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Resumo 
Este trabalho questiona sobre o Sentido de Ser da Humanitas do Homem face à 
Loucura e a Saúde Mental. Neste questionar pelo Ser, referenciado na ontologia 
fundamental de Heidegger, busca-se discutir, pensar e refletir como a loucura foi 
recepcionada a partir de uma História do Ser; dentro de uma quebra 
paradigmática (destruição da metafísica); no caminho a um novo olhar para o 
assim chamado �louco�, na direção de um pensar originário. Neste horizonte, 
foca-se em modos de compreender o homem que denominamos de Humanismo 
(Primeiro Capítulo) e Humanização (Segundo Capítulo). O primeiro é relacionado 
com momentos nos quais a loucura fez-se presente e que se anunciam na 
História do Ser e do paradigma metafísico, tal qual a Grécia Antiga, a Idade 
Média, o Renascimento, a Modernidade e a Contemporaneidade. O segundo é 
pautado no horizonte do século XX, junto a questões do �obscurecimento do 
mundo� e de perspectivas sociais e políticas contemporâneas sobre o homem e a 
loucura, que desembocam, depois de uma análise, novamente em um 
humanismo, perdendo o Sentido de Ser da Humanitas. Em outro momento 
pensa-se sobre a superação do pensar metafísico (Terceiro Capítulo), 
questionando, mais profundamente, o humanismo e a humanização, chegando a 
propor um �salto originário� na perspectiva de levar a compreensão da loucura a 
um campo hermenêutico. Com isso, discute-se como a fenomenologia, enquanto 
um método, possibilita uma aproximação ao Ser (Quarto Capítulo), 
desenvolvendo, em seguida um levantamento do pensamento heideggeriano, 
numa análise do Dasein. A partir deste pensamento, aproxima-se da loucura sob 
um outro olhar e reflete-se sobre um agir Ético no cuidado com esta loucura. Por 
último (Considerações finais), teceremos considerações básicas sobre o que fora 
traçado até o momento, levantando um modo de ser-no-mundo-com-os-outros �  
seja na política, seja na saúde mental � calcado na Ética, no Recomendar, na 
Cura e na possibilidade de ser verdadeiramente livre no projetar-se no mundo 
junto aos outros. 
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Introdução 
 

 

I - Introdução ao Questionamento 

 

Este trabalho nasce do meu estranhamento do encontro com um �outro1� 

que chega para mim. Chega e angustia. O �outro�, estranhado, é o tido paciente 

psiquiátrico. Neste encontro, a diferença sobressaía e me bloqueava, não 

deixando nada entrar. A angústia revelava-se em um medo ansioso, um não 

reconhecimento deste que me chamava. Que ser humano era este louco? Que 

loucura é essa e como ela precisa ser cuidada? 

Diante desta questão, mergulhei nos livros atrás de respostas, de 

proteção. Todos buscam uma aproximação para o Ser2 deste ente. Mas logo 

percebo que a Essência da loucura, que me confrontava, não estaria ali, impressa 

nas páginas dos livros. Às vezes o que encontrava era justamente o contrário, 

formas de objetivar, coisificar o louco, categorizando-o como doente mental e, 

enfim, �desumanizando-o�. 

Simultaneamente a esta investigação nos livros, começo a freqüentar, 

enquanto exigência curricular da Faculdade de Psicologia e como estágio 

extracurrilar3, diversas instituições voltadas à atenção a saúde mental. O que me 

chama atenção é o vasto leque de modos de receber e lidar com a loucura que 

encontro nos diferentes equipamentos da rede de atenção a Saúde Mental: 

Hospitais psiquiátricos, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de 

Convivência (CECCOs), Hospitais Dia, etc. 

                                                
1 Coloca-se aspas com o intuito de reforçar que a palavra possui um significado 
ôntico, a fim de evitar confusões com os termos utilizados na ontologia heideggeriana 
2 Algumas traduções utilizam letra maiúscula em palavras como: Ser, Verdade, 
História, Sentido � visando ressaltar o seu significado ontológico 
3 Trabalho desenvolvido com o grupo PET (Programa de Educação Tutorial) da 
Faculdade de Psicologia da PUC-SP no Centro de Convivência e Cooperativa do 
Parque Ibirapuera. 
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Para além desses espaços, mas imbricados a eles, encontro um contexto 

de políticas públicas, leis e ações que refletem, de diversos modos, as formas de 

se viver e conviver com a loucura no Brasil.  

Tudo o que encontro é uma diversidade de modos de se aproximar e de 

se distanciar da loucura, modos de se fazer e ser na saúde mental que, a primeira 

vista, parecem contraditórios e paradoxais. São teorias, técnicas e práticas das 

quais umas parecem aprisionar o Ser e, se comparadas, não parecem falar do 

mesmo fenômeno: o Homem. 

 
�O ser humano (...) pode ser visto de diferentes ângulos, 
enfocando-se para estudo este ou aquele de seus aspectos. 
(...) A mesma coisa vista de diferentes ângulos resultam em 
descrições inteiramente diferentes, as descrições resultam 
em descrições inteiramente diversas, as descrições 
resultam em teorias inteiramente diferentes e as teorias em 
totalmente diversos padrões de ação� (Laing, 1987, p.19). 

 

Por um lado, Laing nos apresenta toda uma pluralidade no qual o homem 

pode ser visto e interpretado no seu �ser�, enquanto falamos em �ser humano�. 

Por outro lado, ele já traz um modo de interpretar este �ser�, que pode resultar 

num absoluto relativismo, no qual cada descrição, cada teoria e cada padrão de 

ação tivessem a sua verdade relativa. A esta verdade relativa soma-se a 

compreensão que tal relativismo ocorre devido a subjetividades dadas e distintas. 

A �verdade subjetiva� é, na contemporaneidade, questionada, como se 

fosse uma distorção do real. Com isso, encontramos no cotidiano certas 

�verdades� que parecem ser mais �verdadeiras� � ou a �verdade� do médico não é 

mais �verdadeira� (ou pelo menos razoavelmente mais aceita) do que as 

�verdades� do paciente esquizofrênico? 

De certo, alguns ângulos são priorizados em detrimento dos outros. A 

ciência, tal qual a psicologia, a filosofia e a religião, têm seus ângulos, cada qual 

com seus preceitos e justificativas. Mas o que possibilita estes ângulos? Estas 

verdades e sentidos? 
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�Sempre procuramos responder esta pergunta [do sentido 
do ser] dando uma definição direta e cabal do ser; sempre 
nos esforçamos por apreender-lhe o sentido, dentro de uma 
determinação imediata e exaustiva de seu uso e de sua 
significação. Mas todas estas tentativas e esforços terminam 
num fracasso. Por isso, tentamos sempre de novo, 
buscando caminhos indiretos através da filosofia, da ciência 
da arte e da religião, ou mediante as ordens do 
conhecimento com seus modelos, da ação com seus 
padrões, e do sentimento com suas vivências. E 
fracassamos de novo� (Leão, 2004, p 13). 

 

Este trecho de Leão, retirado da apresentação de Ser e Tempo (1927), de 

Martin Heidegger4, traz, em si, mais questões do que a busca e o fracasso desta 

pelo sentido de Ser. Com ela, nos chega todo o peso da História de Ser5, ao 

mesmo tempo em que nos traz, ainda sem podermos ver com clareza, a sutileza 

do sentido de Ser6. 

O questionamento sobre a loucura diz mais do que um ou outro ponto de 

vista, ela traz o questionamento sobre o Ser da loucura e com ele sua História, 

sua Verdade e seu Sentido. 

Questionar o Ser da loucura pode não parecer uma tarefa original, afinal, 

desde sempre o homem pensa este ser. Mas como se deu este pensar pelo Ser? 

Será que em mais de XX séculos de buscas pelo Ser, este pode permanecer 

obscuro para nós? Será que realmente a busca pelo Sentido de Ser só colecionou 

fracassos? 

 
�A questão referida [do Ser] não é, na verdade, uma questão 
qualquer. Foi ela que deu fôlego às pesquisas de Platão e 
Aristóteles para depois emudecer como questão temáticas 
de uma real investigação. O que ambos conquistaram 

                                                
4 Martin Heidegger (1889-1976) filósofo alemão, teve como uma de suas principais obras �Ser e 
Tempo�, obra que, através da fenomenologia e da Hermenêutica, elabora uma ontologia 
fundamental do Ser. Um dos principais pensadores do século XX. 
5 A partir de 1930 Heidegger encaminha-se para a compreensão de uma História do Ser, ou seja, a 
noção da estrutura ontológica da temporalidade é ampliada  após Ser e tempo (1927). Tal 
compreensão entende que não é somente o homem (Dasein) temporal, histórico, finito, mas o 
modo como o ser foi sendo interpretado ao longo do pensamento existencial. 
6 Heidegger entende que a tradição filosófica não meditou sobre a questão do ser, pois ser é 
indefinível, evidente por si só, referências estas que o pensador concorda, mas tais aproximações 
não impedem de pensarmos o sentido do ser, ou seja, que direções tomamos quando 
perguntamos pelo ser dos entes? 
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manteve-se, em muitas distorções e �recauchutagens�, até a 
Lógica de Hegel. E o que outrora, num supremo esforço de 
pensamento, se arrancou aos fenômenos, encontra-se, de 
há muito, trivializado (Heidegger, 2004, P. 27)�. 

 

Para Heidegger, a filosofia Ocidental, na sua busca pelo Ser, esqueceu 

de investigá-lo na sua forma mais fundante, �a filosofia investigou o ser, mas 

sempre numa perspectiva derivada e secundária, isto é, enquanto noção, 

conceito, atributo, essentia, do ente� (Michelazzo, 1997, P. 10). Este modo de 

pensar, Heidegger denominou de Metafísica que, desde Platão, criou um modelo 

de pensamento. Em seu livro Ser e Tempo, Heidegger busca resgatar a questão 

do Ser em outra ordem, que será explorada no questionamento deste trabalho. 

Retomar a questão do Ser é fundamental para podermos pensar na 

loucura sem que esta se torne o objeto de estudo de uma �questão temática de 

uma real investigação�. Por mais que o questionamento pelo Ser não aparente ser 

uma questão original para a metafísica, pensa-se em fazê-la num sentido mais 

originário7: Pensar a questão do Ser para além da metafísica, numa aproximação 

ao Ser do homem, a sua Humanitas, na experiência da loucura sendo. 

 

 

II � Delineamento da Questão 

 

Este momento trata-se de delinear, mais propriamente, qual a questão do 

trabalho. A Humanitas do homem, na experiência da loucura, refere-se à 

compreensão de uma totalidade. Tal compreensão não significa um 

�esclarecimento� ou �poder algumas coisas� de uma totalidade �simplesmente 

dada� sob definições a priori (Heidegger, 2004). A compreensão é a própria 

possibilidade do poder-ser8. 

Poder-ser não se refere ao �possibile de uma possibilitas meramente 

representada nem a potentia como essentia de um actus de existentia� 

                                                
7 Originário é o pensamento que da �um passo de volta� à fonte, um pensamento que pensa o Ser 
no momento em que dá-se 
8 Termo que será desenvolvido no Quarto Capítulo 
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(Heidegger, 1967, p.30), mas sim ao Ser mesmo, que, aproximado à existência, 

refere-se à Essência da Humanitas, sendo a compreensão o existencial que 

corresponde ao ser deste poder-ser. 

Segundo Heidegger (2004), compreender sempre diz respeito ao todo de 

uma abertura e, deste modo, sempre diz respeito à compreensão de um mundo. 

Assim, quando me deparo com o mundo da loucura e me questiono sobre ela, já 

há uma compreensão, uma totalidade que se dá na minha abertura; o que não 

quer dizer que o Ser da loucura já foi compreendido. Isso porque Ser é justo o que 

 
�(...) não se mostra e na maioria das vezes e sim se mantém 
velado frente ao que se mostra diretamente e na maioria 
das vezes, mas, ao mesmo tempo, pertence essencialmente 
ao que se mostra diretamente e na maioria das vezes a 
ponto de constituir o seu sentido e fundamento. [...] O que, 
num sentido extraordinário se mantém velado ou volta 
novamente a encobrir-se ou ainda só se mostra 
�desfigurado� não é este ou aquele ente, mas o ser dos 
entes.�  (Ibid, p. 66) 

 

Para compreender o Ser dos entes e o modo como este se manifesta, 

Heidegger propõe uma �Ontologia Fundamental�, o que, segundo o mesmo, só é 

possível como método fenomenológico. 

 
�O uso do termo ontologia não visa designar uma 
determinada filosofia dentre outras. Não se pretende, de 
forma alguma, cumprir a tarefa de uma dada disciplina, 
previamente dada. Ao contrário, é a partir da necessidade 
real de determinadas questões e do modo de tratar imposto 
pelas �coisas em si mesmas� que, em todo caso, uma 
disciplina pode ser elaborada.� (Ibid, p.56). 

 

A disciplina que Heidegger elabora para tratar a questão das �coisas em 

si mesmas�, do ser, é uma Ontologia que não busca a quididade real do ser, mas 

que investiga os seus modos de ser, seus sentidos e suas Verdades. Esse modo 

de acesso aos modos de ser corresponde ao método fenomenológico aqui 

trabalhado. O questionar fenomenológico busca o primado ôntico-ontológico da 

existência, busca pelas coisas mesmas, o ser como tal. 
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... em �Ser e Tempo�, ao contrário do pensamento usual da 
metafísica, é colocada uma questão inteiramente diferente. 
Até agora se questionava o ente em referência a seu ser. 
Em �Ser e Tempo� a pergunta não é mais pelo ente como 
tal, mas pelo ser como tal, pelo sentido do ser em geral, 
pela abertura de ser possível (Heidegger, apud Cardinalli, 
2004, p. 58). 

 

Na busca pelo ser como tal, no primado ôntico-ontológico da existência, 

temos um ser que Heidegger diz ser específico: Dasein9. Dasein é o ente que nós 

mesmos somos; o ente que questiona; que acolhe o ser dos outros entes na 

abertura da sua existência. 

O homem existe num âmbito de estar-aberto-no-mundo, em outras 

palavras, é sendo abertura que é possível uma aproximação e um distanciamento 

com as coisas do mundo que chegam, criando sentidos específicos. Ser-no-

mundo também significa que desde sempre o homem é e existe em cada 

momento como essa relação entre ele e o que aparece no âmbito do seu mundo.  

Portanto, não buscamos com o nosso questionar fatos absolutos, 

categorias que se apliquem a todos os homens que convivem com a loucura, mas 

buscamos os Sentidos de Ser e realizar uma análise dos mesmos. Agora 

podemos traçar a primeira questão deste trabalho: realizar uma analítica do 

sentido de ser da Humanitas do Homem face à Loucura e à Saúde Mental. 

Entretanto, para esclarecer esta questão, não basta pensarmos na 

Ontologia Fundamental de Heidegger. Isso porque em toda questão sempre se 

anuncia no horizonte o questionado e um modo de responder a questão. A 

loucura, como há pouco comentado, já foi e é anunciada e interpretada de certos 

modos. Segundo Heidegger (2004) tais modos vão de encontro à Ontologia 

Tradicional de Platão, que interpreta o mundo dividindo-o entre sensível e 

suprasensível, abrindo o caminho para o pensar metafísico e tendo como 

variações do pensar platônico em Sto Agostinho, Descartes, Kant e Hegel. 

                                                
9 Devido as diferentes traduções do alemão Da-sein (Ser-aí, Pre-sença), opta-se por conservar o 
termo em alemão, que será mais profundamente desenvolvido no Quarto Capítulo 
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Para alcançar a questão, faz-se necessário romper com a �tradição�, 

segundo Heidegger, desconstruí-la (Ab-Bau). A Historia do ser que questiona, o 

Dasein, �em seu modo de ser e de compreender, já nasceu e cresceu dentro de 

uma interpretação de si-mesma, herdada da tradição� (Heidegger, 2004, p.48). 

Segundo Heidegger, �a tradição lhe retira a capacidade de se guiar por si-mesma, 

de questionar a si-mesma [...] cria a convicção de que é inútil compreender 

simplesmente a necessidade de retorno às origens� (p 49). 

Para poder pensar no Ser sob a ótica de outro paradigma, sob uma 

Ontologia Fundamental do Ser, faz-se necessária �uma explicação do tempo 

enquanto horizonte da compreensão do ser a partir da temporalidade, como ser 

da pre-sença, que se perfaz no movimento de compreensão de ser� (Ibid, p. 45). 

Assim, questionar pelo ser não significa, no foco desta pesquisa, 

encontrar no ente estudado um objeto de investigação e nele uma determinação 

fundante, como propõem a metafísica. Tal tarefa, segundo Heidegger (1969), 

compele as ciências positivas que  

 
�se caracterizam pelo fato de dar, de um modo que lhes é 
próprio, expressa e unicamente, à própria coisa a primeira e 
última palavra. Em tal objetiva maneira de perguntar, 
determinar e fundar o ente, se realiza uma submissão 
peculiarmente limitada ao próprio ente, para que este 
realmente se manifeste.� (p.23) 

 

No questionar a loucura de tal modo, a delimitação passa até mesmo pela 

linguagem utilizada que, segundo Laing (1987), isola o homem de seu mundo e 

relaciona a ele aspectos �falsamente substancializados dessa entidade isolada� 

(p.17). A busca de compreender o mundo da loucura através deste vocabulário 

técnico faz Laing questionar: 

 
�Como demonstrar a relevância geral e o sentido humano da 
condição do paciente [o louco] se os vocábulos de que se 
dispõem destinam-se especificamente a isolar e 
circunscrever o sentido da vida do doente e uma 
determinação da entidade clínica?� (p. 17) 
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A linguagem10, enquanto modo de constituição da compreensão, 

possibilita a proximidade do homem com o Ser, �ser homem significa ser um ente 

que fala, e só fala porque já compreendeu. O dizer do homem, portanto, muito 

antes de ser uma faculdade ou propriedade, é a expressão de sua proximidade 

com o ser� (Michelazzo, 1997, p.112). Deve-se ressaltar, novamente, que tal 

compreensão não carrega um sentido unívoco e pode ainda dissimular e ocultar o 

Ser, portanto, a linguagem, no seu dizer, pode, tal qual �uma determinação de 

entidade clínica�, afastar-se do Sentido mais próprio e Verdadeiro. Isso acontece 

pelo fato de Ser se dar em uma dimensão pública, na qual alguns dizeres e 

verdades são amplamente aceitos como o �real�. 

Entre estes dizeres, já se anunciou aqui a metafísica. Também será 

importante pensar, na questão deste trabalho, em outras denominações comuns 

na dimensão pública da loucura (os quais encontram-se nas leituras e pesquisas 

quanto aos próprios equipamentos e leis de saúde mental). Estes são humanismo 

e  Humanização. 

Assim como a metafísica, humanismo e humanização carregam seus 

conceitos e modos de interpretar o mundo, o que, numa perspectiva ôntica, 

orienta as relações humanas no âmbito da saúde mental e, numa perspectiva 

Ontológica, fundamenta a própria compreensão da Humanitas face à saúde 

Mental. 

Portanto, no questionar próprio deste trabalho � sobre o sentido de ser da 

Humanitas do Homem face à Loucura e a Saúde Mental � pensa-se também o Ser 

das perspectivas e políticas quais reconhecemos e denominamos de Humanismo 

e Humanização. 

 

 

III � Traçando os Caminhos 

 

O caminho a ser realizado no decorrer deste trabalho consiste em dois 

momentos, divididos em quatro capítulos, seguidos de considerações finais. 

                                                
10 Ver Quarto Capítulo 
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 O primeiro momento busca uma aproximação do paradigma metafísico 

aos caminhos da loucura. Com isso se propõe compreender os sentidos atribuídos 

a Humanitas face à experiência da loucura, as lentes com as quais ela foi 

enxergada e os modos como ela foi tratada. Correspondem a este primeiro 

momento os dois primeiros capítulos. 

No Primeiro Capítulo, �Loucura e Saúde Mental na História do Ocidente�, 

busca-se aproximar a questão da metafísica ao humanismo. Para tanto é lançado 

um olhar para a História do Ser. Com isso não é proposto acumular a maior 

quantidade de fatos listados em uma linha histórica, cronológica e contínua, mas 

sim, pinçar fatos da história11 que possam abrir nossa compreensão diante destes 

momentos. Estes são: a Grécia Antiga; a Idade Média; o Renascimento e a Idade 

Moderna; e a Contemporaneidade. Deve-se ressaltar que quando me refiro 

�Homem�, �Ocidente�, �Louco� entre outros, me refiro a modos de ser dentro do 

horizonte do momento questionado. Por fim, cabe neste capítulo pensar os  

sentidos abertos para nós nestes horizontes e, a partir daí, levantar um caminho 

que possibilite nos aproximarmos da loucura e da saúde mental face à Humanitas 

do homem. Estes momentos correspondem ao que Michelazzo (1997) chama de 

Paradigma Metafísico.  

O Segundo Capítulo, �Sobre Humanização e o Obscurecimento do 

Mundo�, busca como o homem ocidental começa a falar em �humanizar� a loucura 

no século XX. Como no capítulo anterior, questões pontuais são levantadas, tais 

quais a declaração dos direitos universais do homem, a reforma sanitária e 

psiquiatra, entre outros. Pensa-se neste momento através de uma análise da 

inversão da metafísica e a consumação da mesma (já introduzida no capítulo 

anterior), levando a uma compreensão de um homem contemporâneo perdido de 

si-mesmo. Diante disto, busca-se aproximar a questão à Política Nacional de 

Humanização, a fim de pensar como a compreensão de homem na saúde 

perpassa a política pública brasileira. 

                                                
11 A historicidade, segundo Heidegger (2004), é a possibilidade de um modo de ser temporal do 
Dasein. Ele é tão fundamental que �é com base na historicidade que a �história universal�, tudo que 
pertence historicamente a história do mundo, se torna possível� (p.48) 
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Para alcançar os objetivos deste primeiro momento, será preciso, ao 

mesmo tempo, passar pelos caminhos da loucura, mirando os fatos históricos, 

elaborando uma compreensão do que se busca e, simultaneamente, começar a 

�desconstruir� a �rigidez e o endurecimento de uma tradição petrificada� 

(Heidegger, 2004, p.51). 

A tentativa de desconstrução do pensar metafísico se aprofunda no 

segundo momento, que propõe introduzir a questão do Ser, da Humanitas e da 

loucura e saúde mental numa ontologia fundamental. Este momento corresponde 

ao Terceiro e Quarto Capítulos. 

No Terceiro Capítulo, �Humanismo, Humanização e Ontologia 

Fundamental�, busca-se a mudança no modo de pensar a Humanitas. Com isso 

questiona-se o humanismo e a humanização tal qual foram apresentados até este 

ponto. Assim, é proposta a superação de certos princípios, baseados numa 

Ontologia Tradicional, na realização de um salto para a Ontologia Fundamental de 

Heidegger como superação do paradigma metafísico. 

O Quarto Capítulo, �Contribuições da Ontologia Fundamental de 

Heidegger�, se proporá a introduzir a fenomenologia como um método de acesso 

ao ser, para em seguida ir de encontro ao pensamento de Heidegger e a 

fenomenologia ontológica, resgatando questões como o Dasein, a Existência e os 

existenciais apresentados por este filósofo. Em seguida realizar-se-á uma 

aproximação com a Loucura, amparado por João Augusto Pompéia; e com a 

Ética, referenciando Zeljko Loparic. 

O conjunto dos Capítulos desembocará nas considerações finais, na qual 

serão realizadas considerações acerca da questão da Humanização e Loucura. 

Pretende-se alcançar um olhar mais originário para a Humanitas do homem, 

abrindo possibilidades nos modos de ser para existências que são no contexto da 

loucura e da saúde mental e nas políticas públicas que os envolvem. 
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IV � Considerações Finais 
 

Antes de terminar de introduzir o trabalho, cabe um parêntese para 

ressaltar que a aproximação ao sentido de Ser, por dar-se justamente em uma 

abertura � que neste caso é a minha própria �, passa por um modo de ser 

realizada que é sempre meu. Cabe a mim, dentro da perspectiva fenomenológica, 

acolher as questões que chegam na clareira da minha existência para em seguida 

desenvolvê-las da forma que acredito ser mais própria da questão que coloco 

como objetivo principal: sobre o sentido de ser da Humanitas do Homem face à 

Loucura e a Saúde Mental. 

O que está em questão aqui não são verdades absolutas sobre a 

Humanitas, em sua dimensão teórica e prática, mas sim questionar o ser em seu 

acontecer nestes contextos, ou melhor, questionar o ser sendo. 

Não existe, neste momento do trabalho, um caráter avaliativo do serviço 

oferecido por uma determinada instituição, mas sim uma busca para compreender 

como, dentro de todo o contexto apresentado no decorrer do trabalho, a 

Humanitas se revela, como ela se Humaniza. 

Tal aproximação possibilita um outro modo de pensar as �humanizações�, 

podendo trazer benefícios e novas possibilidades de ser a Loucura na Saúde 

Mental. Segundo Merdard Boss (2001), 

 
�Pode-se nutrir a esperança de que os insights 
fundamentais de Martin Heidegger, mesmo diluídos, 
contribuirão para a humanização do nosso mundo, no 
sentido positivo da palavra. Justamente não no sentido da 
subjetivação ainda maior da mente humana chegando ao 
criar absoluto, mas para submeter-se ao amar destinado ao 
ser humano de tudo aquilo que se revela a partir da abertura 
do seu mundo e lhe fala como ente.� (p.15) 

 

A fenomenologia Ontológica de Heidegger nos chama para uma 

ampliação do horizonte do Homem, trazendo-nos possibilidades de como um olhar 

para o Ser pode contribuir para uma transformação das relações e ações na rede 

pública de atenção a saúde mental. 
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Portanto, este trabalho não consiste em produzir verdades, mas sim 

pensar e compreender a Humanitas da/na loucura e saúde mental e toda a 

alteridade ali co-presente; consiste em deixar desdobrar, no decorrer das páginas, 

o ser; este trabalho consiste, enfim, fazer-ser as Humanidades. 
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Primeiro Capítulo 
 

 

A Loucura e a Saúde Mental na História do Ocidente  
 

 

I � Os caminhos da Loucura 

 

I.I � Loucura como Áte e Eros na Antiguidade Grega 

 

A busca pela tarefa de construção e desconstrução dos caminhos da 

loucura começa na Grécia Antiga, em torno do século V a.C.. Esta escolha não 

tem o sentido de resgatar o momento em que a loucura pela primeira vez se deu. 

Opta-se por este momento justamente por ser neste período em que se cria um 

solo fértil para as raízes da tradição do pensar metafísico. É a partir do pensar 

grego, segundo Michelazzo (1997) que �uma marca indeletável será impressa em 

todo o pensamento ocidental, de tal forma que tudo o que se veio a pensar 

posteriormente acha-se já comprometido com esse início� (p.33). Mas não nos 

adiantemos. 

Começo por um trecho do livro �Fedro�, de Platão, no qual narram-se 

conversas entre Sócrates e alguns personagens. Em determinado momento da 

narrativa, Platão escreve �Na realidade os maiores bens vêm-nos por intermédio 

da loucura�. O que nos diz esta frase? Que loucura é esta que Platão se refere? 

Quais os maiores bens? 

Tentarei responder a estas perguntas, de maneira sucinta, para pensar o 

ser da Loucura. Começo pelo o que Platão entende por �ser�. Em Banquete, ele 

diz: 

 
�- E acaso que não é verdade que essas coisas mutáveis 
podes vê-las ou tocá-las ou percebê-las com os outros 
sentidos corpóreos, ao passo que aquelas que permanecem 
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sempre idênticas não temos outro meio de captá-las senão 
com o raciocínio puro e com a mente, porque são coisas 
invisíveis e não se podem apreender com a vista?� (Platão, 
apud Reale, 2004, p.127). 

 

A esta pergunta, Símias responde que tudo que fora dito por Sócrates é 

�supremamente verdadeiro�. 

Este trecho de Platão traz a divisão que ele faz na interpretação da 

realidade: por um lado compreende-se a realidade como a percepção do mundo 

via sentidos corpóreos, o que corresponde ao mundo sensível; por outro lado 

temos o mundo onde as coisas permanecem sempre idênticas, absolutas, que só 

pode ser alcançado pela razão, o que corresponde ao mundo inteligível. Reale cita 

um trecho de Político que complementa esta idéia: �(...) com efeito as coisas 

corpóreas, que são as mais belas e as maiores somente com o raciocínio, e de 

nenhuma outra maneira, manifestam-se claramente.� (Platão, apud Reale, 2004, 

p. 125). 

Nesta divisão, o ser, na Ontologia da Platão, segundo Critelli (1996) é 

compreendido como algo Uno, imaterial e não sensível, é idéia pura, enquanto o 

ente é o aparente, o sensível. As idéias para Platão são entendidas como �o 

verdadeiro ser, ser em si, ser estável e eterno, ser que se põe num plano 

totalmente diferente do sensível� (Reale, p. 126). 

Platão abre um novo modo de interpretar o ser, construindo-o como Idea, 

modo que influência Aristóteles na sua construção de Enérgeia, e, enfim, toda a 

posteridade no mundo ocidental. Dá-se o nascimento da metafísica ocidental.  

O que podemos pensar sobre a Loucura neste horizonte? 

Em oposição a Razão, a loucura é compreendida como a forma errante 

de alcançar as coisas em-si. A mania, o êxtase e o entusiasmo, modos como a 

loucura aparecia para os gregos, manteriam o homem preso ao mundo sensível, 

nunca alcançando assim, o Bem em-si. Até mesmo Dionísio, filho de Zeus, deus 

grego da Transformação e do Êxtase, segundo Brandão (2005), era considerado 

mais humano do que o próprio homem grego. Isso porque ele, em suas orgias e 

embriagues, levava os homens a um estado denominado pelos gregos como áte, 

a cegueira da Razão. 
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Desta forma, como poderia a Loucura levar à Grécia seus maiores bens? 

Para nos aproximarmos da resposta, é necessária uma diferenciação 

entre Bem e bens. O primeiro, segundo Reale (2004), vai para além do mundo 

inteligível, já o segundo pertence ao mundo sensível, entretanto estão diretamente 

relacionados. A relação entre eles fica mais clara quando Platão, em Fedro, diz 

que para alcançar o Bem é fundamental, além da Razão, uma mania (loucura) que 

 
�se produz quando alguém vê a beleza aqui embaixo, e 
recordando-se da verdadeira beleza, adquire asas, e 
novamente com elas o desejo de voar, embora não sendo 
capaz, olha para o alto como um pássaro e despreza as 
coisas aqui debaixo, dando ocasião para que o acusem de 
louco. Contudo, é preciso dizer que, dentre todas as formas 
de possessão, esta é a melhor e deriva das coisas 
melhores.� (Platão, citado por Reale, 2004, p. 363) 

 

Este vôo, no qual loucura e razão se aproximam, acontece no momento 

em que o homem é possuído pela divindade e �Eros faz nascer as asas da alma� 

(Reale, 2004, p. 58). Sendo assim, uma certa loucura privilegia o acesso aos bens 

e a beleza. Entretanto, não devemos entender esta loucura, segundo Reale, como 

algo irracional ou alógico, mas sim no sentido de Eros platônico, um Eros que 

permite, a partir da paixão (Pathos) o acesso à razão. Este movimento de acesso 

ao ser está associado, na mitologia grega, com outro filho de Zeus, Apolo. 

Apolo, deus do sol, era visto, segundo Brandão (2005), como um Oráculo, 

um guia para o ser humano na terra. Ele buscava �desbarbarizar� os hábitos do 

homem, atestando o �conhece-te a ti mesmo� e o �nada em demasia�. Era capaz 

de lançar luz para o futuro, iluminando o caminho e, assim, revelar verdades. Para 

tanto, Apolo já fez uso do êxtase e do entusiasmo (no desafio de Píton)12. Como 

Apolo, um deus tão distante de Dionísio, fez uso da loucura? Não será este uso 

semelhante à loucura que Reale traz? 

                                                
12 Píton era o dragão vigilante do Oráculo de Geia. Ele simbolizava, segundo Brandão (2005) �a 
sabedoria primordial das potências telúricas� (p. 94). 
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Deste modo, não temos o ser da loucura compreendido como desrazão. 

Ela poderia levar o homem, como faz Dionísio, ao estado de áte, mas também 

poderia ser um nascer de asas para alcançar a razão. 

Assim, a loucura é compreendida de diferentes modos, podendo �cegar� e 

trazer os �bens maiores�. O que nos aparece mais evidente, neste contexto, é a 

idéia de que o homem é um ente privilegiado no acesso a verdade, ao Uno. Este 

privilégio é a abertura do caminho metafísico. 

 

 

I.II � Da Nau dos Insensatos ao �Jardim das Delícias� 

 

Aberto o pensar metafísico, podemos pensar em outro momento de nosso 

caminhar no qual a loucura faz-se presente. Este momento é a Idade Média na 

Europa Ocidental. Antes de alcançar o louco, sua loucura, seus espaços e a forma 

como esta aparecia para o homem medieval da Europa Ocidental, deve-se pensar 

mais sobre este homem, seus modos de ser e seus horizontes. 

Este longo período, compreendido pelos historiadores do século II ao XV, 

é marcado pela consolidação do cristianismo. Tal doutrina fez-se possível em uma 

conjuntura na qual a Igreja e a Teologia, segundo Michelazzo (1997), oferecem 

�uma interpretação da realidade, da verdade e do próprio homem mediante a qual 

estabelecem e consolidam um modo de vida pautado por preceitos e sanções� 

(p.38). 

Este modo de interpretar a realidade no mundo medieval é assegurado 

pelo evangelho, o qual é �sobreposto ao modelo de Platão� (Ibid, p.39). 

As experiências do mundo grego e cristão são, sem dúvida, muito 

diferentes, mas Heidegger (apud Michelazzo), evitando distorcer ou confundir este 

dois momentos, faz uma aproximação entre seus modos de ser. No entender de 

Heidegger a essência da fé, presente no evangelho, é �a pura confiança no pai�. 

Assim, Michelazzo se questiona se esta confiança não é uma atitude semelhante 

à experiência grega, no sentido de que 
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�Este [o pai] só possui uma confiança, aquela que é dirigida a 
um modo de pensar que pensa e produz, por si mesmo, os 
seus próprios enunciados, mediante os quais ele pode 
determinar a verdade dos entes em sua exatidão� (p. 40) 

 

Para evidenciar ainda mais a influência da tradição grega no modo de 

pensar cristão, Michelazzo nos trás dois textos, o primeiro de Sto Agostinho 

(representante do período patrístico � século II ao VIII) e o segundo de São Tomas 

de Aquino (representante do período escolástico � século VIII ao XV): 

 
�Mas, ó Todo-Poderoso, que só cria maravilhas, ainda não 
via na nossa arte o fulcro de tão grandes obras. O meu 
espírito errava pelas forças corpóreas. [...] Parecia-me que a 
alma racional e a essência da verdade e do Soberano Bem 
residiam nessa unidade.� (Sto Agostinho, apud Michelazzo, 
1997, p.40). 
 
�Efetivamente, observamos que tudo quanto se move é 
movido por outros. Assim, os seres inferiores são movidos 
pelos superiores, da mesma forma como os elementos são 
movidos pelos corpos celestes [...] Em consequência, é 
indispensável que haja uma primeira causa motora, superior 
a todas as outras. A esta causa motora denominamos Deus� 
(São Tomas de Aquino, apud Michelazzo, p.42). 

 

Outra influência grega é a visão de homem como um ser racional. A 

crença cristã, como no gênesis, coloca a homem situado entre Deus e as demais 

criaturas: 

 
�(...) como possuidor de um corpo perecível, pertence, como 
qualquer outro ente criado, ao âmbito do sensível, mas, 
porque lhe pertence também uma alma racional perene, está 
também vinculado ao mundo supra-sensível, o que faz com 
que esteja acima das criaturas, numa condição especial: a de 
ser filho de Deus� (Michelazzo, 1997, p. 44). 

 

Ora, deste modo, o Deus cristão, enquanto um possuidor da razão e 

capaz de revelar a verdade, aproximado de Apolo, nos revela que o homem 

medieval, ao autodeterminar-se como a imagem e semelhança deste Deus, segue 

o caminho apolíneo metafísico pelo do ocidente caminhou. 
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O louco, neste contexto, se apresentava diferente do modo �homem 

racional�, mas que também não era a das criaturas animais. Sobre este louco, 

Foucault (2004) diz que ele é prisioneiro da passagem, acorrentado à infinita 

encruzilhada devido a sua existência reconhecida como errante, 

Foucault traz que esta existência �errante� fazia com que os loucos 

fossem escorraçados dos muros das cidades, proibidos de freqüentar a igreja, 

além de chicoteados em praças públicas e perseguidos em espécie de jogos. 

Eram entregues a peregrinações, grupos mercadores, a embarcações, conhecidas 

como Nau dos Insensatos, assegurando que fossem para longe, confiados a 

liberdade e condenados a vagar por ela. Assim, esperavam que o louco 

encontrasse alguma salvação, em alguma cidade caridosa que os acolhesse. 

Dessa forma, a loucura assume uma superfície considerável na idade 

Média, estigmatizada com vícios e erros, falta de caridade e esquecimento das 

virtudes cristãs (ibid, 2004). 

Por volta do século XV, há uma brusca mudança na relação com a 

loucura. Segundo Foucault, ela começa a ocupar as �paisagens familiares�: a 

literatura, a arte, a iconografia. Vemos a loucura pintada nos quadros de Bosch, 

como o �Jardim das delícias�, declamada nos poemas de Brant ou encarnada nos 

personagens Tristão, Rei Lear, entre muitos outros. A loucura 

 
�simboliza toda uma inquietude, soerguida subitamente no 
horizonte da cultura européia [...]. A loucura e o louco torna-se 
personagens maiores em sua ambiguidade: ameaça e irrisão, 
vertiginoso desatino do mundo e medíocre ridículo dos 
homens� (Ibid, P. 14) 

 

No renascimento há um fascínio com as figuras do homem, entre elas a 

da loucura. O fascínio pelas possibilidades animalescas que a loucura traz ao 

homem o mistério de uma existência dotada de um saber próprio, 

 
�enquanto o homem racional e sábio só percebe desse saber 
algumas figuras fragmentárias � e por isso mesmo mais 
inquietantes � o Louco carrega inteiro em uma esfera intacta: 
essa bola de cristal, que para todos está vazia, a seus olhos 
está cheia de um saber invisível� (Ibid, p.21) 
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Tal saber �uma vez que é o saber proibido, prediz ao mesmo tempo o 

reino de Satã e o fim do mundo; a última felicidade e o castigo supremo, o todo-

poderoso sobre a terra e o castigo infernal� (Ibid, p.21) 

 

 

I.III - No Horizonte do Desatino e nos Muros do Internamento 

 

Dessa forma, ao revelar outras verdades ao homem, já no século XVI, a 

loucura passa a ser confrontada pela razão dos homens e a Razão de Deus. A 

loucura de cada homem deve ser exorcizada, para tanto ela passa a ter sentido no 

horizonte da razão, como que acolhida e plantada neste, ela é entendida como o 

desatino do mundo dos homens. 

Engana-se quem pensa que neste momento o modo de pensar rompe 

com o pensar grego e com o pensar cristão. As raízes da razão do século XVI e 

dos séculos seguintes nutrem-se do solo do caminho percorrido até então. A 

filosofia de Descartes demonstra este pensamento ao trazer a razão dos homens 

e a Razão de Deus. 

Para Heidegger (apud Michelazzo, 1997), Descartes e o seu pensamento 

seria a terceira grande variação da interpretação do ser na história da metafísica. 

Essa variação ocorre na sua interpretação dual da realidade, as idéias platônicas 

de mundo sensível e mundo das idéias (ou mundo supra-sensível) que se 

perpetuaram pela Idade Média, aparecem em Descartes como res, �aquele âmbito 

que nomeia o supra-sensível ajuntou [...] o adjetivo cogitans, e àquele que nomeia 

o sensível, anexou extensa� (Michelazzo, 1997, p.45) 

Descartes nos indica o solo desta conjuntura na qual o homem moderno 

preocupava-se com a loucura, �designando aquela interpretação filosófica do 

homem que, do homem e para o homem, explica e valoriza a totalidade do 

existente.� (Heidegger, apud Michelazzo, 1997, p.62). 

 
�Como poderia eu negar que estas mãos e este corpo são 
meus a menos que me compare com alguns insanos, cujo 
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cérebro é tão perturbado e ofuscado pelos negros vapores 
da bílis, que eles asseguram constantemente serem reis 
quando na verdade são muito pobres[...]?" (Descartes, apud 
Foucault, 2004, p.45). 

 

Deus permanece com um papel fundamental na ontologia cartesiana. Ele 

é tão fundamental que é o Uno, o princípio que fundamenta e justifica o sensível e  

liberta o mundo racional.  

É neste modo que a loucura, fascinante para o homem do Renascimento, 

será �reduzida ao silêncio na Idade Clássica� (Foucault, 2004, p.45). Foucault 

denuncia que todos aqueles que são tomados por uma certa animalidade aos 

olhos da razão serão considerados desatinos. São os mendigos, loucos, libertinos, 

vagabundos, idiotas dentre muitos outros. É assim que �todo esse mundo de 

desordem, numa ordem perfeita, pronuncia, por sua vez, o Elogio da Razão� (Ibid, 

p.43) 

Como Dionísio perdeu seu espaço no mundo grego para Apolo, diversos 

personagens são excluídos dos espaços comuns e familiares. A razão 

predominará, restando ao desatino o espaço da internação. 

 
�Não há muito tempo ela se debatia a plena luz do dia; era o 
Rei Lear, era Dom Quixote. Mas em menos de meio século 
ela se viu reclusa e, na fortaleza do internamento, ligada à 
Razão, às regras da moral e às suas noites monótonas.� 
(Ibid, p.78) 

 

O internamento ocorre em casas de correção, preenchidas pelos �a-

sociais� das mais variadas silhuetas que não eram fácil de reconhecer, dispersas 

pelo amplo sentido do desatino. Foucault apresenta essa prática como ampla e 

ambígua, ela revelaria 

 
�a preocupação burguesa de pôr em ordem o mundo da 
miséria; o desejo de ajudar e a necessidade de reprimir; o 
dever da caridade e a vontade de punir; toda uma prática 
equívoca cujo sentido é necessário isolar� (Ibid, p.53) 
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Ainda com Foucault (2004), o isolamento teria um parentesco com 

significações políticas, religiosas, sociais, econômicas e morais, enquanto o 

desatino, pertencendo à margem desta cultura, seria excluído e condenado a 

permanecer nesta margem. Não é a toa que no mundo burguês surge um novo 

pecado, um vício maior recém definido, �não mais o orgulho ou a avidez como na 

Idade Média; é a ociosidade� (Foucault, 2000, p.79) 

O caminhar da loucura tem no século XVII um momento decisivo para um 

outro aprisionamento, o aprisionamento do seu sentido enquanto doença mental. 

Aprisionamento este que restringe a própria história da loucura contada até aqui, 

já que, segundo Foucault (2000) �todas as histórias da psiquiatria até então 

quiseram mostrar no louco da Idade Média e do Renascimento, um doente 

ignorado, preso no interior da rede rigorosa de significações religiosas e mágicas� 

(p.75). 

O espaço do internamento, junto de seus diversos rostos desconhecidos, 

possibilitou ao insano, segundo Foucault, suas dimensões de objeto. Objeto que 

foi (des)cuidado durante séculos com práticas cruéis e moralizantes. É a partir 

deste espaço que o louco, compreendido como incapaz, sem direito e perturbador 

do grupo, foi enquadrado dentro do campo das doenças mentais. 

Tal restrição da experiência da loucura envolve um olhar médico que 

objetifica o louco, tornando-o uma coisa a ser explicada cientificamente pelo 

homem moderno da razão que, �sereno e finalmente científico para descobrir a 

deterioração da natureza lá onde se decifravam apenas perversões sobrenaturais� 

(Foucault, 2000, p.75). Este olhar, cada vez mais, será reconhecido como o 

discurso da verdade. 

Entretanto, esta visão da loucura não se limitava a este espaço, ela faz 

parte de uma conjuntura que oferece uma visão de mundo, segundo Heidegger, 

estritamente �moral-estética�. 

Nesta metafísica, o louco é o inumano, um ente a espera de ser explicado 

através da bílis, do cérebro, enfim, de uma objetividade que resultaria na doença. 

É desse modo que aqueles que antes escapavam da explicação de homem na 

época e, com isso, tinham o exílio como destino, são explicados em uma 
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totalidade totalitarista da ciência médica e, como que diante de um buraco negro, 

são puxados para ocupar o espaço das doenças mentais, um espaço 

fundamentalmente �moral-estético�. 

A sentença de Descartes de dicotomizar o mundo em res cogitans e res 

extense desdobrou-se em uma separação das ciências, divididas entre ciências do 

corpo e ciências do espírito. Estas ciências positivas, na busca pelo absoluto, 

acreditavam fazer uso de uma razão que, como vimos com Heidegger, parte de 

princípios �estéticos-morais�. É nesta conjuntura que no século XVIII a ciência 

psiquiátrica transforma o louco em seu �objeto� de estudo. 

Pinel, Tuke e Wagnitz representam este momento, no qual a ciência 

psiquiatra, enquanto ciência positiva, pretendeu �pela primeira vez pretende tratar 

o louco como um seu humano� (Foucault, 2004, p. 132). Pinel liberou as correntes 

e tirou os desatinos das jaulas que eram mantidos, conciliando a filantropia e a 

ciência do século XVIII. Mas, reconhecido em sua �humanidade�, o louco, objeto 

da ciência, sofreu o atestado de incapaz juridicamente e de irresponsável 

socialmente, o que ajudou, segundo Foucault, a pôr em decreto o movimento 

social do internamento. 

Já no século XIX, quando a psiquiatria decide levar o louco ao hospital e, 

com isso, acredita realizar com o internamento um ato terapêutico que levaria a 

cura do doente, ela reduz o louco a unidades nosológicas de psicopatologias, 

aproximando-se do �determinismo da doença� e de uma �condenação ética� (Ibid, 

p. 134). 

 

 

I.IV � Consumação da Metafísica 

 

Entretanto, a hegemonia da razão, que perdurou durante a idade clássica, 

começa a sofrer diversas críticas no século XIX, que se intensificam no século XX. 

Essas críticas emergem de diversas áreas, tais quais a arte, na filosofia, na 

Psicanálise, entre muitos outros, expressando um momento de crise das ciências 

positivistas. 
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Saberes acerca da Humanitas do homem, da loucura e seus modos de 

ser também são construídos nas ciências humanas, como é o caso da 

Antropologia, Sociologia, Psicologia e Psicanálise. Mas para Heidegger (apud 

Michelazzo, 1997, p. 124), estes saberes correspondem às possibilidades 

extremas do paradigma metafísico. 

Não pretendo aqui problematizar todas essas áreas, seria preciso um 

trabalho voltado apenas para isso. A seguir irei expor duas questões importantes 

para entendermos a nossa época e os modos de ser da loucura nos dias de hoje, 

estas questões são: o Niilismo; e a técnica moderna. 

 

 

A-) Niilismo e Loucura 

 

Para analisar o Niilismo e sua relação com homem contemporânea a 

Nietzsche, Heidegger resgata a frase  �Deus está morto�. 

Esta idéia, emblemática no pensamento de Nietzsche, nos traz um 

questionamento quanto ao saber soberano vigente durante séculos. Isso porque, 

segundo Heidegger, em uma analise que tenta englobar o �mundo de Nietzsche�, 

esta frase não se refere apenas ao Deus cristão, mas 

 
�O pronunciamento �Deus está morto� significa: o mundo 
supra-sensível está sem um poder efetivo. O que indica a não 
vida. [...] se Deus como campo supra-sensível e um meio de 
toda realidade está morto, se o mundo supra-sensível das 
idéias sofreu a perda da sua obrigatoriedade e toda sua 
vitalidade e poder, então nada mais permanece para cada 
homem poder agarrar-se e pelo qual ele pode orientar-se. [...] 
O pronunciamento �Deus está morto� contém a confirmação 
que este Nada está dilatando�13. (Heidegger, 1982, p. 61). 
 

                                                
13 �The pronouncement �God is dead� means: the suprasensory world is without effective 
power. It bestows no life. [�] If God as the suprasensory ground and goal of all reality is 
dead, if the suprasensory world of the Ideas has suffered the loss of its obligatory and 
above all its vitalizing and up building power, then nothing more remains  to which man 
can cling and by which he can orient himself. [�] The pronouncement �God is dead� 
contains the confirmation that this Nothing is spreading out.� 
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Este dilatamento do �nada�, do Niilismo, diante do supra-sensível anuncia, 

segundo Michelazzo (1997), o desmoramento das referências normatizadoras que 

sempre serviram de guia e referência em meio ao real. A falta de referência no 

supra-sensível pode ter possibilitado as críticas das diversas áreas diante deste 

modo de compreender o ser, modo metafísico que acompanha o homem desde 

Platão. Entretanto, ao criticá-lo, Nietzsche cria uma outra metafísica para substituí-

la, ele propõem um modo de �ser-espírito livre�, assim como o profeta Zaratrusta, 

um modo privilegiado de acesso à verdade. 

Para Heidegger (apud Michelazzo, 1997, p. 127), neste modo de pensar 

há uma �trasnvalorização� dos valores tidos como supremos: não mais o supra-

sensível como referência, mas sim o sensível. 

 
�No lugar da desaparecida autoridade de Deus e do 
magistério da Igreja aparece a autoridade da consciência, se 
impõem a autoridade da razão... A mancha do mundo em 
direção ao supra-sensível é substituída pelo progresso 
histórico. O fim ultra-terreno de uma bem-aventurança 
eterna se transforma na felicidade terrena de todos. O 
cultivo da religião é suplantado pelo entusiasmo, pela 
criação de uma cultura ou pela propagação de uma 
civilização. Este criar acaba por passar aos negócios� 
(Heidegger, apud Michelazzo, 1997, p.125) 

 

O sensível, o mundo aparente, é concebido no seu devir como a única 

realidade, o verdadeiro. Como referência deste verdadeiro, o próprio homem que, 

no seu devir, descobre o real. No devir há a Vontade de Potência do homem. O 

homem é interpretado como sujeito de toda a objetividade, ele quem fundamenta o 

mundo, é ele quem tem o dever de superar os antigos valores. Temos aí, outra 

vez, um antropocentrismo dos tempos modernos. 

O anúncio de que �Deus está morto�, na obra de Nietzsche, é realizado 

pelo personagem do louco. Podemos interpretar este anúncio como a loucura, 

apesar de objetificada na psiquiatria enquanto patologias, neste momento é 

puxada para a terra, para ser vista no seu devir, na sua subjetividade e no seu 

dizer sensível. Tal devir da loucura passa a ser objeto de análise de diversas 

ciências da subjetividade que, no seu fazer ciência, mais uma vez não habitam a 
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familiaridade com o Ser, mas sim, se mantêm calcadas em valores estético-

morais, criando os seus próprios �além-dos-homens�. 

 

 

B-) Técnica Moderna e Loucura 

 

Segundo Heidegger (apud Michelazzo, 1997, p. 131), todas as atividades 

do homem, sejam elas política, social, econômica ou cultural, encontram-se sob o 

totalitarismo de um mesmo tom: a razão tecnológica. Para ele, a razão tecnológica 

é a referência para pensar o material, a progressão social, o desenvolvimento 

econômico e etc.. Esta referência repousa na idéia de que a técnica possui uma 

certa neutralidade e consiste num instrumento, um meio para o homem descobrir 

o mundo, 

Enquanto um instrumento, a técnica não é apenas entendida por 

Heidegger como um elemento que produz algum fim, mas como algo que �faz-vir 

da não-presença à presença� (Michelazzo, 1997, p.131). Ela é produção na 

medida em que traz à luz alguma coisa através de seu produto, assim ela é 

poíesis, Deste modo a técnica é compreendida como um modo de desvelamento 

da Verdade. 

Entretanto, Heidegger faz uma distinção entre dois tipos de tecnologias. A 

primeira corresponde ao modo que sua produção não provoca e nem aprisiona o 

mundo, mas vai de encontro a, revelando o que ele é, numa �doação� e 

�aceitação� (como por exemplo, o moinho e a semeadura do camponês). O outro 

modo corresponde a técnica moderna que faz uso de tecnologias pesadas a fim 

de alterar, controlar e explorar o mundo (como por exemplo, a agricultura 

mecanizada e as hidroelétricas). 

 
�Com a técnica moderna, o real e a natureza são tomados 
como um grande fundo de reserva escondido � energias, 
recursos, forças, bens � mas sempre disponível, seja 
enquanto extração e obtenção, transformação e 
acumulação, distribuição e troca, dentro de um sistema 
rígido de gerenciamento, formando uma rede de interações 
complexas, onde tudo é previsto e calculado. Todas essas 
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etapas, em que o real se coloca à disposição como fundo de 
reserva, são modo de desvelamento, enquanto provocação� 
(Ibid, p. 132) 

 

A relação homem e real acaba por incitar uma relação �caça e caçador�, 

fenômeno o qual Heidegger denominou de arrazoamento. Neste, o homem 

compreende um mundo como um objeto que prestas utilidades sob as lentes da 

razão tecnológica. A Humanitas do homem, mais uma vez, é colocada no centro 

do real, mas desta vez �uma máscara de superioridade e arrogância e insolência 

relativa a todos as demais coisas, que faz com que ele não reconheça a 

interdependência sutil e frágil do �tecido� do real, nem respeite o que é próprio e 

singular a cada um dos fios desse tecido� (Ibid, p. 134). 

O arrazoamento do real, numa breve interpretação deste trabalho, 

também afeta a co-existência, inclusive nas relações no contexto da loucura e da 

saúde mental. Compreendendo a loucura enquanto uma patologia categorial 

objetificada, esta também se torno um espaço para interpretação e intervenção da 

psicopatologia. Com certos pressupostos e sob a ótica da técnica moderno foram 

realizadas lobotomias, eletrochoques, medicações excessivas, além de centenas 

de outras práticas que visavam transformar a existência daquele louco, tal qual 

transforma-se o curso de um rio para a construção de uma barragem. 

 

 

II � Metafísica e Humanismo 

 

Por este caminhar metafísico é apresentado para nós, a todo instante, 

uma interpretação determinista do ser humano e da loucura, de Platão às técnicas 

modernas. A metafísica, no seu pensar pelo que as coisas são e na busca pelas 

�verdades�, acaba por esquecer o próprio Ser, e mira apenas o ente. Segundo 

Heidegger (1967), a metafísica não questiona a Verdade do Ser em si mesmo e, 

deste modo, não poderia alcançar a Essência da Humanitas do homem, e tão 

pouco da loucura, �essa questão, a metafísica não apenas ainda não colocou. Ela 
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é inacessível à metafísica, enquanto metafísica. O Ser continua a esperar, que Ele 

mesmo se torne, para o homem, digno de ser pensado� (Heidegger, 1967, p.39). 

O Ser é inacessível para a metafísica devido a sua própria linguagem e 

seu modo de questionar. A linguagem, sob a ditadura da metafísica, substancializa 

o ser e �decide o que é compreensível e o que deve ser rejeitado como 

incompreensível� (ibid, p.31). Tal compreensão, ocupada na busca da verdade � 

seja no supra-sensível ou no sensível �, calcada na metafísica, não apenas 

preconiza tudo o que é humano, mas também tudo o que não o é. 

Tal fenômeno, segundo Heidegger (1967), não se refere apenas a 

metafísica. Por determinar o ser dos entes e do homem, ele identifica com o 

�Humanismo� 

 
�Todo humanismo ou se funda numa metafísica ou se 
converte a si mesmo em fundamento de uma metafísica. 
Toda determinação da Essência do homem, que pressupõe, 
em si mesma, uma interpretação do ente sem investigar � 
quer o saiba quer não � a questão da Verdade do Ser, é 
metafísica� (Ibid, p 37) 

 
�É verdade que o humanismo iniciado com o pensar 
metafísico em Platão é incipiente e é preciso ser tomado no 
sentido mais amplo possível. Muito diferente é o humanismo 
moderno, muito mais fortalecido e acabado. Mas em todos 
eles, (...), gira-se o tempo todo em torno do homem que 
procura assegurar-se de sua posição privilegiada em meio 
ao real, para daí decidir o destino dos entes e o de seu 
próprio.� (Michelazzo, 1997, p. 49) 

 

É por isso que Heidegger afirma �a essência do humanismo é a 

metafísica� . 

 
�Essa oposição, todavia, não significa que um tal 
pensamento bandeie para o lado oposto do humano e 
preconize o inumano, defenda a desumanidade e degrade a 
dignidade do homem. A contrário. Pensa-se contra o 
humanismo porque o humanismo na coloca bastante alto a 
humanitas do homem.� (Heidegger, 1967, p.50) 
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O que buscamos não se encontra neste caminho metafísico que o 

Humanismo traça de Platão até a modernidade, correspondente a Ontologia 

Tradicional. Caminhar por este caminho foi fundamental para perceber que a 

loucura esteve por séculos vinculada com um modo estético moral de conceber a 

realidade, já compreendida como �cegueira�, animalidade, desatino e doença 

mental, e que, além disso, são insuficientes para pensarmos a Humanitas do 

homem, principalmente por depararem com uma linguagem recheada de 

conceitos rigorosos como �sujeito�, �representação�, �doença� entre outros. 

Entretanto, delimitar tais fatos ainda não é suficiente para a 

desconstrução da tradição amparada pelo Humanismo e pela Metafísica, muito 

menos para pensarmos o sentido de ser da Humanitas do Homem face à Loucura 

e a Saúde Mental. 

Introduzida a questão do paradigma metafísico e o humanismo, no 

próximo capítulo pensar-se-á humanização enquanto dimensão pública e política, 

a fim de levantar mais elementos que possam colaborar com os objetivos deste 

trabalho. 
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Segundo Capítulo 
 
 

Sobre Humanização e o Obscurecimento do Mundo 
 

 
I � Falando em Humanizar... O Louco no Século XX 
 

Sobre o século XX, diversos historiadores, entre eles Hobsbawn (2005), 

afirmam que as possibilidades deste século edificaram-se sobre catástrofes, 

incertezas e crises, �desconstruindo�, de certo modo, o homem e o conhecimento 

do século XIX. Entretanto, tal desconstrução é questionável na compreensão do 

niilismo, afinal, como vimos no capítulo anterior, não há uma superação da 

metafísica, mas sim uma inversão e consumação da mesma. Nesta perspectiva, a 

própria história factual pode ser questionada, não que as catástrofes, incertezas e 

crises não existiram, mas se questiona quais foram os sentidos destas. Nesta 

direção, outros historiadores afirmam que tais acontecimentos, como a primeira 

guerra mundial, umas das grandes crises, poderiam ser o caminho para a 

consolidação do capitalismo e do mercado.  

Nesta consolidação. a própria compreensão da loucura passa por suas 

incertezas e crises, somadas a diversas alterações que são, como Laing diz, 

entendidas sob diversos ângulos, descrições, teorias e padrões de ações. No 

decorrer do século XX, surgem diversos pensadores e movimentos que trazem 

novas perspectivas e com elas uma luta pela libertação da loucura aprisionada em 

manicômios e hospitais.  

A violência das instituições totais14 é pensada por Foucault e depois 

Guatarri e Deleuze na França, Cooper e Laing na Inglaterra e Baságlia na Itália.  

São nestes países que encontramos experiências  inovadoras  na  relação  com  a  

                                                
14 Instituição total é aquela que controla ou busca controlar a vida dos indivíduos a ela submetidos 
substituindo todas as possibilidades de interação social por "alternativas" internas 
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loucura, tal qual as comunidades terapêuticas. Não só os manicômios eram 

criticados e a loucura defendida, mas diversas minorias e lutas ocorreram no 

decorrer do século, expressando descontentamento com certas �verdades� 

estabelecidas e força para alterá-las na busca pela �igualdade de direitos�. 

Basaglia é um dos que pensam para além do manicômio, ele questiona 

toda forma de violência institucional, chegando a afirmar que família, escola, 

fábrica e universidade nos revelam situações nas quais há de comum  

 
�a violência exercida por aqueles que empunham a faca 
contra os que se encontram sob sua lâmina. [...] uma 
relação de pressão e violência entre poder e não-poder, que 
se transforma em exclusão do segundo pelo primeiro. A 
violência e a exclusão estão na base de todas as relações 
que se estabelecem em nossa sociedade� (Basaglia, 2001, 
p.101) 

 

A violência e a exclusão como base das relações da sociedade 

expressam um fenômeno amplo, a ser explorado neste capítulo junto ao niilismo e 

a técnica moderna na consumação da metafísica (afirma-se aqui, de forma 

implícita, que a violência e a exclusão compõem o paradigma metafísico, mas não 

podem ser resumidas a este contexto, são fenômenos amplos e complexos que 

fogem da compreensão deste trabalho). 

Neste contexto, surge a declaração dos direitos humanos internacionais, 

que dizem, por exemplo que �Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação 

uns aos outros com espírito de fraternidade� (ONU, 1948, Art. 1º), �Ninguém será 

submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante.�( ONU, 1948, Art. 5º) �Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou 

exilado.� (ONU, 1948, art. 9º) entre outros. 

Estes direitos humanos vêm de um �novo� humanismo no século XX, no 

qual coloca a vida do homem como um valor supremo diante das violências 

cotidianas, das grandes guerras, da discriminação e etc. 

Tal valor deve ser correspondido a partir da defesa e da atuação dos 

Estados, que também é questionado em seu poder totalitário (como o fascismo e o 
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nazismo) e disciplinar (nos estados que atuam como meio de regulamentação 

social). Em estados cuja desigualdade e a necessidade básica são muito intensas, 

também se encontram movimentos assistencialistas realizados não pelo governos, 

mas por Organizações Não- Governamentais, que, como veremos neste capítulo, 

fundamentam suas atuações em princípios religiosos, paternalistas e filantrópicos. 

A não realização destes direitos básicos estipulados pela ONU deixa o 

estado sujeito a interferências da ONU, podendo, inclusive, ocorrer uma 

interferência armada, realizada pela própria Nações Unidas. Tais intervenções, se 

analisadas conjuntamente no decorrer da história são contraditórias e parecem 

corresponder não apenas a estes valores humanistas, mas também questões 

políticas e de mercado. 

 No Brasil, durante a década de 60, 70 e 80, no período da ditadura, 

também se encontram diversos movimentos sociais lutam pelo reconhecimento de 

seus direitos e pela cidadania, resultando, em 1988 a constituição cidadã, na qual  

propõem garantir a liberdade, a dignidade e a cidadania de todo brasileiro. 

Entre estes movimentos, temos o da luta antimanicomial e da reforma 

sanitária, que pugna por uma atenção mais humanizada na saúde mental e pelos 

direitos de seus usuários, lutas que já colhem muitos frutos, como o SUS e a 

Reforma Psiquiátrica brasileira, impulsionadora da lei nº 10.216, de 6 de abril de 

2001, que, após doze anos tramitando pelo Congresso Nacional, instituiu um novo 

modelo de tratamento152 aos transtornos mentais no país. 

Entretanto, apesar da declaração dos direitos humanos universais; da 

constituição brasileira; e dos novos espaço criados para a loucura, assegurados 

por lei, dentre os quais todos os cidadãos com quaisquer transtornos têm o direito 

de freqüentar; nota-se que estes direitos não são universais para todos. Pelo 

contrário, ainda se revelam diversos modos de existência sob cárceres, torturas e 

intolerância, praticadas inclusive por membros permanentes do conselho das 

Nações Unidas. Somente no Brasil, são aproximadamente 40.000 pessoas 

internadas em manicômios e hospitais psiquiátricos, segundo o Ministério da 

                                                
15 Consiste numa rede de serviços e instituições articuladas, tais como CAPS, residências 
terapêuticas, CECCOs, etc 
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Saúde (2008), além dos CAPS que começam, devido a sua dinâmica institucional, 

a ser chamados de �CAPScômios� pela Associação Brasileira de Psiquiatria, 

referindo-se ao cotidiano das instituições manicomiais. 

Com este olhar para a loucura, as relações e o cotidiano institucional de 

violência e exclusão, faz-se possível o discurso de humanização da atenção à 

saúde. Apesar de alcançados anos de luta por todo o mundo, fica evidente que o 

discurso de humanização ainda não se fez tão presente, tão �humano� no 

cotidiano dos serviços de saúde.  

Humanizar a saúde mental não é um discurso exclusivo do século XX. 

Como vimos no capítulo anterior, Pinel já tinha este discurso: no horizonte da 

Humanitas racionalis e do louco animalizado e amarrado, a ação de Pinel de tirar 

as correntes foi uma �humanização�, já que aproximou o louco da compreensão da 

Humanitas da época, mas como vimos não alcança a Essência da Humanitas. 

Mas então, o que será que se pretende humanizar? Não será que uma 

tentativa de humanizar o humano não demonstra que este se encontra perdido? 

Destacar o século XX, no discurso de humanizar é porque encontro outros 

sentidos, outro horizonte, que vai além daquele de Pinel. Este sentido esta ligado 

ao paradigma metafísico na sua possibilidade extremada que, além do niilismo e 

da técnica, destaco agora, o obscurecimento do mundo. 

 

 

III � O Obscurecimento do Mundo 

 

A questão sobre o humano encontrar-se perdido, nos aponta o próximo 

passo deste trabalho. O que ela quer nos dizer? Quer dizer que o homem na 

medida em que se encontra, ele já se perde. O que se perde é o seu Ser, a sua 

própria Humanitas. 

O homem perder-se do seu Ser dá-se no paradigma metafísico que, como 

vimos nos caminhos da loucura introduzido no capítulo anterior, a todo instante 

encontra-se uma definição substancializada de homem, de ser e de mundo. Mas 
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devemos levantar outras questões sobre este paradigma para pensarmos sobre a 

humanização em nosso contexto contemporâneo da loucura. 

Neste contexto, além de propagar o Niilismo e a tecnologia, Heidegger 

(apud Michelazzo, 1997) aponta outra questão: o obscurecimento do mundo. 

A existência do homem no século XX, somada a técnica e ao Niilismo, 

começa a resvalar para um mundo destituído de brilho e profundidade, nele �todas 

as coisas escorregam para um mesmo nível, para uma superfície que, semelhante 

a um espelho oxidado, já não espelha, nada reflete� (Heidegger, apud Michelazzo, 

p. 134). 

Esta falta de brilho encontra-se no próprio modo de compreender o 

mundo. Não seriam poucas as justificavas para esta falta de brilho (algumas já 

foram inclusive comentadas): pelas grandes guerras, pelas vítimas do holocausto, 

loucos sendo �tratados� em manicômios que parecem verdadeiros campos de 

concentração, o �american way of live�, etc. Sem dúvida tais acontecimentos 

anunciam este obscurecimento, mas devemos entendê-lo de modo mais amplo, 

que fala do próprio Ser do homem e sua relação com o mundo. 

Tal fenômeno está em marcha desde o início da modernidade, e agora se 

faz visível e ganha força. Heidegger pensa o obscurecimento do mundo sob três 

questões: a devastação da terra, a massificação do homem e a fuga dos deuses. 

 

 

A-) A Devastação da Terra 

 

O homem, enquanto senhor da terra e esta última como um objeto no 

qual cabe ao homem �explorar�, desvelar suas verdades e torná-la em seu fundo 

de reserva, realiza, através da técnica, uma violência sob a natureza, tendo um 

único propósito �alimentar o gigantesco mecanismo da produção e consumo da 

sociedade moderna e industrial� (Michelazzo, 1997, p.135). 

Michelazzo destaca diversos exemplos sobre esta violência à natureza 

que apontam uma conduta do homem na qual trás para o seu horizonte uma outra 

�lei da terra�. 
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�A vontade sozinha, de todos os lados se instalando na 
técnica, sacode a terra e a induz a grandes fadigas, na 
usura e nas variações do artificial. Ela força a terra a sair do 
círculo do seu possível, em torno do qual tudo cresce, e a 
empurra para isto que não é mais o possível e sim, o 
impossível [...] A terra aparece como o não-mundo da 
errância. Do ponto de vista da história do Ser, ela é o astro 
errante� (Heidegger, apud Michelazzo, 1997, p. 136). 

 

 

B-) A Massificação do Homem 

 

Dentro deste horizonte, Michelazzo destaca que o homem também é visto 

como fundo de reserva, energia de trabalho, ele é, enfim, também um objeto a ser 

consumido e ocupar-se de forma eficiente e eficaz em prol de valores do mercado. 

Tal homem vai além do impessoal16, ele é massa. Uma massa uniforme e 

extremamente igual, na qual perde, mesmo isolado, a sua privacidade. Sua 

conduta deve estar de acordo com a conduta de todos, dispensada na 

cotidianidade mediana, �um homem sem uni-forme, hoje, dá já uma impressão de 

irrealidade, tal como um objeto estranho em nosso mundo� (Heidegger, apud 

Michelazzo, 1997, p. 137). Este uniforme não se limita ao vestuário ao qual 

usamos para nos identificarmos com um grupo, ele diz da unidade da forma, como 

se �vestíssemos� um modo de ser restrito a uma única forma, massificado. 

Durante o século XX até hoje, o homem se esforça para aprender 

padrões de conduta nas suas atividades para assim se adaptar ao mundo obscuro 

e �desértico�, circunscrita ao horizonte mercadológico. Neste horizonte, segundo 

Heidegger (apud Michelazzo, 1997, p. 136), só �progride� aquele que prostitui o 

ser-si-próprio e, ainda, proíbe os seus sucessores o direito de conservá-lo a si-

próprio. 

 
�... o homem se sente como uma coisa a ser empregada 
com êxito no mercado [...] Seu sentido do valor depende ...  
dele poder vender-se favoravelmente, de poder ou não se 

                                                
16 Ver Quarto Capítulo 
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transformar em mais do que quando começou... Seu corpo, 
sua mente, sua alma são o seu capital e sua tarefa na vida é 
inverter esse capital favoravelmente, tirar lucro de si mesmo. 
Qualidades humanas como a amizade, a cortesia e a 
bondade transformam-se em mercadorias, em ativos de 
�personalidade empacotada�, conducentes a um preço mas 
elevado no mercado de personalidades� (Heidegger, apud 
Michelazzo, 1997, p. 138) 

 

 

C-) A Fuga dos Deuses 

 

A fuga dos deuses, para Heidegger corresponde a �falta de Deus�. Este 

afastamento dos deuses é contestável quando olhamos a nossa volta: são 

diversas as igrejas e milhares as pessoas que seguem esta ou aquela religião. Tal 

experiência, para Heidegger, é integrada a uma orientação mercantilista, 

massificante que, como vimos anteriormente, oferece modos de ser prontos para o 

consumo de fiéis. 

A falta de um Deus anuncia que nenhum Deus reúne o homem e as 

coisas em torno de si, não ordenando mais a residência do homem no mundo e na 

História humana. Com isso, segundo Heidegger, o homem tornou-se estreito, tão 

estreito que nem é capaz de admitir a �falta de Deus como falta�. O homem não 

mais se reúne, mas aglutina-se em torno do mercado. 

 

 

Estes três fenômenos do obscurecimento do mundo � a devastação da 

terra, a massificação do homem e a fuga dos deuses � juntos ao niilismo e a 

técnica moderna anunciam o abismo no qual o homem do século XX encontra-se. 

Em queda neste abismo, perde-se o sentido de mundo e de homem, abrindo-se 

assim a �ausência de sentido�, sendo ela mesmo o �único sentido�, o que 

Heidegger nomeia de a era da �absurdidade acabada�, uma era da perfeita 

ausência de sentido. 

As grandes guerras, o holocausto, as prisões, as criticas de Baságlia, os 

40 mil leitos psiquiátricos hoje abertos no país em hospitais e manicômios tal qual 
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a visão de louco da psiquiatria contemporânea anunciam esta absurdidade 

acabada na qual o homem se perdeu. A terra devastada e o homem enquanto um 

objeto de trabalho faz da loucura improdutiva, incapaz e insuficiente; a 

massificação do homem nos anunciando um louco diante da desuni-formidade; e a 

fuga dos deuses precipita um homem e a sua loucura estreitados nas suas 

experiências: não mais Dionísio, nem Apolo. 

Assim, Michelazzo questiona-se �como os homens podem suportar este 

vazio?� (p. 140). Em resposta a este vazio, podemos encontrar a humanização 

como uma direção possível que o homem assume diante deste abismo em que se 

encontra. Para aprofundar mais na humanização, pensa-se, agora, na Política 

Nacional de Humanização. 

 

 

III � A Política Nacional de Humanização 

 

No Brasil, a saúde é um direito de todos e um dever do estado 

regulamentado pelo SUS. Apesar do avançado sistema de saúde, existe hoje uma 

grande demanda em diversas áreas e serviços pela melhoria da atenção à saúde. 

Para Deslandes (2004), tal demanda vai de encontro com a idéia de 

Humanização, que foi durante décadas relacionada à humanização do parto e 

com os direitos reprodutivos da mulher, sendo pauta de movimentos feministas. 

Na década de 90, projetos como Mãe-canguru e Maternidade Segura eram 

considerados referência para a rede pública. 

Em 2000, a Organização Mundial de Saúde definiu: 
 

�humanização como um princípio podendo ser aplicado não 
apenas ao parto, mas a qualquer aspecto do cuidado, dos 
doentes terminais, dos idosos, saúde e doença, educação, 
meio-ambiente, economia, política e cultura.� (Andrade e 
Vaitsman, 2005, p.609) 

 

No mesmo ano a OMS conclamou �todos os governos, organizações da 

ONU, organizações internacionais e organizações não-governamentais a 
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desenvolver ações para promover a humanização� (Andrade e Vaistman, 2005, 

p.609). 

No Brasil Isso resultou em múltiplas concepções do termo Humanização, 

que foi balizada pela Plano Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

(PNHAH), em 2000, pelo MS, com a intenção de que �direcionar estratégias e 

métodos de articulação de ações, saberes, práticas e sujeitos, pode-se 

efetivamente potencializar a garantia de atenção integral, resolutiva e 

humanizada.�(Ministério da Saúde, 2004) 

O projeto compreende por humanização  

 
�a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo 
de produção de saúde. Os valores que norteiam essa política 
são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-
responsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a 
participação coletiva no processo de gestão.� (MS, 2002) 

 

Em 2003, o debate sobre humanização prossegue e, segundo Benevides 

e Passos (2005), o Ministério da Saúde, com urgência, começa a reavaliar 

conceitos e práticas nomeadas com humanizadoras, �identificada a movimentos 

religiosos, filantrópicos ou paternalistas, a humanização era menosprezada por 

grande parte dos gestores, ridicularizada por trabalhadores e demandada pelos 

usuários� (Benevides e Passos, 2005). 

Desta forma, em 2004, o MS propôs a criação da PNH que, enquanto 

uma política, deveria revelar princípios e modos de operar em toda a amplitude 

das relações e atividades que consiste o SUS. Para tanto, a PNH se desdobra por 

toda a rede do SUS fundamentada por três princípios: a transversalidade; a 

indissociabilidade entre atenção e gestão; e o protagonismo, co-responsabilidade 

e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. 

O primeiro princípio, a transversalidade, consiste no aumento de 

comunicação intra e intergrupos, ou seja, tanto os sujeitos implicados nos 

processos de produção de saúde, como os profissionais, os usuários e familiares, 

quanto os equipamentos, unidades de saúde e secretarias, devem ter um maior 
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diálogo favorecendo a quebra de fronteiras dos modos instituídos nas relações do 

cotidiano de se fazer saúde. 

Dessa forma, 

 
�A humanização, como uma política transversal, supõe 
necessariamente que sejam ultrapassadas as fronteiras, 
muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber/poder 
que se ocupam da produção da saúde.� (MS, 2004, p.07) 

 

O segundo princípio, indissociabilidade entre atenção e gestão, 

pressupõe que os modos de cuidar são inseparáveis dos modos de gerir e se 

apropriar do trabalho. Assim também são a clínica e a política, ambas produtoras 

de saúde e de sujeitos. 

Quando estes dois primeiros princípios se dão, eles devem encontrar-se 

com o terceiro princípio, o protagonismo, co-responsabilidade e autonomia dos 

sujeitos e dos coletivos. Segundo o PNH, na relação das pessoas envolvidas na 

produção de saúde, somada a atenção e gestão indissociada, deve-se trabalhar 

na produção de si e de seu mundo, considerando as diferentes realidades, sociais, 

econômicas, subjetivas, institucionais e culturais. Somente com sujeito ativos que 

atuam no mundo é que a gestão e atenção ganham maior efetividade, no contrato 

de co-responsabilização de gerir e cuidar. 

A humanização, construída de modo transversal, garantindo a 

participação e o caráter questionador das verticalidades na atenção e saúde, e 

construindo o protagonismo dos sujeitos implicados, permitir-nos-ia pensar em 

uma mudança cultural de atenção a saúde, tomando-a como um �valor de uso�. É 

deste modo que o PNH pensa a humanização como a �vertente orgânica do SUS�. 

Entretanto, ser transversal a toda e qualquer prática do SUS, além de 

mostrar a amplitude deste fundamento, resultou, segundo Benevides e Passos 

(2005), em uma banalização do termo, tratando-se de um problema teórico-

prático. Por isso há �a necessidade de enfrentarmos a tarefa de redefinição do 

conceito de humanização, bem como dos modos de construção de uma política 

pública e transversal de humanização da/na saúde� (Benevides e Passos, 2005) 
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Neste mesmo sentido, Deslandes diz �não são consensuais os contornos 

teóricos e mesmo operacionais do que se convencionou designar como 

humanização, sua abrangência e aplicabilidade não estão inteiramente 

demarcadas� (2004). 

E a autora complementa: 

 
Esse movimento [de humanização] pode ganhar contornos 
de uma nova �práxis� para a assistência [à saúde]. Então 
podemos dizer que aí se constitui um novo campo de ordem 
relacional, pautada no reconhecimento da alteridade e no 
diálogo. Ponderamos, portanto, que a fundamentação 
teórico-prática neste campo necessita, ainda, de exploração 
e investimentos. (Deslandes, 2004) 

 

Devido a necessidade de redefinição do conceito e dos contornos teóricos 

não demarcados, a seguir, explorarei algumas das fundamentações teóricas que 

permitam entender melhor o sentido de Humanização na política de saúde 

brasileira, para assim delimitar qual o seu sentido, como se desdobra em uma 

nova �práxis� e em sua busca pelo homem. 

 

 

IV.I - Fundamentações Teóricas 

 

A-) Humanização como ampliação do processo comunicacional 

 

Deslandes (2004), analisando o Plano Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar, busca fundamentar teoricamente a humanização. Para 

tanto, ela resgata alguns significados associados à humanização. 

A primeira aproximação vem da compreensão de humanização como 

oposição a violência. Esta violência seria anunciada em uma negação da 

humanidade do outro, expressada em maus-tratos físicos e psíquicos �que se 

apresenta pela dor de não ter a compreensão de suas demandas e suas 

expectativas� (Ibid). 
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�A perpetração explícita da violência parece apontar 
situações-limite, em que são rompidos contratos básicos de 
sociabilidade. E, diga-se de passagem, manifestações de 
violência também podem ter o usuário como agressor, 
muitas vezes expressando o desespero de não obter o 
atendimento após ter peregrinado por várias instituições, 
entre tantos outros motivos� (Ibid) 

 

Esta manifestação da violência, segundo Deslandes, nos mostra um 

modo de tratar o �doente�, afastando-o de suas relações familiares e sociais, não o 

reconhecendo como competente e impondo um modo de cuidar direcionado por 

uma prática científica rigorosa. A autora cita Foucault para refletir sobre o hospital 

moderno, dizendo que a sua própria história organizacional permitiria uma relação 

com o paciente a qual favorece esta violência simbólica. O hospital determinaria 

uma submissão do paciente, disciplinando seu corpo e subjetividade. 

Outro eixo que a autora teoriza é a humanização vista como a capacidade 

de oferecer atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com o 

bom relacionamento. Ela entende que neste eixo houve um �divórcio� no binômio 

�tecnologia� e �fator humano�, isso porque, apesar das altas tecnologias 

contemporâneas, nem sempre existe uma �delicadeza� do cuidado. 

Segundo Deslandes, o debate entre essas áreas é fundamental para não 

haver uma incompatibilidade entre �objetivo� e o �subjetivo�, preocupando-se em 

que estes dois diferentes aspectos possam ser reunidos. Entretanto a 

incompatibilidade no embate entre o modelo �médico neoliberal� (objetivante) e 

daqueles do movimento sanitarista (subjetivo), faz deste eixo uma tarefa nada 

fácil, fazendo do debate e da negociação elementos fundamentais. 

O terceiro eixo traz uma reflexão sobre a idéia de Humanização como 

melhoria das condições de trabalho do cuidador, tanto na dimensão estrutural 

(instalações, equipamentos, etc), quanto nas relações entre estes, reconhecendo 

que cuidar dos profissionais da saúde é essencial para termos equipes de trabalho 

saudáveis. 

A autora diagnostica uma demanda comum nestes três eixos levantados: 

a debilidade no processo comunicacional. 
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�O desrespeito à palavra e a falta de troca de informações, a 
debilidade da escuta e do diálogo promoveriam a violência, 
comprometeriam a qualidade do atendimento e manteriam o 
profissional de saúde refém das condições inadequadas que 
não raro lhe imputam desgaste e mesmo sofrimento 
psíquico.� (Ibid). 

 

A partir deste conceito-chave de Humanização � o processo 

comunicacional � Deslandes aponta a linguagem como o elemento humano capaz 

de construir redes de significados que, ao serem compartilhadas, conformam uma 

identidade cultural. Neste sentido, a autora, referenciando Gadamer, complementa 

dizendo que a linguagem constitui o ser e o seu estudo é a base para a 

compreensão e análise dos significados que constituem o mundo. 

 
�O mundo só é �mundo� na medida em que vem à linguagem 
e a linguagem é real na medida em que é nela 
representado, constituindo implicitamente o pressuposto que 
a linguagem constitui caráter universal do humano� 
(Heckman, apud Deslandes, 2004) 

 

Assim, humanizar é �garantir à palavra a sua dignidade ética, em outros 

termos, o sofrimento, a dor e o prazer expressos pelos sujeitos em palavras 

necessitam ser reconhecidas pelo outro� (MS, apud Deslandes, 2004). 

Para Deslandes a �palavra� deveria ocupar um lugar de maior relevância 

no cotidiano institucional que pretende humanizar-se. Ela ainda problematiza as 

relação deste cotidiano institucional, trazendo que, apesar de potencialmente 

capaz de compreender o outro (já que ambos seriam seres de linguagem), 

diversas questões apontariam para uma impossibilidade para o diálogo 

humanizador. Isso porque esses diálogos, se revelados num modo positivista, 

sustentariam uma relação assimétrica; diluiria as diferenças; e reduziria a 

conversa a uma mera busca de informações objetivas. 

Deslandes associa este diálogo impossibilitador a uma cultura 

organizacional de saúde e, assim como o PNHAH, aponta para a necessidade de 

uma mudança cultural, sustentada por uma mudança no processo comunicacional 

e na elaboração de um projeto que democratize as estruturas de poder, 
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reforçando �ações centradas na ética, no diálogo e na negociação dos sentidos e 

rumos da produção de cuidados em saúde� (Deslandes, 2004). 

 

 

B-) Por um novo humanismo 

 

 Na busca por um novo humanismo para teorizar a Humanização, 

Benevides e Passos (2005) baseiam-se em Foucault, principalmente quando este 

discorre sobre a disciplina e o Estado representativo policial moderno, designado 

por �governamentalidade�. 

 Segundo estes autores, para pensar o PNH enquanto uma política 

pública, ele não deve ocorrer no interior do Estado, ou seja, no meandro das 

estruturas de poder, mas sim no plano da experiência coletiva, o que garantiria o 

sentido público desta política. 

Esquivar-se do poder do Estado tem a intenção de evitar a alienação da 

massa, já que o Estado-nação moderno teria a função de disciplinar, estabelecer e 

regular as relações entre os sujeitos formalmente livres, tal liberdade, 

compreendida como uma experiência coletiva, se submeteria a uma nova 

transcendência imposta pelos poderes instituídos, assim, �se estabelece um 

contrato de associação e ao mesmo tempo de subjulgação. (...) a vontade das 

massas é refreada pela ordem imposta pelo Estado moderno� (Ibid). 

Diante desta relação Estado-Coletivo, os autores trazem o SUS como um 

movimento contrário a ordem neo-liberal de controle das massas. Isso porque o 

SUS, enquanto um movimento historicamente público, teria uma força 

emancipatória dos coletivos. A emancipação seria um processo fundamental na 

produção de saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas na realidade 

social, provocando um movimento instituinte na ordem vigente, tal qual o SUS 

fez/faz. Diante deste paradigma de emancipação e subjulgação, Benevides e 

Passos se perguntam: 

 
�Como manter esta força instituinte quando estamos 
comprometidos com a humanização da saúde como uma 
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política pública, uma política coletiva. Qual o papel dos 
coletivos em sua realização com o Estado? Que conceito de 
humano se forja neste processo de controle das massas 
realizado pelo estado?� (Ibid) 

 

Para começar a responder a estas perguntas, os autores criticam o ideal 

de homem formado pelo estado. Segundo eles, o Homem de razão e de direitos 

harmonizam-se com o Estado administrativo e policial. Deste modo, a experiência 

de um homem fica em defasagem com a sua natureza e com seu corpo, nunca se 

conciliando com o que ele realmente é. 

Dessa forma, a dimensão pública fica submissa ao Estado e um homem 

fica submetido ao Homem, retirando qualquer poder ou possibilidade de 

emancipação dos coletivos. 

Em outra direção, Benevides e Passos apontam para a emancipação de 

cada homem apostando no trabalho democrático. Neste trabalho, os sujeitos e 

coletivos seriam protagonistas e co-responsáveis pelo público. 

 
�A democratização institucional exige um reposicionamento 
dos sujeitos na experiência concreta de produção de 
realidade. Tal reposicionamento coincide com aquele que 
desloca, no debate acerca da humanização, o privilégio de 
ações orientadas por uma noção idealizada do homem para 
aquelas comprometidas com a experiência singular de 
qualquer homem � um homem em processo contínuo de 
humanização. Estamos, então, diante de um novo 
humanismo� (Ibid) 

 

Tal humanismo preocupa-se com a �multiplicidade de determinantes de 

saúde� visando implicar os diversos sujeito e relações deste contexto. Nesta 

implicação ocorreria o processo de subjetivação que alteraria os modelos de 

atenção e de gestão de saúde � novos sujeitos, novas práticas. 

 
�Pensar a saúde como experiência de criação de si e de 
modos de viver é tomar a vida em seu movimento de 
produção de normas e não de assujeitamento a elas. (...) 
Por humanização entendemos, portanto, menos a retomada 
ou revalorização da imagem idealizada do Homem e mais a 
incitação a um processo de produção de novos existenciais� 
(Ibid) 
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C-) Hermenêutica e Humanização 

 

A partir das dimensões levantadas por Deslandes relativas a organização 

da atenção a saúde, Ayres (2004) buscará um sentido mais genérico para 

humanização, que atravesse todas essas questões. O autor 

 
�Diz respeito, fundamentalmente, a uma perspectiva 
filosófica, a partir da qual o ideal de humanização pode ser 
genericamente definido como um compromisso das 
tecnociências da saúde, em seus meios e fins, com a 
realização de valores contrafaticamente relacionados à 
felicidade humana e democratizamente validados como 
Bem comum� (Ayres, 2004) 

 

Para elucidar o que seria humanização e os elementos propostos junto a 

mesma, como a felicidade humana e o Bem comum, Ayres buscará realizar uma 

interpretação dos discursos que regularizam a vida individual e social, 

principalmente na questão da saúde, a partir de uma Hermenêutica Crítica, 

ancorada em Habermas, Gadamer e Ricouer. 

Interpretar estes discursos visa desnaturalizá-los, permitindo que certas 

concepções de homem, de saúde e até mesmo do que �se entende ser a boa vida 

e o modo moralmente aceitável de buscá-lo�, sejam reconstruídos, 

compreendendo, assim, o homem como um �devir�, um �projeto em curso�. 

Seguindo esta linha, Ayres propõe expandir o horizonte da discussão 

sobre humanização com o conceito de �projetos de felicidade�. Para tanto, ele se 

lança para além do discurso de felicidade como um estado de completo bem-estar 

ou de perfeita normalidade morfofuncional. Felicidade é entendida como um 

projeto contrafático, ou seja, recusa-se qualquer tentativa de definição a priori 

(Ayres). Assim, a felicidade é �índice de si-mesma�, acessível apenas a partir de 

situações concretas, junto aos valores associados na experiência individual e 

comunitária. 
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�Na mesma linha (...), embora se aceite que a felicidade 
humana é, em essência, uma experiência de caráter 
singular e pessoal, a referência à validação democrática dos 
valores que possam ser publicamente aceitos como 
propiciadores dessa experiência é do que parece tratar-se 
quando se discute a humanização da atenção à saúde como 
uma proposta política � envolvendo as instituições do 
Estado, mas não necessariamente restrita a elas� (Ayres, 
2004) 

 

Ou seja, a humanização não se restringe as relações médico-paciente, as 

relações demasiadamente técnicas ou das gestões não participativas. A 

humanização �trata-se de um projeto existencial de caráter político, trata-se de 

uma proposta para a pólis� (Ibid) 

Assim, no discurso de saúde, Ayres identifica a prática tecnocientífica 

como um horizonte restrito e restritivo, entretanto diz não ser necessário 

equacionar para mais ou para menos o discurso científico, ao invés disso, já que 

se fala em projeto existencial de caráter político, ele propõe um �progressivo 

enriquecimento do reconhecimento e reconstrução das relações entre os 

fundamentos, procedimentos e resultados das tecnociências da saúde e os 

valores associados à felicidade a cada vez reclamados pelos projetos existenciais 

de indivíduos e comunidades� 

Para a reconstrução destes discursos em saúde, Habermas, segundo 

Ayres, propõe três esferas nas quais a humanização deveria se propagar, 

construindo suas pretensões de validade intersubjetiva, produzindo um 

entendimento público sobre o que é verdadeiro em relação a saúde. As esferas 

são: a normativa, que busca formas de problematizar as normas que regulam as 

relações humanas; Proposicional, a qual busca afirmar alguns fatos ou dados 

objetivos como verdadeiros; e expressiva, que busca identificar a manifestação 

autêntica de uma certa perspectiva subjetiva frente a um outro. 

Um obstáculo enfrentado pela humanização seria a esfera proposicional 

das tecnociências, que �ocupa um lugar extraordinária importância na mediação 

entre interesses subjetivos e regulação moral da vida (Gadamer, apud Ayres, 

2004). Segundo Ayres, tal esfera cria um paradoxo instrumental que define a priori 

o lugar de seus pacientes, numa �racionalidade tecnocientificamente 
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monopolizada� (Habermas, apud Ayres, 2004). A tecnociência cria um discurso de 

verdade que conformaria comunidades e institucionalizaria seus indivíduos. Assim, 

a tarefa de uma hermenêutica crítica seria revisitar os regimes de verdades que 

permeiam e dão a forma às práticas de saúde, e, para além disso, buscar expandir 

estes horizontes. 

É assim que uma hermenêutica crítica faz  

 
�Uma profunda rejeição da redução instrumental da 
racionalidade contemporânea, buscando resistir ao caráter 
fragmentário e auto-regulado a ela impresso pelo tecnicismo 
e reconciliar o conhecimento com o seu sentido ético, moral 
e político� (Stein, apud Ayres, 2004) 

 

No lugar da racionalidade contemporânea, a hermenêutica propõe um 

�fazer falar de novo�, a partir de um distanciamento crítico para interpretar os 

discursos. Deve-se ressaltar que neste distanciamento existem interesses práticos 

de um interprete político que, numa dialética de perguntas e respostas, visa a 

reconstrução de uma vida social. Tal reconstrução não é a imposição de um 

horizonte sobre o outro, mas sim, uma �fusão de horizontes�. 

Este encontro de horizontes só é possível, de acordo com Habermas, 

segundo Ayres, a partir da linguagem e da comunicação. A ação social, dentro de 

sua estruturação lingüística da experiência, acarretaria consigo discursos que 

podem distorcer a comunicação, reproduzindo e legitimando situações limitadoras 

e opressoras. 

Somente no encontro de horizontes que se fundem é que os sistemas 

lingüísticos poderiam promover mudanças humanizadoras. Assim, para Ayres, a 

humanização, no ponto de vista filosófico, traduz 

 
�Um ideal de construção de uma livre e inclusiva 
manifestação dos diversos sujeitos no contexto da 
organização das práticas de atenção à saúde, promovida 
por interações sempre mais simétricas, que permitam uma 
compreensão mútua entre seus participantes e a construção 
consensual dos seus valores e verdades� (Ayres, 2004) 
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Portanto, criar novos discursos, reconstruir relações e pensar em projetos 

de felicidade livres, possibilitaria a emancipação e a Humanização da saúde. 

 

 

IV. A �Luz� da Humanização sobre o Obscurecimento 
 

Neste capítulo, as questões da humanização e da loucura abarcam 

diversos sentidos no decorrer do século XX. Estes sentidos vão de encontro com a 

consumação da metafísica, a qual anuncia a absurdidade acabada e o vazio no 

qual o homem se encontra. 

Assume-se a humanização enquanto um caminho possível diante deste 

enorme abismo na tentativa de suportar o vazio que o niilismo, a técnica moderna 

e o obscurecimento do mundo lançam o homem ocidental do século XX. Este 

caminho, quando se dá, se dispersa em diversos possíveis modos de realização: 

de princípios universais aceitos pela ONU à movimento sociais e políticos. Mas o 

que nos dizem estes caminhos? 

De modo geral, estes caminhos falam sobre princípios do homem 

enquanto homem. Princípio quer dizer o primeiro, o início de algum fenômeno. Se 

princípios iniciassem o Ser da Humanitas do homem, os direitos universais seriam 

universais e o SUS não precisaria de um Plano Nacional de Humanização e muito 

menos eu debateria tal questão, afinal, ela já estaria definida. 

A ONU estabelece princípios universais, tais quais a liberdade, a 

igualdade e o direito a diversidade. Estes seriam absolutos para todos, ou seja, 

todo e qualquer homem, em primeiro lugar na sua existência, tem o direito de ser 

livre, de ser igual e de ser diferente. Assim como, todo homem tem direito de ser 

atendido de forma humanizada. Sendo assim, ser na perspectiva da humanização 

apresenta-se, primeiramente, como ter direitos, enquanto �ter para ser�, para 

Heidegger (apud Loparic, 2004, p. 54), assim, o homem se apresenta �como um 

ente do qual a gente deve ocupar-se no sentido de �realizar� valores ou de cumprir 

normas�. 
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O SUS, enquanto uma política pública que principia os direitos do homem 

à saúde no Brasil, encontra-se desgastado e, para alguns, �desumanizado�, afinal, 

nem todos têm o acesso à saúde e quando o têm são �mal-atendidos�. 

O PNH atribui ao SUS outros princípios e modos de operar propondo uma 

humanização na saúde. Para tanto, como já foi colocado, questiona as relações 

verticais, a falta de comunicação e os métodos demasiadamente técnicos, 

propondo uma mudança de comportamento e de cultura pautada na 

transversalidade; na indissociabilidade entre atenção e gestão; e no protagonismo, 

co-responsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. 

Mas como realizar tamanha mudança na saúde mental? Deslandes, 

Benevides e Passos, e Ayres dão a sua contribuição, cada qual com um foco, mas 

semelhantes no sentido que nos revelam. Estes autores não falam 

especificamente da saúde mental, mas ao falarem genericamente de saúde e de 

humanização, possibilita realizar aqui esta transposição. Mas antes é necessário 

encontrar o sentido de suas teorias. 

Todos estes autores pensam numa mudança no modo de ser das 

pessoas nas instituições de saúde; numa mudança de subjetividades; numa 

mudança coletiva e ou cultural; numa alteração na relação homem X tecnologia; e, 

enfim, na superação da atenção desumanizada. 

De modo geral, a humanização é relacionada com uma dinâmica 

institucional violenta, disciplinalizadora e/ou conformadora. Estas compreensões 

do cotidiano institucional pressupõem relações e saberes opressores, os quais 

não permitiriam a manifestação subjetiva. 

Somado a este cotidiano, os autores também apontam a técnica como um 

outro fator do saber médico desumanizante se utilizada sem deveras preocupação 

com o �fator humano�. Levanta-se, assim, o binômio �tecnologia X Homem�. 

Diante disto, são propostas mudanças que buscam �novos horizonte�, 

uma �nova identidade cultural� e, ainda, �movimentos instituintes� na saúde. Todas 

estas mudanças deveriam ocorrer envolvendo fatores subjetivos e 

culturais/coletivos. 
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A mudança subjetiva corresponderia a passagem de assistido para 

protagonista dos processos de saúde. O protagonismo carrega junto a 

compreensão que deve ser sempre respeitada a particularidade e individualidade 

do sujeito, ao mesmo tempo em que ocorreria numa inserção no coletivo, 

superando a compreensão de homem como o Homem, mas sim numa coletivo 

repleto de individualidades. 

Essa inserção da individualidade, numa �emancipação subjetiva�, se daria 

na relação sujeito X coletivo, sendo a linguagem o elemento humano fundamental 

para tal transformação. A linguagem, num processo comunicacional inerente ao 

homem, revelaria um movimento dialético positivo num sistema de troca 

dicotomizado: eu X outro; indivíduo X sociedade; particular X coletivo. 

Este movimento promoveria mudanças humanizadoras em todos os 

âmbitos, num processo contínuo de humanização. Neste movimento a disciplina, a 

violência institucional e a linguagem legitimada por discursos opressores seriam 

os principais obstáculos para ocorrerem tais mudanças; 

Uma questão fundamental levantada por Ayres e transversal a proposta 

dos outros autores é a questão da Ética. Ao pensarmos em protagonistas num 

contexto coletivo, pensamos que a sua implicação deva ocorrer de forma ética. 

Para tanto, Ayres propõem a ética do Bem-comum não definido a priori, mas que 

seria construída numa compreensão mútua de valores e verdades. 

Assim, a humanização da loucura institucionalizada em hospitais e 

manicômios corresponderia a mudanças institucional, subjetiva (de loucos e 

psiquiatras, psicólogos, família, etc) e coletiva. O louco, protagonista de sua saúde 

teria uma relação com psiquiatra mais horizontal, e as tecnologias (no caso, a 

tecnologia dos medicamentos, ECTs e cirurgias) não seriam mais abusivas, 

atenuadas pelo fator humano. A comunicação e outra ordem relacional 

possibilitaria tais mudanças e a instituição manicomial quebraria o seu sentido de 

aprisionadora, afinal, poderia promover emancipações subjetivas, e não 

submissões. 



 56

Tais mudanças jamais ocorreriam se apenas um destes fatores mudarem. 

Podemos pensar nos CAPS: a instituição foi mudada, mas, em algumas ocasiões, 

a ordem relacional é mantida.  

Mas não será que a humanização, partindo de princípios e conceitos 

como Protagonismo, não seria mais um �ismo� à Humanitas do humano? 

 
�Sem dúvida, há muito que se desconfia dos �ismos�. Mas o 

mercado da opinião pública exige sempre novos. E sempre 

se está disposto a cobrir a demanda� (Heidegger, 1967, p. 

28) 

 

Benevides e Passos não pensam na opinião pública para além do Estado 

e seus mecanismo de controle; não estará seu novo humanismo e o seu sentido 

coletivo engendrado nesta opinião pública? 

Ayres, ao realizar uma hermenêutica da linguagem e defini-la como um 

elemento que legitima discursos opressores, quando trás a ética do Bem-comum 

como um elemento humanizador através da mesma linguagem, não poderia esta 

ética também fazer parte de uma opinião pública opressora? 

Sobre a opinião pública, Heidegger diz: 

 
�Também os nomes, �Lógica�, �Ética�, �Física�, só surgiram 
quando o pensamento originário chegou ao fim. [...] Este 
chega sempre ao fim, quando se afasta de seu elemento. O 
elemento é aquilo a partir do qual o pensamento pode ser 
pensamento. O elemento é o propriamente poderoso: o 
poder. Ele se apega ao pensamento e assim o conduz à sua 
Essência. Dito sem rodeios, o pensamento é o pensamento 
do Ser.� (Ibid, p.28) 

 

Para continuarmos com o objetivo de pensar o Ser da Humanitas face à 

loucura, é preciso pensar além da rigidez destes nomes para a compreensão 

metafísica.  Tais nomes, sob esta compreensão, correspondem a uma 

compreensão suprasensível ou sensível da realidade vulgarizada. Pensar o Ser da 

humanização, a partir de princípios, nos revela como a própria Humanitas, o ser 

do humano foi perdido, e permanece perdido no mundo obscurecido de hoje. 
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É preciso pensar o ser de modo originário. 

 

�Caso o homem ainda deva encontrar o caminho da 
proximidade do Ser, terá de aprender primeiro a existir no 
inefável [sem nome]. Terá que conhecer o extravio do 
público como também a impotência do privado. Antes de 
falar, o homem terá que se deixar apelar pelo Ser mesmo 
com o risco de, sob um tal apelo, ter pouco ou ter raramente 
algo a dizer. Somente assim, se restituirá à palavra a 
preciosidade  de sua Essência e ao Homem, a habitação 
para morar na Verdade do Ser� (Ibid, p. 33) 
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Terceiro Capítulo 
 
 

Humanismo, Humanização e Ontologia Fundamental 
 

 
I. A desconstrução do Humanismo 
 

Como vimos no primeiro capítulo, o pensar metafísico, de Platão às 

políticas modernas, traz consigo um modo de compreender o homem. Este modo 

apresenta um privilégio do homem diante de Ser: o homem é o único ente capaz 

de alcançar a essência dos entes, seja no suprasensível, seja no sensível, 

atribuindo a ela a primeira e a última palavra. 

Vimos também que, sobre a loucura, o homem também atribui diversas 

verdades, chegando no momento em que a psiquiatria acredita ter se feito 

finalmente científica para encontrar a verdade da loucura como patologia, 

considerando todo o conhecimento e método construído anteriormente como falso, 

ilusório ou fantasioso. Junto a compreensão da loucura, também se anuncia no 

horizonte uma compreensão que define a própria Humanitas do homem, o que 

Heidegger (1967) chama de humanismo. Segundo ele, humanismo é metafísica. 

Entretanto, ainda não foi dito de maneira suficiente os prejuízos que tal 

modo de compreensão causa ao homem. Por isso é fundamental, agora 

desconstruir o humanismo e a metafísica, indo de encontro com a Humanitas do 

homem. Não  proponho aqui, uma verdade mais �verdadeira�, mas uma verdade 

mais originária. 

 
O modo em que o homem, em sua própria Essência, se 
essencializa, com referência ao Ser, é insistir estaticamente 
na Verdade do Ser. Com essa determinação da Essência do 
homem não se declaram falsas nem se rejeitam as 
interpretações humanistas do homem, como animal racional, 
como �pessoa�, como ser dotado de alma, espírito e corpo. 
Ao contrário, o único pensamento a se exprimir é que as 
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determinações humanistas da Essência do homem, ainda 
mesmo as mais elevadas, não chegam a fazer a experiência 
do que é propriamente a dignidade do homem.� (Heidegger, 
1967, p.50) 

 

A �verdade� do humanismo constrói-se sobre alguns pressupostos que, 

para Heidegger, se firmam na distinção entre essentia (quididade) e existentia 

(realidade). Com essa distinção há uma diferença fundamental entre o mundo 

vivido e o real e verdadeiro. O mundo é o meio pelo qual se dão as descobertas 

do real e do verdadeiro, escondido na essentia dos entes. 

Este �mundo externo� é o mundo das �coisas simplesmente dadas�. O 

simplesmente dado é o ente que, antes de tudo, já é. O acesso a este ente, para a 

metafísica, dá-se de dois modos, um modo idealista e outro materialista. Nestes 

dois modos 
 
�Aquilo para onde se dirige a referência ao mundo é o 
próprio ente � e nada mais. Aquilo de onde todo o 
comportamento recebe sua orientação é o próprio ente � e 
nada mais. Aquilo com que a discussão investigadora 
acontece na irrupção é o próprio ente � e nada mais.� 
(Heidegger, 1969, p. 24) 

 

Tal modo de pensar metafísico trás uma dupla problemática: o primeiro é 

considerar o ente uma totalidade; a segunda é esquecer a questão do nada. 

Nesta busca, o ente, enquanto aquele que refere, orienta e irrompe o 

mundo, na sua verdade, é encontrado através de um pensamento lógico, cálculos 

e manipulações, tanto na ciência quanto na filosofia. Estabelece-se, assim, a 

�verdade� do ente mediante causas e razões explicativas � e nada mais. Deste 

modo, o pensamento metafísico, na busca pelo ser absoluto, mira o ente, e ao 

mirar o ente e essencializá-lo, entifica o Ser. O �ser�, em sua permanência, está a 

espera para ser descoberto na sua objetividade, no que é simplesmente dado, tal 

qual as psicopatologias para alguns psiquiatras. 

Revela-se, aí, o primado ôntico, no qual o sujeito busca a �existência das 

coisas fora de mim�, buscando o �ser� em sua permanência e substancialidade. Se 

evidenciam duas questões: a primeira é que o homem tem o poder para revelar a 

essentia dos entes através de métodos e técnicas, e, na mesma direção, o próprio 
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homem é um ente simplesmente dado a espera de ser revelado em sua essentia, 

�essa maneira de pensar faz com que o homem se sinta cada vez mais seguro de 

sua própria posição e cada vez mais ao centro da totalidade do real� (Michelazzo, 

1997, p.36). 

Ou seja, o homem possui uma essentia que �possibilita� a sua �existentia�. 

A sua existentia, enquanto a possibilitas de sua essentia, permite dentro de seus 

diversos métodos explicar a todos os entes, inclusive a si próprio. Assim, a loucura 

é objetivada em psicopatologias ou subjetivada em impulsos e desejos internos. 

Partem de premissas não questionadas e chegam a produtos questionáveis, �a 

diferença entre essência e existência na tradição metafísica é a expressão desta 

perversão da diferença ontológica� (Heidegger, apud Michelazzo, 1997, p. 84). 

Além disso, o Humanismo persiste ao trazer o privilégio do homem de ser 

a única criatura capaz de pensar, torna-se animal racional, sendo o seu corpo 

pertencente ao âmbito sensível, a própria animalidade, a qual os loucos são por 

vezes identificados. Para esclarecer, Foucault (2004) diz que para Descartes �não 

é a permanência da verdade que garante o pensamento quanto a loucura, [...] é 

uma impossibilidade de ser louco, essencial não ao objeto do pensamento mas do 

sujeito que pensa.� (p.46). Ou seja, penso, logo não sou louco. 

É deste modo que a �verdade� das coisas simplesmente dadas se daria 

numa concordância entre o subjetivo e o físico. Esta concordância se dá no modo 

da representação do objeto pensado, alcançado em si-mesmo, ou seja, o ente na 

sua enticidade. A representação, concordada com o objeto, propõe ao ente aquilo 

que ele é. Tal proposição não é de qualquer modo, como vemos na proposição de 

Descartes, ela deve ser verificada, vigorando uma explicação teórica da verdade.  

 
�Descartes, a quem se atribui a descoberta do cogito sum, 
como ponto de partida básico do questionamento filosófico 
moderno, só investiga o cogitare do ego dentro de certos 
limites. Deixa totalmente indiscutido o sum, embora o sum 
seja proposto de maneira tão originária quanto o cogito. A 
analítica coloca a questão ontológica a respeito do ser do 
sum. Pois somente depois de se determinar o ser é que se 
pode apreender o modo de ser dos cogitationes� (Heidegger, 
2004, p. 82) 
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O limite do questionar filosófico se dá no próprio modo que se dá este 

questionar. Com um projeto linear, fechado, previsível, e contando com a 

neutralidade de um observador, a metafísica torna-se, segundo Michelazzo 

(1997), firme, absoluta e inabalável em sua questões na busca pelo Uno e eterno, 

o que Heidegger chamará de uma Onto-teo-logia.  

Tal modo de pensar a verdade, não é exclusiva de um ou outro autor, mas 

sim uma característica do próprio paradigma metafísico no qual se anuncia o 

humanismo.Com uma estrutura de homem firme e inabalável, o humanismo pensa 

o gogitare humano dentro de um horizonte que restringe a própria experiência 

humana, abrindo mão da possibilidade do não-ser, do nada. 

  

 

II. Metafísica e Humanização 

 

Como vimos, as propostas de humanização surgem num contexto no qual 

a existência do homem chega num ponto de restrição extremado. Este momento 

corresponde à consumação da metafísica. Sobre este momento, afirma-se que o 

homem encontra-se perdido na medida em que quando  se encontra, ele já se 

perde. 

Este se perder não se dá exclusivamente no homem massificado; no 

louco internado; naquelas pessoas excessivamente normais; ou ainda nas 

violências cotidianas e institucionais. O perder-se se dá além destas situações 

cotidianas ônticas. 

Este se perder também não possui um caráter moral, um julgamento se 

este modo de pensar é bom ou ruim, mesmo porque este se perder é anterior a 

ser bom ou ruim, pensa-se no ser e no seu caráter ontológico. 

Perder-se também não significa perder a exatidão de seu caminho, já que 

não existem caminhos exatos a se seguirem. Mas do que então o homem se 

perde e como? 

Ele se perde da própria Essência do Ser e da Humanitas, num modo de 

pensar, no modo em que o homem se aproxima dos outros e entende a realidade. 
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Estar perdido provoca ao homem procurar por si, essas foram as 

tentativas da humanização: definir um modo ideal de ser-humano. Em queda no 

abismo da completa falta de sentido, tenta-se construir um fundamento, mas este 

não pode nunca alcançar a Verdade do Ser. A humanização, como apresentada 

até aqui, é metafísica. 

A humanização compreende o homem como um sujeito, com uma 

subjetividade, mas aberto às questões sociais e coletivas. Na tentativa de conciliar 

estes dois âmbitos, percebidos no mundo ôntico, criam-se explicações e teorias 

que tentam dar conta de uma complexa realidade. Na dialética subjetividade X 

objetividade, se dá uma transformação que chamam de humanizadora. 

Será que é possível dizer �esta pessoa é� e �esta pessoa não é� humana, 

ou ainda, �esta pessoa vive seu devir humano� e �esta pessoa não vive seu devir 

humano�? E de certo modo, teria o poder de humanizar e desumanizar o homem? 

Quero dizer, quando a psiquiatria interna um louco, ela realmente está 

desumanizando-o? Ou quando a reforma psiquiátrica abre-lhe as portas, propondo 

a escutá-lo, ela realmente humaniza-o? 

 
�Ele não seria um sujeito fantasticamente idealizado? No 
conceito de um sujeito não estaria faltando justamente o a 
priori do sujeito � de fato�, isto é, da pre-sença [Dasein]? Não 
pertence ao a priori do sujeito de fato [...] a determinação de 
que ela é e está, de modo igualmente originário, na verdade 
e na não verdade?� (Heidegger, 2004, p.299)  

 

Sobre este sujeito, Heidegger diz 

 
�O princípio de um eu e sujeito, dados como ponto de 
partida, deturpa, de modo fundamental, o fenômeno da pre-
sença [Dasein]. Toda idéia de �sujeito� � enquanto 
permanecer não esclarecida preliminarmente mediante uma 
determinação ontológica de seu fundamento � reforça, do 
ponto de vista ontológico, o ponto de partida do subjectum, 
por mais que, do ponto de vista ôntico, se possa arremeter 
contra a �substância da alma� ou a �coisificação da 
consciência�.� (Ibid, p.82) 
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A idéia de um sujeito protagonista e autônomo, mesmo que atuante na 

sociedade e no mundo, não se faz suficiente para se aproximar da questão da 

Humanitas, e mantém a humanização e o humanizar, algo humano, na metafísica. 

Isso porque o sujeito é entendido enquanto um ente entre outros entes em um 

mundo simplesmente dado. Toda questão permanece obscura se não nos 

perguntarmos pela Verdade e pelo Ser. Tal modo não alcança a Humanitas e 

ainda, segundo Heidegger, �desmundaniza� o mundo. 

Este não pensar o ser não se dá devido a má vontade, a incompetência 

ou qualquer outro demérito dos autores. Isso se dá devido à linguagem metafísica, 

que não apenas não pergunta pelo ser, mas impede este questionamento, já que 

não o conhece e nem o entende, �a linguagem continua a recusar-nos a sua 

Essência, a saber, que é a casa da Verdade do Ser. Ao invés, ela se entrega, 

simplesmente como instrumento para o domínio do ente, a nosso querer e às 

nossas atividades� (Heidegger, 1967, p.33) 

A linguagem enquanto um instrumento de transformação do homem 

revela a consumação da metafísica na medida em que ela perde o seu sentido 

originário, ela não mais é a proximidade com o ser, mas sim �  sendo o homem o 

centro da realidade e da totalidade, desvelador do âmbito sensível �  a linguagem 

se torna mera categoria, um ente entre outro, uma técnica para humanizar o 

subjetivo. Entretanto, �a comunicação nunca é a transposição de vivências, por 

exemplo, de opiniões e desejos, do interior de um sujeito para interior de outro 

sujeito� (Heidegger, 2004, p.231) 

A compreensão da linguagem deve ir muito além e alcançar o seu âmbito 

ontológico. A própria questão da tecnologia, colocada como um fato 

desumanizante, é esquecida como um fator humano, também é interpretada como 

um ente, e é alienada de seu papel na história da consumação da metafísica e na 

pergunta pela Verdade do Ser. Sem se perguntar pelo Ser não há como superar, 

tanto na política quanto na filosofia, o pensar metafísico, nem o momento atual em 

que vivemos. E deste modo, ao encontrar-se no subjetivismo, em �verdades� 

simplesmente dadas e na desmundanidade, o homem se perde. 
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A ética do Bem-comum proposta por Ayres, amparada por uma 

hermenêutica crítica, na qual não haveria um conteúdo a priori, mas sim um 

projeto contrafático que age na realidade de forma crítica, também não se faz 

suficiente para superar o pensar metafísico. Isso porque parte de valores morais 

associados na experiência individual e comunitária. Por mais que seja proposto a 

ausência de conteúdos a prioris na moral e na ética, ela se mantém no nível do 

agir compreendido onticamente. Para Heidegger, tal agir faz parte da ontologia 

tradicional, mantendo-se como um �agir causal�, no mesmo âmbito do �agir 

técnico�, que acaba por ser definida pela �obediência ao princípio de fundamento� 

(Loparic, 2004, p. 56). Assim, 

 
�distanciamento �crítico� do saber meramente estratégico e 
explicitada por procedimentos comunitários em situações 
livres de dominação, com base em contextos do mundo da 
vida, é tão presentificante quanto a �razão mutilada� dos 
positivistas. Ambas operam com o ente entendido no 
horizonte da metafísica da presentidade, acessível 
unicamente na representação.� (Ibid, p.56) 

 

Deste modo, a ética proposta por Ayres acabaria por encobrir, do mesmo 

modo que faz a técnica, �a acontecência do agir humano no sentido próprio� 

(Heidegger, 1927, apud Loparic, 2004, p.57). 

 

A Humanização, quando falamos da Humanização do Ser, não pode ser 

entendida de forma tão subjetivista e causal. Diversas destas interpretações 

citadas até aqui ensaiam uma aproximação com o Ser, o Homem e a Loucura, 

mas, ao determiná-lo em teorias e práticas, se mantêm à distância, como se a 

proximidade fosse excessivamente angustiante. 
 

�A questão do ser não se dirige apenas às condições a priori 
de possibilidade das ciências que pesquisam os entes em 
suas enticidades e que, ao fazê-lo, sempre já se movem 
numa compreensão do ser. Por mais rico e estruturado que 
possa ser o seu sistema de categorias, toda ontologia 
permanece, no fundo, cega e uma distorção de seu 
propósito mais autêntico se, previamente, não houver 
esclarecido, de maneira suficiente, o sentido do ser nem 
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tiver compreendido esse esclarecimento como sua tarefa 
fundamental� (Heidegger, 2004, p.37) 

 

Portanto, o que se fará a seguir é esclarecer o sentido da Ontologia 

Fundamental para alcançarmos, no próximo capítulo, o Sentido de Ser. 

 

 

III.O Salto para a Ontologia Fundamental 

 

Para uma ontologia que pense o ser em sua Essência e retome o seu 

lugar originário é necessária uma superação de paradigma. Tal superação só se 

faz possível se for apreendido a diferença entre ser e ente. 

Com Heidegger (apud Michelazzo, 1997) supera-se a hierarquização 

entre ser e ente, �a transcendência se horizontaliza, isto é, o ente e o ser habitam 

o mesmo âmbito� (Michelazzo, 1997, p. 87). Para Heidegger, entre ser e ente 

revela-se a sua relação circular: interpretar e compreender o ser só se dão onde 

ele se revela, no ente; enquanto apreender o ente, o pensamento só o faz na sua 

origem, no ser. 

Esta mudança de relação nos revela uma mudança temporal na 

compreensão do ser. O ser não é mais o eterno, mas sim finitude, e só é enquanto 

temporalidade finita dentro da relação circular de ser e ente. Esta mudança no 

paradigma não trás um ponto de partida, apenas um abismo, e assim Heidegger 

realiza o resgate do nada, do não-ser. 

A relação ser e ente, enquanto um abismo (espaço sem fundamento), não 

se dá de forma negativa, mas sim numa relação positiva, um espaço no qual as 

coisas, a verdade, a Humanitas se dão. Este se dar ocorre quando saltamos para 

dentro deste círculo. 

 

�Isso acontece quando o homem apreende a sua essência 
dentro da sua condição mais radical, isto é, como um ente 
suspenso no nada de seu próprio fundamento. Assumir isto, 
é saltar sobre o abismo do ser, aceitar pertencer ao ser. 
Pertencer ao ser é o mesmo que compreender o ser, mas 
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para o homem isto só é possível porque o ser já o constitui � 
eis o inevitável do círculo.� (Michelazzo, 1997, p. 87) 

 

Para melhor compreender este círculo e sua questão ontológica 

fundamental, é necessário que nos aproximemos da questão do sentido do ser e 

como se dá a proximidade do homem com esta. No próximo capítulo serão 

apresentadas questões para pensarmos numa ontologia fundamental do ser e 

caminharmos na direção de uma verdadeira Humanização da loucura. 

 

 



 67

Quarto Capítulo 
 
 

Contribuições da Ontologia Fundamental de Heidegger 
 

 

I. Fenomenologia Como Método 

 

Primeiro com Husserl, depois com Heidegger surge o método 

fenomenológico e com ele um outro olhar para o Ser dos entes, num �retorno às 

coisas mesmas�, influenciando todo um modo de olhar para homem e mundo, 

tanto na filosofia quanto na psicopatologia. 

O método fenomenológico, concebido por Husserl, surge como uma 

resposta do filósofo em relação a �miséria intelectual, manifestada pela 

diversidade de opiniões, em especial no campo da filosofia� (Fragata, 1962,p.15). 

Sua busca era por uma fundamentação radical de todas as ciências, dentre as 

quais ele incluía a filosofia, tentando designá-la a �dignidade de ciência no sentido 

rigoroso� (ibid, p.15). 

Empenhado em criar uma filosofia de rigor, Husserl afirma a necessidade 

de uma plena ausência de pressupostos, �temos que proceder com inteira 

liberdade, sem nos deixarmos influenciar por qualquer opinião dominante, quer 

científica, quer filosófica, para nos orientarmos exclusivamente pelas coisas� 

(Husserl, apud Fragata, 1962, p.17). 

Daí uma das idéias fundamentais da filosofia husserliana: retornar às 

coisas mesmas. 

 
�Voltar às coisas mesmas é voltar a este mundo antes do 
conhecimento, do qual o conhecimento fala sempre e com 
relação ao qual toda determinação científica é abstrata, 
significativa e dependente, como a geografia em relação à 
paisagem que apreendemos pela primeira vez o que é uma 
floresta, uma campina ou um rio� (Merleau-Ponty, apud por 
Dartigues, 2005, p.29) 
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No retorno às coisas mesmas, Husserl supera o paradigma de sujeito X 

objeto, por séculos debatido por idealistas e materialistas. Ele possibilitou uma 

nova noção de consciência e objeto, na qual os dois não são entendidos 

separadamente, mas encontram-se sempre em correlação, ou seja, o objeto é 

objeto para uma consciência, e a consciência é consciência de um objeto. Husserl, 

influenciado por Brentano, designa a esta relação intrínseca o nome de 

consciência intencional. 

Assim, para a consciência intencional de um objeto alcançar o que se 

evidencia, Husserl diz que é fundamental �colocar a coisa entre parênteses� ou 

realizar uma redução fenomenológica, isso significa abrir o olhar para o que é 

vivido e evidente em si mesmo: as �evidências apolíticas�. 

Na tentativa de resgatar a experiência vivida, Husserl faz do método 

fenomenológico um método descritivo, ir além disto seria renunciar ao que se 

evidencia no fenômeno. 

A fenomenologia de Husserl influenciou diversos pensadores e filósofos 

dentre os quais, Martin Heidegger, quem nos possibilita um método de 

investigação e de compreensão da Humanitas do homem e o modo como esta se 

Essencializa, buscando aquilo que se mostra tal como se mostra e não categorizar 

e reduzir o que foi desvelado. 

Como vimos, a fenomenologia de Heidegger pergunta pelo Ser e tal ser 

não pode ser compreendido a partir de verdades absolutas, apenas num salto 

originário, dentro do círculo hermenêutico. Somente numa hermenêutica temos 

acesso ao ser em sua facticidade, nos aproximando ao sentido do ser dos entes. 

Para entender melhor, desdobraremos, a seguir, o modo como Heidegger 

compreende o ser e a sua íntima relação com o homem. 
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II. Humanitas na Ontologia Heideggeriana 

 

Em Ser e Tempo  (1927), Heidegger realiza a analítica do Dasein, termo 

o qual ele utiliza para denominar o ente humano. Este ente tem as suas 

possibilidades fundadas na sua abertura (Erschlossenheit) ao mundo. Nesta 

abertura, o Dasein acolhe o Ser dos entes, ao mesmo tempo em que é o único 

ente que, ao ser, é responsável pelo o que é. Deste modo, Heidegger compreende 

a abertura do homem como uma clareira, na qual o ser confia e é confiado para 

ser acolhido e revelado nesta clareira (Heidegger, 1967). 

Por ser o ente que, enquanto abertura, acolhe e revela o ser dos entes e 

o seu próprio ser, não podemos compreendê-lo, o Dasein, como um ser 

simplesmente dado (Vorhandenheit): ele se refere ao processo de constituição 

ontológica de vir ao encontro do ser, �o ser é o que neste ente está sempre em 

jogo� (Heidegger, 2004, p.77). Neste vir ao encontro, dá-se (Es gibt) o ser sendo. 

Heidegger (2004) compreende a Essência da Humanitas como ter que ser 

e neste seu ter que ser se dá a sua existência (Existenz): �A �essência� da pre-

sença [Dasein] está em sua existência� (p.77). A existência do Dasein se 

caracteriza por ser �minha�, segundo algum modo de ser. A existência é o modo 

de ser do Dasein em relação ao ser e, a princípio, está lançada (Geworfenheit) no 

mundo como projeto se realizando. Este modo de ser pode revelar-se na 

propriedade e na impropriedade. Tais denominações não têm o sentido de 

diminuir em certo grau a existência, apenas compreender o ser em suas 

possibilidades que, de início, já se dão. Descobrir (Entdecktheit) o ser não se 

encontra no determinado, mas sim no indeterminado que, segundo Heidegger 

(2004), na maior parte das vezes passa despercebido na cotidianidade. 

 
�Porque a cotidianidade mediana perfaz, o que, em primeiro 
lugar, constitui o ôntico deste ente, sempre se passou por 
cima dela e sempre se passará, nas explicações da pre-
sença [Dasein]. O que, onticamente, é conhecido e constitui 
o mais próximo, é, ontologicamente, o desconhecido, e o 
que constantemente se desconsidera em seu significado 
ontológico�. (Ibid, p.79) 
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Deste modo, Heidegger investiga para além da compreensão ôntica do 

homem simplesmente dado, ele buscará a constituição deste em sua ontologia, 

em uma análise do Dasein, designando os caracteres ontológicos do homem de 

existenciais, determinados a partir de sua existencialidade. Tais existenciais 

colaboram na direção de uma ontologia fundamental de homem e de mundo, 

afinal �O homem é o aí (das) onde o Ser (sein) se coloca como questão, de modo 

que se trata de muito mais do que o homem�. (Heidegger, 2004, p.130). 

 

 

II.I Os Existenciais do Dasein 

 

Um dos primeiros existenciais apresentados em Ser e Tempo é Ser-no-

mundo. Tal existencial indica um fenômeno de unidade, uma impossibilidade de 

dissolvê-lo em categorias. Entretanto, tal unidade não impede de 

compreendermos a multiplicidade de momentos estruturais que ocorrem neste 

fenômeno. Nesta multiplicidade, Heidegger questiona a Mundanidade como tal 

(em-um-mundo); o Quem do Dasein (ser-em); e a constituição ontológica da 

relação homem-mundo (o próprio em). 

Ser-no-mundo não se trata de um refinamento da compreensão de sujeito 

e objeto, mas sim numa desconstrução deste. O ser-no-mundo, momento que 

constitui o Dasein, não deve ser visto como um ente simplesmente dado alocado 

no mundo, mas sim como um ser que habita o mundo. Habitar não significa estar 

entre coisas postas e dadas, distribuídas num espaço geometricamente ou 

geograficamente explicadas; tão pouco pode ser entendido como uma faculdade 

de seu espírito ou uma dimensão de seu corpo físico. Este habitar o mundo se dá 

na proximidade da abertura do Dasein e do Ser dos entes, proximidade não 

quantificada, mas sim vivida existencialmente, enquanto familiaridade. 

Para entender melhor o fenômeno de mundo, Heidegger designou o 

nome de Mundanidade. Mundanidade é o momento construtivo do ser-no-mundo, 

no qual o homem percebe a realidade e a realidade se deixa ser percebida, 

acolhida na abertura do Dasein. 
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�Quando a pre-sença [Dasein] descobre o mundo e o 
aproxima de si, quando ele abre para si mesmo seu próprio 
ser, este descobrimento de �mundo' e esta abertura da pre-
sença [Dasein] se cumprem e realizam como uma 
eliminação das deturpações, encobrimentos, 
obscurecimentos, como um romper das deturpações em que 
a pre-sença [Dasein] se tranca contra si mesmo� (Heidegger, 
2004, p. 182) 

 

O homem descobre o mundo que se apresenta na clareira da sua 

existência. Mas como o mundo se apresenta para o Dasein? O mundo não se 

apresenta como coisa simplesmente dada. Segundo Heidegger (2004), as coisas 

do mundo se apresentam como entes intramundanos, que chegam para o dasein 

através do mundo que o circunda. O mundo circundante se dá a todo instante e 

com ele sempre se anuncia uma totalidade conjuntural. Esta totalidade significa 

dizer que sempre que descubro um ente, ele chega para mim não como uma coisa 

isolada, mas junto a tudo o que ele se refere. Descobrir esta totalidade não se dá 

de modo exclusivamente teórico ou filosófico, mas nas ocupações cotidianas com 

os entes intramundanos. Ser-junto-as-coisas se dá de diferentes maneiras de 

modo significativo da manualidade, à mão, do Zurandem e o olhar teorético, do 

ante os olhos, o Verhanden. 

O acesso à totalidade de mundo, para Heidegger (2004), se dá a partir de 

três dimensões originárias da abertura: a disposição, o compreender e o discurso. 

Estas dimensões são determinadas pelo modo de ser do Dasein que se empenha 

no mundo. Assim, disposição, compreensão e discurso são existenciais 

ontológicos básicos para conhecer a abertura para o mundo (o próprio em). 

A disposição é relacionada por Heidegger (2004) com o humor. Não como 

o humor compreendido por teorias fundadas na psicologia, ou como o que 

compreendemos cotidianamente como o mau humor; tais compreensões pensam 

o humor na sua dimensão ôntica. Este humor revela a sua própria dimensão 

ontológica, a qual revela �como alguém está e se torna� (ibid, p. 188). 

Este estado de humor, que revela como alguém está e se torna, indica 

como o Dasein, no momento em que acolhe o Ser dos entes na sua abertura, já 
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se abre numa �sintonia�. Deste modo, ao atribuir ao ser do ente um significado 

dentro de certa sintonia, o Dasein �irrompe na nudez do que é e tem que ser� (ibid, 

p.189). O que irrompe é a proveniência (Woher) e o destino (Wohin) do Dasein 

dentro de seu modo de ser numa determinada disposição. 

Assim, o Dasein sempre se encontra não apenas numa percepção, 

intuição ou representação, mas um dispor-se diante de algo que se revela, 

lançando o ser no mundo. 

Segundo Heidegger (2004), de maneira igualmente originária a 

disposição, a compreensão também constitui este ser, no tocante de sua abertura. 

Toda abertura se dá através de uma compreensão. Já vimos que esta 

sempre ocorre e que no paradigma metafísico ocorre de modo determinado. A 

compreensão, seja ela a metafísica ou originária, se dá devido a uma mesma 

estrutura fundamental, introduzida como Dasein. Tal abertura acolhe o ser dos 

entes e os compreende, nem que seja deturpando este, tal qual a metafísica. 

 
�A pre-sença [Dasein] é de tal maneira que ela sempre 
compreendeu ou não compreendeu ser dessa ou daquela 
maneira. Como uma tal compreensão, ela �sabe� a quantas 
ela mesma anda, isto é, a quantas anda o seu poder-ser� 
(Ibid, p.200).  

 

Este poder-ser revela o caráter projetivo da compreensão. Tal poder-ser 

não deve ser entendido como uma �possibilidade� ainda não dada, a espera de ser 

compreendida, mas sim como a dimensão hermenêutica da compreensão. Ou 

seja, a compreensão, sempre ocorrendo numa totalidade conjuntural e na abertura 

do Dasein, atribui sentidos e significados ao Ser, ela possibilita e deixa ser. Assim, 

Ser é concebido neste projetar e não previamente, sendo a compreensão uma 

dimensão ontológica do  Dasein, permitindo a manifestação do Ser. 

Quando compreendemos, também interpretamos. Com a interpretação a 

compreensão é apropriada, se torna ela mesma. Isso não quer dizer que 

interpretar é conhecer a compreensão, apenas que ela elabora as possibilidades 

projetadas pela compreensão. 
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Sobre o discurso, terceira dimensão originária da abertura do Dasein, 

Heidegger (2004) diz ser a articulação da compreensibilidade do ser-no-mundo 

trabalhada numa disposição. Esta articulação se dá numa totalidade significativa 

que �vem à palavra�. As palavras não são dotadas de significados, mas brotam 

destes. 

O que pronuncia o discurso é a linguagem. Enquanto possibilidade da 

linguagem, Heidegger aponta a escuta e o silêncio como os fenômenos que nos 

indicam a função do discurso. Escuta significa estar aberto para o mundo como 

ser-com-os-outros. Enquanto ser-no-mundo, escutamos o chamado dos entes 

porque o compreendemos. Esta escuta que é convocada por um chamado do 

mundo pode se dar de diversas formas, seja numa relação de obediência, seja 

não ouvindo, resistindo, defendendo, etc. O silencio, também um fundamento 

existencial, não significa ficar mudo, sem falar. Ele nos indica um modo de 

disposição para falar, no qual, de forma originária, compreende o ser, o escuta e 

convive verdadeiramente. 

Assim, a abertura do Dasein constituída pela disposição, compreensão e 

linguagem quer dizer que homem, enquanto ser-no-mundo, compreende a 

totalidade conjuntural que chega e se faz chegar dentro de uma disposição 

existencial e se pronuncia como linguagem. 

Sendo numa conjuntura existencial, o homem permanece sempre 

indefinível, como interpretação sempre renovado, como um horizonte aberto. Este 

abrir se dá no desvelamento e no ocultamento. O que se revela é a própria 

Verdade do Ser, no sentido de Alétheia. Deste modo, a verdade habita o próprio 

homem, numa acontecência que jamais se completa, mas que revela uma 

totalidade de mundo. 

Outro existencial importante para a análise do dasein é o ser-com. A 

pergunta pelo ser com é perguntar por outro ente que vem de encontro à abertura, 

este é o ente que também é um existencial. Sendo no mundo, nos deparamos 

com diferentes existências e, com isso, Heidegger (2004) traz para nós que o 

homem é um ser-com-os-outros em sua constituição ontológica, ele é co-

existência. 
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Ser-com-os-outros não significa conviver com pessoas das quais me 

diferencio. Para Heidegger Os �outros� não quer dizer todo mundo além de mim, 

do qual o eu se isolaria. O próprio �eu�, enquanto ente em torno do qual 

construímos a idéia ôntica do Dasein, é questionado quanto ao seu alcance 

ontológico. Assim, não vivemos entre vários �eus�, mas existe uma dimensão do 

Dasein que permite falarmos �eu sou� quando sou, �eu não sou� quando não sou; 

e ainda, �eu  sou� quando não sou, �eu não sou� quando sou. 

A experiência do quem do Dasein deve ser, para Heidegger, interpretada 

existencialmente. Para tanto ele faz uma análise do modo de ser do Dasein que se 

mantém. O que se mantém é o ser-no-mundo com os outros no cotidiano.  

Os outros, ao contrário do que é compreendido no cotidiano, são aqueles 

que, na maior parte das vezes, ninguém se diferencia propriamente. Convivemos 

com este outro não como um ente simplesmente dado, mas de diversos modos 

possíveis liberados na co-existência dentro do mundo. Enquanto nos ocupamos 

dos entes intramundanos não dotados de existência, neste convívio, nos 

preocupamos com este outro. Sobre esta preocupação, Heidegger nos traz dois 

modos fundamentais: a substituição, a qual assume a ocupação do outro, 

tornando-o dependente e dominado, convivência que ocorre em larga escala hoje 

em dia; e a anteposição, que ajuda ao outro, em sua existência, ocupar-se de 

modo próprio e livre. 

Entretanto tais direções não falam ainda sobre o quem assume esta 

convivência. Ela apenas nos diz que Dasein e ser-com-os-outros vêm ao encontro 

no mundo circundante, dentro de uma conjuntura e pode ocorrer de diversos 

modos no cotidiano. 

Heidegger diz que neste cotidiano, o ser-em e ser-com podem ocorrer de 

dois modos fundamentais: nesta relação com os outros podemos vivê-la de modo 

próprio ou impróprio. 

O modo impróprio é a vivência no cotidiano no qual o caráter do Dasein é 

vivido na coletividade. 

 
�Todo mundo presta atenção em como o outro se comporta, 
no que ele irá dizer. A convivência no impessoal não é, de 
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forma alguma, uma justa posição acabada e indiferente, mas 
um prestar atenção uns nos outros, ambíguo e tenso. Trata-
se de uma máscara de composição, o que realmente 
acontece é a oposição entre um e outro�. (Heidegger, 2004, 
p.236). 

 

Nesta impessoalidade fazemos o que os outros fazem, comemos o que os 

outros comem, aceitamos o que os outros aceitam: é a co-existência marcada pelo 

�todos nós... ninguém�. Este fenômeno é compreendido por Heidegger como 

Queda (Varfallen), o modo fundamental de ser no cotidiano.  

Um modo de Queda é o Falatório (Das Geradete). Em tal modo, o que é 

discursado e o como é discursado não é compreendido originariamente pelo 

dasein, mas aí o fundamental não é compreender, e sim, falar. 

Com este falar, há a queda da linguagem. A compreensão e a escuta do 

mundo se dão dentro de um falatório ocupado com o mercado e com questões 

impróprias ao homem. Preocupado em não mais pensar o ser, e as coisas 

simplesmente dadas interpretadas como infinitas, a linguagem é entendida como 

instrumento de comunicação. Com isso o falatório �arrasta consigo círculos cada 

vez mais amplos, assumindo um caráter autoritário� (Heidegger, 2004, p. 228) 

Outro modo de ser na impessoalidade é a curiosidade (Neugier), ou, 

ainda, avidez de novidade. Na curiosidade o dasein se ocupa dos entes na 

multiplicidade de suas utilidades, sem se ocupar de buscar uma compreensão 

mais originária do mesmo, lançando-o numa compreensão mediana. 

 
�A compreensão mediana do leitor nunca poderá distinguir o 
que foi haurido e conquistado originariamente do que não 
passa de mera repetição. E mais ainda, a própria 
compreensão mediana não tolera tal distinção, pois não 
necessita dela já que tudo compreendo�. (Ibid, p. 228). 

 

Assim, falatório e curiosidade, apesar de passar a impressão àquele que 

vive na queda de que tudo conhece e de uma autenticidade existencial, na 

realidade o dasein se mostra ambíguo no modo como se lança ao mundo. 

Este modo de ser na queda consiste, através do falatório, curiosidade e 

ambigüidade, num perder-se, também denominado de fuga de si-mesmo. O 
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Dasein encontra-se, nesta compreensão e linguagem de-caídas, perdido na 

public-idade (oeffentlichkeit) do impessoal, tornando o próprio Dasein um estranho 

para si-próprio, em meio  da medianidade e do nivelamento. 

Tal falatório, pretendendo ter desvelado toda a �verdade� do mundo, fecha 

as possibilidades de outras compreensões, reprimindo, postergando e retardando 

toda e qualquer questão e discussão. Assim, a linguagem é condicionada 

metafisicamente, é a queda da linguagem na metafísica, �desconhecendo 

qualquer limite, a objetificação, como o acesso uniforme de tudo para todos, se 

expande� (Heidegger, 1967, p. 31). 

A partir de 1930, Heidegger encaminha-se para a compreensão de uma 

História do Ser. Tal compreensão entende que não é somente o homem (Dasein) 

temporal, histórico, finito, mas o modo como o ser foi sendo interpretado ao longo 

do pensamento existencial. Este modo de ser interpretado, como vimos até então 

foi predominantemente metafísico. Nesta compreensão da História do Ser, a 

questão da linguagem apresenta-se, para além do falatório, como um elemento 

fundamental na dissimulação do Ser dentro do paradigma metafísico: ela lança o 

homem ocidental em uma destinação que não possibilita a proximidade com o 

Ser. 

A impropriedade de ser só ocorre por estar em jogo no Dasein o seu 

próprio Ser. È deste próprio Ser que o homem perde-se e foge na queda. A fuga é 

da responsabilidade diante do ter-que-ser e no horizonte deste já se anuncia a 

morte. Heidegger (2004) entende o dasein como um ser-para-a-morte, como um 

ser finito, onde se anuncia o nada, mas que, sendo este tempo finito, revela a 

Verdade do Ser. 

O modo próprio de ser, para Heidegger (2004) se faz possível no próprio 

poder-ser do homem, no encontrar-se em sua abertura diante de sua finitude, em 

seu ser-no-mundo-com-os-outros. Estar aberto de modo próprio é estar aberto de 

forma originária, o que leva a um estranhamento diante do mundo, cabendo ao 

dasein a tarefa de ser no não determinado, na finitude de ser. 

O dasein �descortina o horizonte� não determinado através de uma 

possibilidade ontológica do dasein: a angústia. A angústia lança o homem ao 
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mundo retirando a possibilidade da queda, ela remete o dasein �para aquilo que a 

angústia se angustia, para o seu próprio poder-ser-no-mundo� (Heidegger, 2004, 

p.251) 

 
�Na pre-sença, a angústia revela o ser para o poder-ser mais 
próprio, ou seja, o ser-livre para a liberdade de assumir e 
escolher a si mesmo. A angústia arrasta a pre-sença para o 
ser-livre para..... (propensio in...), para a propriedade de seu 
ser enquanto possibilidade de ser aquilo que já sempre é. A 
pre-sença como ser-no-mundo entrega-se, ao mesmo 
tempo, à responsabilidade de ter que ser� (Ibid, p. 252). 

 

Desta disposição, para Heidegger, abre-se o sentido originário. Ela 

sempre pertence à totalidade de ser-no-mundo e sua multiplicidade apresentada 

até aqui. A angústia consiste num modo privilegiado na medida em que possibilita 

uma singularização que retira o Dasein da queda e abre-o a possibilidade de ser 

na propriedade e na impropriedade, preocupado com os outros e ocupado com o 

manual intramundano. 

Além da ocupação e da preocupação, na análise ontológica da totalidade 

estrutural do dasein, Heidegger também apresenta para nós a Cura (Sorge). A 

cura, para o filósofo vai além da compreensão cotidiano, muitas vezes decaída 

como uma �reabilitação�. Ela também é compreendida no seu sentido originário 

enquanto elemento de ser-no-mundo. Como vimos, a angústia anuncia a liberdade 

de poder-ser mais próprio, num recusar de determinações e na entrega de forma 

originária para o ser. Tal entrega, segundo Heidegger (2005) reconhece que o que 

está em jogo é o próprio ser enquanto finito. Antecipa-se assim a finitude do ser e 

o próprio ser-para-a-morte. Neste modo não há fuga, nem encobrimento, 

 
�a antecipação desentranha para a pre-sença a perdição no 
próprio-impessoal e, embora não sustentada primariamente 
na preocupação das ocupações, a coloca diante da 
possibilidade de ser ela própria: mas isso na LIBERDADE 
PARA A MORTE que, apaixonada, factual, certa de si-
mesma e desembaraçada das ilusões do impessoal, se 
angustia� (Heidegger, 2005, p. 50). 
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A cura, enquanto dimensão ontológica, possibilita a dasein cuidar de seu 

ter-que-ser de forma própria no tocante de seu ser-no-mundo-com-os-outros. 

Heidegger (2004) diz que ela, a cura, é anterior a qualquer �ação política�, �prática� 

e �teoria�. 

A seguir é colocado como este modo de compreender a Humanitas 

influenciou, de forma direta ou indireta, o modo como diversos pensadores 

olharam para a loucura e a saúde mental, mudando o paradigma psiquiátrico 

iniciado no século XVIII e expandido no século XIX. Depois, busca-se, com 

Pompéia (2004) como o ser se mostra nestas situações e o que se está em jogo 

na proximidade com o ter-que-ser. 

 

 
III. Fenomenologia e Loucura 
 

O louco, que durante o século XiX encontrava-se entificado na doença 

mental, aprisionado em hospitais, submetido a tratamentos �desumanos� ou 

pervertido em teorias das ciências humanas, a partir do século XX começa a 

ganhar outros ares possíveis para além do pensamento logocêntrico e da moral. 

Estes ares vêm de um pensamento que:  

 
�tem realizado um progresso de reduzir o existente a série de 
aparências que o manifestam. Se apontava com isso a 
superação de certos dualismos do fenômeno..., posto que o 
ser de um existente é, precisamente, o que esse existente 
aparece. Deste modo chegamos a idéia de fenômeno, tal 
como pode encontrar-se na fenomenologia de Husserl e 
Heidegger (...). O fenômeno pode ser estudado o descrito 
como tal, posto que é absolutamente indicativo de si-mesmo�. 
(Sartre, apud Besora, 1990, p.13)17. 

                                                
17 �ha realizado un progreso al reducir lo existente a la serie da apariencias que lo 
manisfiestan. Se apuntaba con ello a suprimir ciertos dualismo del fenômeno..., puesto 
que el ser de um existente es, precisamente, lo que este existente parece. De este modo 
llegamos a la Idea del fenômeno, tal como puede encontrarse em la fenomenologia de 
Husserl e Heidegger (...). El fenoméno puede ser estudiado o descrito como tal, puesto 
que es absolutamente indicativo de sí mismo�  
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Essas idéias desdobram-se em certos modos de pensar a psicopatologia, 

tais como a fenomenologia descritiva; a fenomenologia genético-estrutural; e a 

fenomenologia Categorial. Além destes, temos ainda o método da Daseinanálise e 

o método da psicologia existencial. Tais métodos confrontam uma psicopatologia 

tradicional, já que, de um modo geral, segundo Teixeira (1990), elas valorizam a 

experiência individual, a qual não deverá ser fragmentada em categorial abstratas; 

nada é verdadeiro ou real para o sujeito a menos que ele participe e tenha uma 

certa relação com a verdade ou realidade em questão; e o que se torna central é o 

fenômeno na sua dinâmica particular. 

Para exemplificar esta mudança nos caminhos da loucura, trago dois 

exemplos, um de Laing (1987) e outro de Boss, segundo Cardinalli (2004). O 

primeiro traz uma conversa de Kraepelin sobre um paciente. Após a conversa o 

psiquiatra diz: 

 
�Embora compreendesse, sem dúvida alguma, todas as 
perguntas, não fortaleceu um só fragmento de informação útil. 
Sua fala era... apenas uma série de sentenças desconexas, 
sem qualquer relação com a situação geral� (Kraepelin apud 
Laing, p.30). 

 

Sobre esta conclusão de Kraepelin, Laing diz que o comportamento do 

paciente pode ser visto de duas maneiras. 

 
�Pode-se considerar seu comportamento como �sintoma� de 
uma �doença�; pode-se ver esse comportamento como uma 
expressão de sua existência. A dedução existencial -
fenomenológica é uma dedução da maneira como o outro está 
sentindo e agindo. Qual o conhecimento que o rapaz tem de 
Kraepelin? Parece atormentado e despreparado. Por que fala 
e age daquela maneira? Protesta contra ser observado e 
testado. Quer ser ouvido� (Laing, 1987, p.31). 

 

Sobre a psiquiatria tradicional, Boss diz ser �por natureza �cega� e não 

pode nunca, portanto, ser dotada da capacidade de perceber as coisas como 
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fenômenos que contêm diferentes significações� (Boss, 1974, apud Cardinalli, 

2004, p. 49). Afinal, a loucura compreendida de tal modo, perto da existência do 

homem: 

 
�(...) é apenas o modo específico pelo qual o que surge à luz 
da existência humana se apresenta a qualquer membro 
desperto de um grupo histórica e geograficamente 
circunscrito� (Boss, 1963, apud Cardinalli, p. 51). 

 

Existe, na crítica a psicopatologia tradicional, uma tentativa de 

aproximação à existência da pessoa louca, diferente de outros movimentos que se 

sucederam durante o século XX e que acontece no século XXI. Essa diferença 

não é, de qualquer forma, um avanço tecnológico, científico, moral ou, ainda, 

social. Este modo é um modo que se aproxima do ser da loucura. Este modo não 

se faz superior devido ao fato de pensar o ser; na psicopatologia tradicional, 

enquanto uma ocupação e preocupação fundada no Dasein, também mora 

próximo ao ser, entretanto, não fala dele de forma originária, apenas como 

determinações químicas, psíquicas, genéticas e sociais, dentro de um modo 

impessoal de pensar e ser junto à loucura, perdendo, assim, a proximidade com a 

Verdade do Ser. O que se apresenta a seguir é um olhar mais originário para a 

experiência da loucura e da saúde mental, realizando uma diferença destes e 

abrindo uma possibilidade. 

 

 

III.I. Loucura e Saúde Mental 

 

Para pensar de modo mais originário a questão da loucura e da saúde 

mental, faço referência a Pompéia (2004), mais especificamente ao seu texto 

�Psicoterapia e Psicose�. A primeira parte do título, �psicoterapia�, não faz, 

diretamente, parte deste trabalho. Entretanto, Pompéia, ao falar da psicoterapia, 

possibilita-nos pensar num outro modo de relação com a loucura e com a saúde 

mental. Assim também é o seu olhar para a psicose, para a loucura e seu 
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perguntar sobre o que é e o que não é patológico, que nos abre um outro olhar 

para a saúde mental. 

Pompéia começa seu texto falando que existem mais de 80 tipos de 

psicoterapia. Tal variedade não o surpreende diante da dificuldade de elaboração 

e organização dos conteúdos relacionados à psicologia, afinal, trata-se de 

determinar o que é mais importante na experiência humana. 

Para pensar sobre o que é mais importante na experiência humana, 

Pompéia faz uma comparação sobre dois casos de suicídio. O primeiro conta 

sobre uma pessoa, que ao encontrar-se sozinha no apartamento e não encontrar 

qualquer motivo para continuar vivendo, se atira pela janela. O segundo, conta, 

brevemente, a história do português Martim Moniz, que em 1147, quando os 

portugueses na guerra contra os mouros tentavam invadir o castelo destes 

últimos. Ao avistar um portão aberto, Moniz tenta fazê-lo permanecer como está 

para ser possível uma invasão, para tanto se atirou nos batentes do portão, 

impedindo com o próprio corpo que este se fechasse e possibilitando a invasão 

portuguesa, o que custou a sua vida, fato que não levou a ser considerado louco, 

mas herói. 

 Deste modo, na experiência humana, não é a vida que se apresenta 

como mais importante, mas sim o como esta existência se dá. Segundo Pompéia, 

ela se dá através do significados e sentidos fundamentais à experiência. No 

primeiro caso, notamos a falta de sentido, enquanto no segundo, encontramos 

�sentido demais� por algo, que vale mais que a própria vida. São diversos os 

casos no decorrer da história de pessoas que se sacrificaram e não foram 

consideradas loucas, mas sim modelos para comunidades. 

Pompéia traz outras experiências valorizadas por comunidades para 

pensar a questão da loucura, ele traz Jesus, Buda, Einsten Fernando Pessoa e 

Pasteur referindo-se o quanto suas experiências poderiam ser consideradas 

esquizofrênicas e depressivas, entretanto não o são, referindo-as como uma 

loucura não patológica. Para além destes, encontramos outros tantos que 

questionaram certas verdades, consideradas como absolutamente reais, e foram 
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considerados loucos, por mais que não o fossem. A compreensão de-caída de um 

certo horizonte acaba por tentar definir o que é normal e o que não é. 

Com isso, cotidianamente, a loucura é compreendida como uma cisão do 

louco com a realidade. Diante disto, Pompéia questiona o que é o real e, ainda, se 

o que estamos acostumados com a realidade abarcaria a totalidade do real. Para 

este autor, a loucura questiona a própria estrutura do conhecimento objetivo sobre 

a realidade toda, e seria necessário definir o conceito de real para sustentar tal 

conhecimento, algo que nenhuma ciência é capaz de fazê-lo. Com isso, por mais 

que uma experiência esquizofrenia soe como irreal, falso, enquanto psicólogo, 

posso até dizer �não acredito nisto que este paciente me diz�, mas não posso 

fazer juízo dela, afinal, como poderia dizer o contrário? E mais, não será que o 

surto possui um sentido e quer me dizer algo mais sobre este paciente? 

Desta forma, o que possibilita, então, falarmos esta pessoa é doente e 

esta não o é? O que define o patológico? 

Sobre isto, Pompéia diz que envolve um sofrimento que é real e muito 

intenso, apresentada como abandono, desespero, angústia, miséria, 

vulnerabilidade, destruição e uma total perda radical de tudo. Diante disto, a 

medicina oferece diversos medicamentos que atuam nos neurotransmissores do 

cérebro, fazendo diminuir o surto, funcionando como um anestésico para tais 

experiências. Entretanto, por mais que o medicamento contenha o surto, Pompéia 

aponta o desejo dos pacientes de parar de tomar o remédio, o que não ocorreria 

apenas devido aos seus efeitos colaterais. 

Deste modo, a loucura enquanto patologia, não pode ser compreendida 

como desvio da realidade, nem como uma disfunção neuroquímica. Pompéia 

aponta a importância do sentido na vida do homem e que o surto psicótico deve 

ser integrado à existência, e não apenas ignorado, esquecido, entendido como um 

fato a parte ou como algo passível de ser determinado. 

Entretanto não é apenas a perda de sentido que possibilita pensarmos 

sobre a loucura, afinal todos nós, em algum momento da vida, podemos enfrentar 

esta situação sem sermos considerados loucos. Sendo assim, o que difere a 
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nossa ausência de sentido da ausência de sentido de um louco? O que difere  

louco que ouve vozes de um pai-de-santo que ouve seus orixás? 

Para Pompéia 

 
�O que sabemos é que o psicótico perdeu a liberdade na 

relação com o resto da experiência dele. Ele está preso 

numa estereotipia, e essa é a marca da  doença� (p. 200). 

 

Na doença, o louco começa a se isolar das pessoas, sem conseguir 

compartilhar as suas experiências, seus sentimentos deixam de ser múltiplos e 

variados, tudo se apresenta de forma mais uniforme, sem cor, no qual, segundo 

Pompéia, há um processo de restrição, assim �Estereotipia, redução de liberdade 

e estreitamento caracterizam a doença� (Ibid, 201). 

Não é o fato de uma pessoa ir além de um princípio de realidade ou de 

�verdades� mais aceitas que se caracteriza a doença, mas sim como estas 

experiências se dão, o que, numa patologia ocorreria de modo no qual se reduz 

drasticamente o âmbito de sua existência. 

A tarefa do psicólogo consiste em recuperar o sentido dos surtos, 

reintroduzindo-os na história do paciente e com isso reintegrar a experiência 

psicótica na totalidade da existência deste paciente. Abre-se, assim, a 

possibilidade do paciente reapropriar aquilo que viveu e vive, recuperando a 

estrutura do sentido, �ele tem uma chance de poder, de novo, investir em suas 

relações, em seus projetos� (Ibid, p.203). 

 

 

IV. Ética e Finitude 
 

Apresentado o método fenomenológico, a ontologia fundamental de 

Heidegger, seus desdobramentos numa fenomenologia preocupada com a loucura 

e a saúde mental, pergunta-se �tal pensamento permanece apenas uma 

representação teórica do Ser e do homem? Ou será que, desse conhecimento, se 

pode retirar a prescrever indicações para a vida prática?� (Heidegger, 1967, p.89). 
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Para Heidegger, a resposta é uma só: 

 
�um tal pensamento não nem teórico e nem prático. É antes 
dessa distinção do teórico e prático que ele se a-propria. Na 
medida em que ele é ele mesmo, um tal pensamento não é 
senão a memória do Ser e nada mais. Pertencendo ao Ser, 
por ter sido lançado pelo Ser na guarda e na proteção de 
sua Verdade e assim para ela requisitado, pensa ele o Ser. 
Um tal pensar não da resultado. Não tem efeito, ele se basta 
à sua Essência, sendo.� (Ibid, p. 90). 

 

Como, então, pode a fenomenologia oferecer a sua contribuição para 

pensarmos o ser da Humanitas face à loucura e saúde mental?  

A fenomenologia que pensa o Ser deve fazê-lo amparada por um método, 

o qual oferece um modo de aproximação com a Verdade do Ser. Tal modo de 

aproximação ocorre de forma Ética. Tal ética não deve ser entendida como mais 

uma verdade ou, ainda, dever absoluto, amparada pela moral ou por um modo 

aceitável de se conviver. Ética não pergunta: �o que devo fazer para ser feliz?� 

mas sim: �como deixar acontecer estando-aí no mundo, o que tem-que-ser?� 

(Loparic, 2004, p 60). 

Na busca pela Essência do Ethos (Ética), Heidegger (1967) retoma uma 

sentença de Heráclito (Fragmento 119), que diz �ethos anthrópo daimon�. A 

tradução deste fragmento, para o filósofo não confere com o modo moderno de 

traduzi-lo, para Heidegger, Heráclito diz �a morada constitui para o homem a 

dimensão onde se essencializa o Deus� (p.88). Nesta frase, Ethos corresponde a 

estada, lugar de morada. Esta morada é a proximidade com o ser, na qual, o 

homem, em sua Essência, encontra o ser. Isto se dá no fenômeno da 

transcendência humana. O homem que transcende em seu habitar e se projeta na 

Essência do Ser  é o que para Heidegger, Heráclito chama de Daímon (Deus). 

 
�Se, pois, de acordo com o sentido fundamental da palavra, 
ethos, o nome, ética, quiser exprimir que a ética pensa a 
morada do homem, então o pensamento que pensa a 
Verdade do Ser, como o elemento fundamental, onde o 
homem ec-siste, já é a ética originária� (Ibid, p.91). 
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A compreensão de ética para Heidegger, enquanto um elemento 

originário, vai ao sentido do que Loparic diz, no deixar acontecer o que tem-que-

ser. Isso porque ser ético já se dá no círculo hermenêutico, no próprio habitar da 

Humanitas. Ter-que-ser-no-mundo no qual habitamos significa que abrimos um 

mundo no qual, desde já, nos ocupamos dos entes intramundanos e nos 

preocupamos com os outros. Sendo-no-mundo habitamos a falta de 

determinações, o agir não pode ser medido por uma moral que culpa o homem 

diante dos cursos de ação e deveres dados. Ele se dá no próprio existir do 

homem. 

Segundo Loparic, ao repensar o dever, Heidegger muda o próprio agir 

ético; não se trata mais de produzir alguma coisa, mas implantar sentidos 

nadificáveis no aí do Dasein, semelhante ao brincar e ao fazer arte, �trata-se de 

um agir por ter-que-agir, que não espera por resultados. De um agir órfão da razão 

suficiente. De um agir apenas por culpa diante do não-ser� (p.63), um agir 

projetado na liberdade da transcendência, no pensar originário. 

Para Heidegger, segundo Loparic, esta ética se dá numa História de Ser, 

a qual já oferece uma compreensão pública. Por isso, a ética heideggeriana é 

�autônoma�,, no sentido de ter-que-ser; e �heterônoma�, imprópria, no sentido de 

que todo agir-no-mundo submete-se ao domínio público. A relação com impessoal 

no domínio público cotidiano, para Loparic, não determina o ser-próprio: livre de 

todas as normas, o homem cuida e liberta o seu existir; somente um homem 

esquecido de si age de acordo com uma �liberdade consentida�. 

 
�O homem [...], assumindo o seu poder não-ser, cuidará, em 
primeiro lugar, de deixar os outros também livres para a sua 
possibilidade mais própria, [...]. Ser solícito significa cuidar 
do outro como acontecência finita, não como membro de um 
coletivo que obedece a norma da razão�. (Loparic, 2004, p. 
68). 

 

Portanto, uma ética que cuida verdadeiramente do outro não significa, 

segundo Loparic, racionalmente normatizá-lo, nem socializá-lo, e ainda tampouco 

inseri-lo numa história coletiva. Agir eticamente, no habitar um mundo que chega 

com os entes intramundanos e com os outros, e nos faz revelar o Ser em nossa 
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abertura, é cuidar de seu ter-que-ser para este revelar-se da maneira mais livre, 

própria e verdadeira. 
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Considerações Finais 
 
 

Um Outro Horizonte para Humanização e Loucura 
 

No decorrer do trabalho, pudemos acompanhar como a compreensão da 

Humanitas do homem ocupou diversos lugares sob diferentes olhares. A loucura e 

o louco também se anunciaram nos diferentes contextos como parte da 

conjuntura, na qual o Seu ser ia de encontro com a compreensão de homem do 

momento. 

O louco foi Dionísio e a sua embriagues; foi o homem errante desvirtuado 

do caminho da fé; foi o desatino entregue aos muros do internamento; foi o doente 

mental; o cidadão, entre muitos outros. Apesar desta multiplicidade, foi levantado 

como toda esta compreensão faz parte do paradigma metafísico no qual o homem 

ocidental lançou-se desde Platão. A loucura sempre fora espelhada dentro da 

�verdade� de homem de cada horizonte, na qual compreende o ser como o Uno, o 

supra-sensível; e o homem, ocupando cada vez mais uma posição privilegiada 

para o acesso a este ser, se torna ele mesmo, na mesma medida, substância, 

eternizado no tempo em seu ser. 

Sobre esta compreensão, Heidegger diz corresponder ao Humanismo 

que, diante da sua incapacidade de compreender a Essência do Ser da 

Humanitas, não consegue elevá-la a sua Verdadeira dignidade, já que, devido a 

sua linguagem, restringe a própria experiência humana. A verdade da Humanitas 

e da loucura também é, neste trabalho, aproximada ao discurso de Humanização 

presente no século XX. Tal discurso busca princípios para fundamentar o homem, 

sinalizando para modos de ser valorizados e idealizados, tentando resgatar o 

próprio homem que se encontra perdido. Como foi dito, este homem, na mesma 

medida em que se encontra, ele se perde de seu ser. 

Este se perder é entendido sob duas formas, como uma fuga de si-

próprio, num mergulho no impessoal; e como Destinamento do homem Ocidental. 
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Como vimos, na co-existência no impessoal não há a priore, apenas uma queda 

na qual o homem é chamado a diluir-se num determinado discurso. Este chamado 

ocorre no momento em que sendo o homem a abertura para acolher e desvelar o 

ser que se mostra � estando em jogo o próprio ser � esquiva-se da 

responsabilidade de ter-que-ser si-próprio diante da finitude. Este discurso, que 

sobre tudo fala, mas nada compreende, muitas vezes entendido como o correto e 

verdadeiro, não nos oferece uma aproximação ética com o Ser. Além disto, este 

discurso, para Heidegger, acabou por destinar, na História do Ser, um modo 

determinante de se compreender o ser. 

O obscurecimento do mundo � a devastação da terra, a massificação do 

homem e a fuga dos deuses � juntos ao niilismo e a técnica moderna anunciam o 

abismo no qual o homem do século XX encontra-se e perde-se, imerso na 

completa falta de sentido o que Heidegger nomeia de a era da �absurdidade 

acabada�, uma era da perfeita ausência de sentido. 

O horizonte da �absurdidade acabada� se faz insuficiente para nos 

aproximar da Essência do Ser e da Humanitas, pelo contrário ela lança o homem 

em experiências cada vez mais impróprias e massificantes (hoje a doença mental 

ganha um determinismo ainda maior, o determinismo tecnológico da genética, 

desapropriando qualquer responsabilidade do homem diante de seu ser, com a 

metafísica lançando raízes ainda mais profundas na compreensão de homem.) 

Entretanto, tal determinação não se faz melhor ou pior do que aquelas 

humanistas: de qualquer modo, elas se perdem nas alturas da metafísica e não 

pensam o Ser de modo originário. 

Ressalta-se a necessidade de uma superação de paradigma: o Ser não 

mais como o eterno e hierarquicamente superior ao ente, mas devemos 

compreendê-los dentro de uma temporalidade finita, na qual ser e ente possuem 

uma relação horizontal, destacando-se assim um círculo hermenêutico. Superar a 

metafísica consiste num salto para dentro deste círculo, no qual o Ser é sendo, 

dando fim a antropocentrização, reconhecendo homem e mundo como uma 

unidade, e não como entes a serem explorados e pervertidos. Assim, de certo 

modo, esta mudança envolve uma �mundanização�. 
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O acesso a este ser se dá, pois, através do método fenomenológico. Com 

Heidegger pudemos nos aproximar de uma ontologia fundamental que, a partir de 

ser-no-mundo como unidade originária da totalidade da existência e com a sua 

multiplicidade de existenciais, falam da �universalidade� e do �vazio� de ser. 

A partir de um outro olhar para a Verdade de Ser, se faz possível uma 

outra compreensão do ser da loucura. Para Pompéia não consiste apenas num 

conjunto de sintomas, ações neuroquímicas ou romper com o princípio de 

realidade, mas como um modo de ser diante da responsabilidade de ter-que-ser, 

na qual o mundo se apresenta limitado. A liberdade de ser-no-mundo-com-os-

outros é comprometida na loucura patológica. Esta falta de liberdade está 

ancorada na própria dificuldade de se fazer frente ao próprio ser, por isso, cabe ao 

profissional da psicologia cuidar para que este paciente possa resignificar sua 

relação com o mundo e com os outros a ponto de viver uma existência mais livre. 

Este trabalho não consiste numa teoria ou prática, mas no pensar sobre 

um modo de olhar e ser ético no mundo. Ser ético apresenta-se �como deixar 

acontecer estando-aí no mundo, o que tem-que-ser� (Loparic, 2004, p. 60). 

Deixar acontecer o que tem-que-ser, não significa, de maneira alguma, 

seguir determinações, afinal o homem habita a completa falta de determinações. 

Deixar acontecer é habitar próximo ao Ser, ouvir o seu chamado e, de modo livre 

abrir sentidos próprios e verdadeiros. 

Cuidar de um paciente não deve visar �humanizá-lo�, para fazê-lo mais 

feliz, ou ainda para torná-lo �livre�. Num cuidado ético não esperamos resultados, 

como se a ética fosse mais uma técnica e a liberdade e a humanização um 

objetivo a ser alcançando, o que poderia levar o homem à massificação na 

obrigatoriedade da ética. 

Ser-livre não é um objetivo, ela apenas é no sendo. Isso significa criar 

possibilidades para o paciente ser no modo em que pode ser, agindo livremente e 

habitando um modo originário. Livre de todas as normas, o homem cuida e liberta 

o seu existir. libertar-se e alcançar a sua verdade e lançar-se ao mundo em sua 

Essência. Para tanto, neste co-existir não é necessário uma teoria ou uma prática, 

�o ente que existe tem a visão de �si� somente na medida em que ele se faz, de 
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modo igualmente originário, transparente em seu ser junto ao mundo, em seu ser-

com os outros�.  (Heidegger, 2004, p.202). 

Somente assim poderemos pensar numa Humanitas na saúde mental 

�Humanizada�: no homem habitando a sua abertura. Tal ou tal teoria não se faz 

melhor ou mais pronta para possibilitar uma abertura, uma liberdade ao louco na 

busca de novas relações e projetos, ela se faz suficiente na medida em que 

permite este ser de forma mais própria, com o cuidado suficientemente 

necessário, 

Para tanto se faz extremamente necessária uma superação da metafísica, 

que só poderá ocorrer quando a sua possibilidade esgotar e surgir algo novo 

dentro dela mesma. A política não é em si um caminho, já que se mantém 

distanciada do Ser. Tal superação seria anterior a qualquer ação política, social, 

teórica ou prática, ela se dá numa mudança nos Sentidos dos modos de Ser que 

alcança a Verdade através da cura, enquanto dimensão ontológica, possibilitando 

ao Dasein cuidar de seu ter-que-ser de forma própria no tocante de seu ser-no-

mundo-com-os-outros. 

 
�Somente na medida em que o homem, ec-sistindo na 
Verdade do Ser, pertence ao Ser, é que pode provir do 
próprio Ser a recomendação das prescrições que tornar-se-
ão para o homem lei e regra. Em grego, recomendar é 
néimen. O nómos não é apenas lei, porém, mais 
originariamente, a recomendação protegida pelo destinar-se 
do Ser. Só essa recomendação pode dispor o homem para o 
Ser. E somente essa disposição pode trazer e instaurar 
obrigações. Do contrário, toda lei permanecerá apenas um 
produto da razão humana� (Heidegger, 1967, p.95). 

 

Mais essencial do que leis que valorizam o homem, é encontrar o 

caminho para a morada na Verdade do Ser. Somente nela, segundo Heidegger, 

há amparo e sustento. Assim, podemos olhar para a Humanização sob outra ótica, 

não como lei, como busca de um homem perdido ou como princípios universais.  

Mas como um consumar a existência, sendo de forma livre, diante da própria 

finitude e angústia, com os outros no mundo, recomendando caminhos, cuidando 

do habitar que é o homem, na unidade inseparável entre ser, pensar e acolher  na 
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relação Ser-no-mundo, acolhendo, enfim, o ser de modo originário. Assim se faz 

possível um outro cuidar (no sentido de cura) e olhar para a loucura e para a 

Humanitas. Esta seria a revolução paradigmática, o que, de certo modo, 

significaria Humanização e Mundanização, mas, quando alcançamos este ponto 

de superação da metafísica, estes termos já não se farão mais suficiente para 

englobar toda a originariedade da consumação de uma existência 

verdadeiramente livre no mundo e com os outros. 
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