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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: A questão acerca da fronteira entre loucura e sanidade – se é que existe – sem 

dúvida fomentou, nos anos 60, os trabalhos do italiano Franco Basaglia. Com sucesso, os 

estudos e ações de Basaglia desencadearam um processo de desinstitucionalização 

psiquiátrica na Itália, através da Lei 180 de 13 de maio 1978, que proibiu a manutenção de 

manicômios e a construção de novos, dando garantias de tratamento psiquiátrico adequado às 

pessoas 'com alguma situação mental', para se fazer uso da feliz expressão disseminada por 

Paulo Amarante. Por influência dos resultados italianos, os trabalhadores da Divisão Nacional 

de Saúde Mental (DINSAM) no Brasil mobilizaram-se para denunciar o tratamento as pessoas 

com desordem mental, em especial a violência por elas sofrida e a marginalização destes 

indivíduos. Sob a ótica civil, as pessoas com transtornos mentais eram consideradas 

incapazes; sob a ótica penal, ainda que incapazes de compreender o caráter ilícito da sua 

conduta e de agir conforme este entendimento, à pessoa com alguma situação mental em 

confronto com a lei, relega(va)-se o encarceramento em manicômios ou hospitais 

psiquiátricos de custódia que, salvo melhor juízo, oferta condições ainda mais degradantes e 

desumanas que os cárceres convencionais. A tentativa de modificação de tal cenário 

amplamente atentatório aos direitos humanos fundamentais, encontrou-se acolhida, a partir da 

década de 80, em movimento social brasileiro que protagonizou, e ainda protagoniza, a “Luta 

Antimaniomial”, compromissada com o combate aos tratamentos violentos e desumanos 

dedicados a estes cidadãos, pregando, como o modelo italiano, uma sociedade sem 

manicômios com vistas ao restabelecimento da condição de cidadão de tais indivíduos. 

Assim, os frutos da luta antimanicomial começam a ser sentidos em 2001, com a publicação 

da Lei 10.216 (Paulo Delgado), que promoveu a chamada reforma psiquiátrica através da 

transferência do foco do tratamento da instituição hospitalar para uma rede de atenção 

psicossocial em unidades de serviços comunitários e abertos, firmando compromisso com a 

inclusão social das pessoas com desordens mentais e reinserção dos ex-internos, idealizando a 

extinção dos hospitais psiquiátricos. Mas recentemente, em 2015, foi publicada a Lei 13.146 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), consagrando, juridicamente, outras vitórias para a luta 

antimanicomial, já que, além de presumir capazes as pessoas com alguma situação mental, 

ainda fixa rol de direitos a serem garantidos a elas. Todavia, entre o plano legal e o concreto 

há abismos a serem transpostos, em especial no que respeita a mentalidade do judiciário 

pátrio, em questões civis e penais envolvendo pessoas com alguma situação mental. Desta 

forma, a pesquisa se propõe a promover a melhor interpretação e aplicação das Leis, em 

especial, 10.216-2001 e 13.146-2015, à luz dos direitos fundamentais consagrados na 

Constituição Federal Brasileira, com vista à efetivação dos direitos humanos de tais 

indivíduos, fazendo-o em cotejo com postura adotada pelo judiciário brasileiro em casos 

concretos tomados como paradigma, donde emana, inclusive, a relevância da pesquisa. A 

pesquisa terá suporte bibliográfico, para tanto lançando mão de método histórico e dedutivo, 

já que a conclusão alcançada será deduzida a partir das premissas teóricas firmadas ao longo 

da pesquisa. 
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