da Vacina: Cidadania, Ciência e Saúde – organizada 
pelo Museu da Vida – Casa de Oswaldo Cruz e Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos)/Fiocruz, a exposição apresenta, sob 
variadas formas e linguagens, a história da vacinação. Busca lançar luz sobre 
as diversas análises que conformam a vacina como um instrumento de saúde 
pública e suas relações com o conhecimento científi co, com a noção de 
cidadania e com as formas de organização espacial e de controle social.

Centro Cultural da Saúde
Praça Marechal Âncora, s/nº (Praça XV) - térreo - Centro
CEP: 20021-200 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2240-5568 / Telefaxes: (21) 2240-2845/2813
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