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Resenha biográfica 

 

Pedro Gabriel nasceu em Minas Gerais em 26 de agosto de 1950. Em 1975, formou-

se em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Seu interesse pela Psiquiatria 

nasceu através do estágio voluntário realizado na Colônia de Barbacena, durante os finais de 

semana, sob a orientação dos professores Silvio Oliveira e Alonso Moreira Filho, no quarto 

ano da graduação. 

Em 1976, iniciou o Curso de Especialização em Psiquiatria Social na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e no ano seguinte ingressou na Residência no Instituto de 

Psiquiatria da Universidade do Brasil e no mestrado do Instituto de Medicina Social, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Trabalhou como bolsista concursado pela Divisão Nacional de Saúde Mental, no 

Centro Psiquiátrico Pedro II em 1978, no hospital infantil e pronto-socorro do hospital 

Gustavo Riedel, daquele Centro. Neste mesmo ano, foi aprovado no concurso do INAMPS, 

indo trabalhar no PAM de Duque de Caxias. Prestou novo concurso para a DINSAM, em 

1982, para médico sanitarista e optou por trabalhar na Colônia Juliano Moreira. Defendeu a 

dissertação de mestrado em agosto de 1983, no IPUB, sobre o desemprego dos operários 

metalúrgicos de Paracambi e sua psiquiatrização maciça.  

Foi transferido para o CPP II, em 1984, onde trabalhou como médico da enfermaria 

feminina no Instituto de Psiquiatria Adauto Botelho (IPAB). Neste período freqüentou o 

curso de Especialização em Planejamento Estratégico de Saúde, oferecido pela Fundação 

Oswaldo Cruz. Retorna, no ano seguinte, a Colônia como Diretor de Ensino e Pesquisa, onde 

fundou o Núcleo de Pesquisa em Psiquiatria Social (NUPSO). Em 1987, presenciou a 

tentativa de intervenção do Ministério da Saúde na Colônia e participou da resistência 

composta de funcionários e usuários. Foi o redator da primeira versão do projeto de lei Paulo 

Delgado, pela extinção dos manicômios no Brasil, encaminhada à Câmara de Deputados 

neste mesmo ano.  

 Foi aprovado no concurso para professor adjunto de Psicologia Médica da UFRJ, em 

1989, e por este motivo se demitiu da Colônia no ano seguinte. Em 1992, defendeu a tese de 

doutorado, na Universidade de São Paulo, com o título “As razões da tutela".  

Assumiu, em 1999, a Coordenação de Saúde Mental do Estado do Rio de Janeiro e em 2000, 

a Coordenação Nacional de Saúde Mental, ligada ao Ministério da Saúde, em Brasília.    
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Data: 16/12/2002  

 

Fita 1 - Lado A 

 

AB – Projeto Memórias da Psiquiatria no Brasil, entrevista com Dr. Pedro Gabriel Godinho 

Delgado, entrevistado por Anna Beatriz Almeida e Angélica Estanek, no dia 16 de dezembro, 

2002, fita 1.  (Pausa na gravação). É... bota pertinho de você. 

 

PG – Isso. 

 

AB – A gente usou como base aquele memorial que... 

 

PG – Que eu mandei para vocês, tá bem. 

 

AB – E, na verdade, o que a gente vai querer aprofundar um pouquinho com você é o dia-a-

dia que você viveu nesses diferentes espaços que você andou. 

 

PG – Sei. 

 

AB – Então, sem muita preocupação da gente seguir... vontade dava de seguir toda a sua 

trajetória, mas a gente vai focar por causa da questão de disponibilidade de tempo. Mas uma 

coisa que para gente é muito cara é a gente entender esse objeto, o que te levou a optar pela 

medicina? Como é que foi esse processo na sua vida? Se você tem alguma relação com 

história familiar ou de amigos? Como é que foi isso? 

PG – Então... a medicina na verdade não foi também uma... uma procura assim tão pré-

determinada e tão consciente, mas dentro da medicina, aos poucos eu fui construindo essa 

vontade de fazer medicina, mas não foi, por exemplo, eu não tenho... meu pai não é médico, 

eu trabalho até com uns alunos da faculdade de medicina, essa questão da procura e muito 

freqüentemente o estudante de medicina é filho de médico. Na minha família tem... não tem 

a presença importante de médicos, a não ser depois, quando um irmão meu também se tornou 

médico, então, a medicina não foi assim, talvez porque na época em que eu fiz vestibular era 

uma das opções que havia, então, não foi um negócio assim, uma escolha tão, digamos é... 

fácil de definir não. Agora dentro da medicina, eu desde o início pensei em fazer psiquiatria 

mesmo. 

 

AB – E essa opção em fazer psiquiatria? Porque na faculdade... você foi fazer medicina, Juiz 

de Fora e Vitória. 

 

PG – Isso. 

 

AB – Tinha um espaço para discutir psiquiatria no campo das disciplinas ou algum professor 

se destacou? Como é que era... 

 

PG – Eu acho que como eu era um pouco assim, eu tenho um perfil assim: eu era uma pessoa 

que ou eu ia fazer medicina ou eu ia fazer letras. Cheguei, inclusive, a me preparar para fazer 
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letras, cheguei a ser, antes da faculdade de medicina professor de português, professor formal, 

licenciado de português, antes da faculdade e ao longo da faculdade eu continuei dando aula 

de português e fazia disciplinas na área de letras, até porque eu tinha uma licenciatura 

precária para ensinar. Então, isso talvez é uma justificação, isso talvez tenha alguma coisa, 

alguma relação porque na verdade tem uma coisa a mais que dentro da, da... medicina, a 

psiquiatria a gente tinha um contato maior com algumas coisas literárias. Nessa época a gente 

lia muito os existencialistas. A gente lia muito [Albert] Camus, [Jean-Paul] Sartre e depois 

eu comecei a perceber que, dentro da psiquiatria que se estudava na época, também esses 

autores eram autores referidos. A gente lia porque era um pouco por moda, na verdade uma 

moda tardia, mas ainda se lia bastante. Então, eu acho que tem esse aspecto, um aspecto 

assim mais pela área de Ciências Humanas. 

 

AB – E teu interesse por essa área das humanas, da filosofia. 

 

PG – Isso e aí a psiquiatria funcionava como uma espécie de... assim... interface, entre a área 

biológica e a área humana. Mas eu também acho que isso é pouco para explicar. Na verdade, 

eu pensei isso desde o início e depois, ao longo do curso de medicina tive, como foi freqüente 

também na minha geração, uma certa crise vocacional com a medicina ao longo do curso, 

pensei seriamente em não fazer medicina porque eu tive essas duas possibilidades assim, mas 

nunca cheguei a sair da faculdade. Depois quando eu comecei a fazer a parte de clínica 

médica, a gente passou a trabalhar nas enfermarias, aí realmente eu não tive mais vontade de 

deixar de fazer medicina. E tive um período em que eu deixei de pensar em fazer psiquiatria 

porque estava gostando muito da clínica. 

 

AB – Clínica geral. 

 

PG – Clínica geral, Santa Casa, clínica geral, nunca pensei em nenhuma outra especialidade 

a não ser psiquiatria ou senão a clínica geral. Teve um período em que eu como estudante de 

medicina, comecei a freqüentar com... por conta dos professores que a gente tinha na cadeira 

de psiquiatria em Juiz de Fora, a gente passou a ir nos fins de semana para Barbacena. Nos 

fins de semana em Barbacena, a gente ia sábado ou domingo ou, às vezes, ia no sábado e ia 

no domingo de novo, trabalhar um trabalho voluntário, como um estágio, da nossa parte nós 

éramos estagiários, da parte dos professores que iam com a gente, eram voluntários porque 

não era um trabalho propriamente... 

 

AB – Quem eram esses professores? 

 

PG – Eram Alonso, Alonso Moreira Filho, que hoje ele está aposentado, que ele teve 

problemas de saúde e se aposentou até mais ou menos precocemente, porque ele era uma 

pessoa jovem, um jovem professor na época, e o Sílvio Oliveira. Foram os dois. E a gente se 

encontrava em Barbacena com algumas pessoas da, da... [Universidade] Federal de Minas 

Gerais. E a gente passou a fazer um trabalho conjunto a [Universidade] Federal de Juiz de 

Fora e a [Universidade] Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, nos fins de semana em 

Barbacena. Então, ali realmente, ali de fato digamos assim, um certo encontro definitivo com 

a especialidade. 
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AB – E era o teu primeiro encontro com esse espaço asilar assim na psiquiatria? 

 

PG – Eu tinha ido como aluno, assim da faculdade, já tinha feito aulas práticas assim, mais 

ocasionais, mas de fazer uma coisa mais sistemática e regular foi... E, na verdade, apesar de 

ter um horror da situação da instituição que era uma situação muito pior do que é hoje, que 

ainda continua ruim. 

 

AB - Ela era nesse momento estadual. 

 

PG – Estadual, FEMIG, era o famoso, Colônia de Barbacena, são duas colônias: a masculina 

e a feminina. A gente trabalhou nas duas. Era um hospício público, um asilo público, tipo 

colônia de alienados. Tinha pacientes de todo estado, tipo de Minas Gerais, da Bahia, do 

Estado do Rio [de Janeiro]. Então, eu tive duas reações assim, aparentemente contraditórias: 

teve um horror em relação à instituição, a pobreza e tal, mas teve um absoluto encantamento 

com a questão da... loucura. Da loucura, da Psicopatologia, do ofício do psiquiatra, do 

tratamento, tratar as pessoas e tal. Depois a gente foi percebendo os limites que a gente tinha 

porque, na verdade, tudo que a gente propunha, esbarrava na limitação institucional. Não 

havia nenhuma consciência, digamos assim, antimanicomial naquele período. Minha ligação 

era com a especialidade mesmo, eu achava que aquelas instituições eram horríveis, mas 

achava talvez que fosse uma questão de serviço público decadente, falta de investimento, não 

propriamente o modelo. 

 

AB – O modelo. 

 

PG – É, mas a partir do momento que a gente começava a dar alta para as pessoas, mandar 

cartas para as famílias... isso como estudantes, lá. Que na verdade quem trabalhava eram os 

estudantes, porque durante a semana na verdade a gente percebia que não acontecia nada, o 

que acontecia era nos fins de semana, a gente começou a perceber que, de fato, havia um 

problema ali... que tinha que ser resolvido e que era da própria instituição. Mas a minha 

impressão desse período foi uma impressão assim de, digamos, contato definitivo e escolha 

da especialidade já como estudante. Todas as crises posteriores, é... assim em relação a 

profissão, em relação a especialidade, foram secundárias em relação a essa escolha que foi 

feita já... 

 

AB – Já estava dada. 

 

PG – Já estava dada aí a partir disso depois desse período que eu estava fazendo a disciplina 

de psiquiatria, (pigarro) eu fiz um internato que se faz na medicina o internato que é o último 

ano e eu fiz em clínica médica e voltei a ficar muito interessado em clínica médica, mas aí já 

estava com o caminho mais ou menos traçado. Mas é... quando eu me inscrevi para fazer a 

seleção de curso de especialização em residência, eu me inscrevi ainda com uma certa dúvida, 

se eu não deveria primeiro fazer um pouco mais de clínica, clínica médica que eu estou 

falando, mas aí eu vim eu vim fazer... 
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AB – E essa especialização quando você começou a fazer, a especialização já era em 

psiquiatria? 

 

PG – Não, sem dúvida! 

 

AB – No IMS [Instituto de Medicina Social/UERJ] você já optava ou fazia uma 

especialização em medicina preventiva, não? 

 

PG – Não. 

 

AB – Já era uma especialização... 

 

PG – O que eu comecei a especialização, no IMS foi o mestrado. A especialização eu fiz, na 

UERJ que era, não era no IMS. 

 

AB – Na UERJ, desculpe. 

 

PG – Eu comecei na UERJ e passei logo um mês e pouco depois para o Instituto de 

Psiquiatria, eu tinha feito as duas... 

 

AB – Optou pelo IPUB [Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ]. 

 

PG – É aí foi uma opção difícil, na verdade, e eu acho que essa opção ela se deu porque era 

um período assim, era 1976 o curso lá da UERJ, era um curso muito interessante, quem 

dirigia o curso era o Joel Birman e o Jurandir Freire Costa, mas numa estrutura organizacional 

muito precária que era aquela pequena enfermaria que ainda existe até hoje, com poucos 

pacientes e tal. E ao mesmo tempo eu fiz a seleção do IPUB, que foi um pouquinho depois, 

que eu já ia fazer mesmo já estava inscrito e como eu passei nas duas, eu recebi a convocação 

para ir para o IPUB e fiquei em dúvida, mas optei pelo IPUB... não foi assim uma opção 

muito consciente, não. Foi um pouco porque lá tinha um pouco mais de estrutura.... 

 

AB – E tinha uma clínica maior. 

 

PG – Tinha uma clínica maior, tinha... Na verdade, tinha uma tradição maior na formação de 

psiquiatras, mas eu lamentei muito a coisa de ter saído de lá porque eu tinha começado a 

fazer, na verdade, grupo de estudo com Jurandir [Freire Costa], lá mesmo era aluno e um 

aluno assim... bastante encantado, mas ao mesmo tempo eu estava sendo chamado para a 

coisa de fazer a especialidade em psiquiatria. Aí já não tinha mais dúvida porque eu já não 

tinha nenhuma questão em relação a fazer psiquiatria. 

 

AB – Nos momentos dessas especializações... vocês recebiam bolsas? Vocês tinham algum 

apoio? Você estava recém formado e vindo para o Rio de Janeiro....  
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PG – Isso. Então.... a especialização não tinha bolsa. Não tinha bolsa e você tinha meio que 

tinha que se virar e aí o que a gente fazia é logo que eu me formei, eu me formei em dezembro 

e em janeiro eu estava na UERJ. Mas, ao mesmo tempo, em janeiro eu também já estava 

dando um plantão... nessas clínicas e tal então, a gente se sustentava assim: você fazia o 

curso, não pagava o curso.  

 

AE – Também não recebia. 

 

PG – Também não recebia e se dava um plantão para poder sobreviver, dava um plantão 

nesses hospitais. Desde o início, desde o primeiro mês de médico formado, eu dava plantão, 

então, é... depois quando você vai fazer residência... porque antigamente você fazia assim, 

você fazia primeiro uma especialização longa. Essa especialização que eu fiz foi um ano e 

dois meses, longa e em tempo integral, era como se fosse uma residência, mas depois é que 

vinha a residência. Então, eu fiz as duas coisas: primeiro a especialização, depois residência. 

No primeiro ano, depois que... eu estava no... passei para o IPUB, foi uma coisa meio, uma 

decisão difícil, mas acabei optando, nunca fiquei muito feliz com essa escolha, mas, enfim, 

a escolha é sempre assim, esse que é o problema. 

 

AB – Alguma coisa perde... 

 

PG – Alguma coisa perde e tal e mergulhei... na residência. Na residência, não. Na época era 

especialização, no ano seguinte é que eu passei, fiz a residência, você tinha que fazer esse 

percurso na época, entrava pela especialização. 

 

AB – E a sua ida para o IPUB [Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, atual UFRJ] 

quando você foi conhecer esse espaço, trabalhar nele, tanto na especialização como na 

residência, tendo vivido já uma realidade asilar, de manicômio em Barbacena, o que você 

sentiu neste espaço? O IPUB, tanto com relação ao tratamento, a capacidade daquelas pessoas 

e a possibilidade de socialização delas, ou não, você tinha uma expectativa diferente? Como 

é que foi isso? 

 

PG – Então, é... certamente a realidade que eu conheci de hospitais psiquiátricos onde eu 

tinha feito estágios e tal e a realidade dos serviços, tanto da UERJ quanto do IPUB, eram 

realidades muito diferentes, no sentido assim, de que o IPUB e a UERJ, não eram instituições 

precárias no sentido material, no sentido de conforto dos pacientes e no sentido também da 

relação entre profissionais e pacientes, ou seja, tinha um número bastante grande e, até grande 

demais, de pessoas que atendiam, porque tinha estudante de graduação, tinha especializando, 

tinha residente, tinha os professores. Então, era radicalmente diferente, eu achava que aquilo 

era, na verdade, um luxo em relação ao atendimento e é certo que nesse primeiro ano da 

formação, não havia uma consciência assim muito clara dos problemas da instituição 

psiquiátrica. Exceto uma leitura que já era obrigatória, por exemplo, a gente ao fazer a 

especialização... na UERJ, já se estava lendo o [Erwing] Goffman, entendeu? O Goffman é 

um livro que se leu logo nesse período. Ele tinha chegado no Brasil... ele chegou no Brasil 

em [19]70 e poucos, ele é de [19]61 a edição americana, no Brasil chegou em [19]70 e poucos 

e a gente lia como um livro...  não era todo mundo que lia não. Era um livro que se lia e se 
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liam muitas coisas relacionadas à crítica da instituição psiquiátrica, mas não era o... a... 

questão assim dominante. Não havia uma discussão assim, tão presente. Logo nesse primeiro 

ano essa discussão, o enfrentamento da instituição se deu no concreto mesmo porque eu 

trabalhava num plantão e aí a gente queria, eu quando digo várias pessoas que trabalhavam 

comigo, a gente tinha muito interesse em trabalhar no serviço público, em vez de trabalhar 

nas clínicas privadas e aí veio uma seleção um concurso para DINSAM [Divisão Nacional 

de Saúde Mental], logo nesse primeiro ano. E a gente fez esse concurso, foi um concurso 

longo, demorado e depois tanto que um ano depois, a DINSAM repetiu esse concurso, mas 

como houve muitas acusações de manipulação dos resultados e tal, deu uma confusão 

generalizada que foi a crise da DINSAM. 

 

AB – Agora... esse concurso a gente queria pensar... é um processo institucionalizado, de 

fazer um concurso, mas para bolsas? 

 

PG – Para bolsas. 

 

AB – Quer dizer, é um concurso, mas que não é. 

 

PG – Certamente. 

 

AB – Do precário. 

 

PG – Não, ele não era um concurso.... inclusive nem era propriamente um concurso público: 

era uma seleção... pelo menos.... 

 

AB – Uma disputa. 

 

PG – Pelo menos fizeram uma seleção, a gente achou que isso foi até bom, em relação a 

outras pessoas que trabalhavam lá como bolsistas, mas como eles queriam contratar um 

número maior de pessoas houve, de fato, neste ano um investimento maior da DINSAM, não 

sei, enfim, era um período ainda que a DINSAM isso já estamos passando de [19]76 para 

[19]77. Então, de fato, a DINSAM abre uma seleção grande aqui no Rio [de Janeiro], para 

Colônia [Juliano Moreira], para o Engenho de Dentro [Centro Psiquiátrico Pedro II] e para o 

[Instituto Philippe] Pinel. A partir disso eu fui algumas vezes no Engenho de Dentro, já tinha 

ido para conhecer, para coisas assim e fiz... era uma prova e tinha entrevistas que se fazia lá 

no próprio Engenho de Dentro. E eu me inscrevi para o Engenho de Dentro, não sei se o Pinel 

não tinha vaga, não sei como é que era, porque o Pinel seria mais prático e tal, mas eu achava 

interessante o Engenho de Dentro, gostava da idéia de trabalhar no Engenho de Dentro. E aí 

fui fazer aquelas entrevistas lá, muito assim... foram entrevistas concorridas, estranhas 

porque a gente fazia entrevista lá com aqueles diretores de unidades, extremamente 

conservadores e tal, mas eram entrevistas assim, bastante competitivas, e aí passei, e comecei 

a trabalhar lá. Quando comecei a trabalhar lá, na verdade, aí é que a gente começou, eu 

comecei a ter um contato com a instituição psiquiátrica um pouco mais concreta. Porque um 

plantonista é aquele médico eventual que vai ali no fim de semana, para poder fazer a minha 

especialização, eu dava plantão no fim de semana, você não tinha muito a ver com a 
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instituição, tinha pouca decisão e tal. Não achava muito interessante o trabalho de plantão 

mas como eu estava estudando como especializando, qualquer coisa era interessante para o 

treinamento e tal. Quando passei a fazer esse trabalho no Engenho de Dentro, não, no 

Engenho de Dentro foi, inicialmente eu trabalhei no [Pavilhão de] Neuropsiquiatria Infantil, 

me colocaram no [hospital de] neuropsiquiatria infantil. 

 

AB – E aí você tinha uma presença maior durante a semana? Como é que era a carga? 

 

PG – Sim, eu trabalhei...  primeiro trabalhei no ambulatório. Eu ficava de manhã no IPUB e 

ia de tarde para o ambulatório do Engenho de Dentro, entendeu? Eu acho que eram todos os 

dias ou quatro vezes na semana, eu me lembro que era uma coisa de rotina... 

 

AB – E você participava da rotina? 

 

PG – Da rotina, passei a ter aquela coisa dos próprios pacientes e passou a ser uma coisa 

bastante, bastante interessante. 

 

AB – Você foi trabalhar no infantil. 

 

PG – No infantil.  

 

AB – Você já tinha trabalhado com esse universo? 

 

PG – Não, na época eles estavam precisando de pessoas para o infantil e eu estava fazendo 

também pelas minhas atividades no IPUB, eu fazia uma parte da minha especialização, do 

estágio, que era no COI que era Clínica de Orientação da Infância, e eu achava interessante 

eu gostava do trabalho lá. E aí eu não me lembro assim exatamente qual foi a minha escolha 

em relação a isso; na verdade, eu não tinha muita questão de trabalhar ou com adulto ou com 

criança naquele [momento]. Eu estava no primeiro ano da minha formação, não tinha...  

 Então, fui trabalhar nesse ambulatório. Foi um trabalho interessante mais aí comecei a me 

defrontar na verdade com a realidade daquela instituição, que era uma instituição muito 

fechada, muito autoritária, muito verticalizada, stop muito atrasada do ponto de vista 

científico assim, muito ciosa de coisas atrasadas antigas, entendeu e como a gente tava muito 

atualizado por que a gente tava fazendo justamente um curso naquele momento a gente 

começou a ver esse contraste a segunda coisa é que nós começamos a criticar o fato de que 

éramos bolsistas, estávamos ali para fazer um curso e não havia curso. Isso começamos o 

trabalho nos tomava o tempo todo, mais ainda a gente começou a botar a contradição, ali 

logo que houve um período e havia também  na verdade em 77, era um governo militar o 

diretor era um militar era o coronel e o assessor principal dele também era militar a Colônia 

também enfim a própria DINSAM que a cede era aqui no rio era dirigida por pessoas assim 

muito autoritárias e tal com formação muito dura na área de Psiquiátrica então, foi mais ou 

menos inevitável que fosse havendo aquelas tensões ali dentro mas, em decorrência dessa 

tensão uma das coisas que fizeram foi que a diretora do hospital infantil, isso foi um fato, ela 

me proibiu de fazer grupos com familiares. Como eu tinha crianças autistas que eu atendia, 

psicóticas deficiêntes mentais, eu precisava de alguma forma ter um contato mais sistemático 
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com os familiares, e tinha interesse em fazer esse contato através de grupos então, isso 

também falar dos problemas ou seja, para eles também poderem falar dos problemas ou seja 

uma mãe poder dizer para outra uma solidariedade. Uma coisa de ajuda mútua também e 

além do acompanhamento e orientação. E aí, eu comecei a fazer sem pedir a autorização, por 

que eu não achei que precisava pedir autorização para fazer o meu trabalho. E aí a primeira 

coisa que ela disse para mim é que ali não se trabalhava em grupo, havia uma tensão que eu 

fui descobrindo depois que eles tinham um trauma de origem lá com as comunidades 

terapêuticas que eles tinham reprimido duramente a experiência de comunidade terapêutica 

no Engenho de Dentro e que tinha sido no final assim dos anos 60 e início dos anos 70. 

 

AB – Teve alguma coisa a ver com Nise [da Silveira]? 

 

PG – Não, foi o Odilon Galote, foi com o Santos, ai meu Deus do céu, o ele até faleceu o ano 

passado. A Nise, a Nise é bem anterior é anos 50, né. Mais a comunidade terapêutica do 

Galote e do Gustavo Riedel foram duas experiências interessantes que duraram pouco tempo 

entendeu? como é que chama, Santos, Gustavo, Olavo Santos? não é Eduardo Santos não é 

to esquecendo o nome dele, mas é uma pessoa muito conhecida 

 

AB – Vou anotar aqui. 

 

PG – Santos, é muito conhecido. 

 

AE – Edson. 

 

PG – Todo mundo sabe. E aí tinha outras pessoas também, eu imaginei se fosse isso por que 

não tem nenhuma razão para ninguém não querer e eu sei que aquilo foi um primeiro atrito 

segundo há algumas interferências por exemplo, eu estava atendendo eu tava atendendo 

assim na minha sala, lá um lugar precário. O lugar que você está atendendo é sagrado. 

 

AB – Sagrado. 

 

PG – Aí as pessoas entravam na sala, a diretora a vice diretora para me falar coisas para eu 

fazer ou pedir opinião sobre casos no meio do atendimente eu comecei, isso começou a gerar 

umas circustâncias assim de uma certa tensão mais nada que fosse muito grave não sabia que 

na verdade havia assim alguma coisa mais tensa circulando. E eles estavam incomodados 

com a presença de tantos bolsistas eles precisavam dos bolsistas mais ou mesmo tempo, por 

que enquanto estava acontecendo comigo ali, tava acontecendo também com Paulo Amarante 

não sei aonde, com? ? com todas as pessoas estava acontecendo, na verdade ? ? estava 

acontecendo na Colônia. 

 

AE – Estas interferências na verdade seriam uma parte de vigilância? 

 

PG – Eu acho que sim, em parte sim, depois que eu percebi que sim, esse negócio de abrir a 

sala para saber o que você está fazendo não deixar que você faça grupo. Com medo de uma 

coisa subversiva, entendeu? como se grupo fosse uma coisa subversiva, um grupo de mães 
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de crianças autistas, por exemplo. Uma coisa paranóica, era uma instituição completamente 

paranóica. Aí... 

 

AB - ? ameaças. 

 

PG – Viraram ameaças, e havia de fato o clima da redemocratização em curso e eles eram a 

instituição ultra conservadora e uma instituição vinculada sem dúvida ideologicamente ao 

governo militar. Aí até aconteceu uma situação que eu to me lembrando aqui, que foi que eu 

to tentando me lembrar por que eu fui do infantil. 

 

AB – Para o Gustavo Riedel1. 

 

PG - Gustavo Riedel, e foi a partir de uma de uma coisa que essa diretora disse que se acertou 

quando eu saí de lá por causa dessas tensões. Mas eu tava me lembrando aqui, tava tentando 

me lembrar qual foi o estopim, por que sempre tem uma coisa mais grave e agora que eu não 

me lembrava na verdade não foi nada tão grave assim, foi, teve um encontro da SBPC. 

 

AE – Em São Paulo. 

 

PG – Em São Paulo. Que foi  o encontro da anistia, que tirou a anistia e para ir ao encontro 

da SBPC eu  precisaria não ir um dia da semana, uma Sexta-feira uma coisa assim, por que  

na verdade esse encontro era Quinta, Sexta, Sábado e Domingo, então, não é nenhum grande 

problema sim você ter deixado de ir um dia ou dois, até por que eu cuidava bem do meu 

ambulatório, uma ligação muito boa com os pacientes e o pessoal da enfermagem, era um 

laboratório tranquilo, aumentou muito o ? ? no laboratório. Você começa a atender e fica 

satisfeito ficou uma demanda grande e ao mesmo tempo a enfermaria de lá eu tinha, já tinha 

conflito com a diretora da enfermaria, por que as vezes o paciente tem que se internavam no 

ambulatório, eu passei a não internar mais por que aquela enfermaria era um horror, era de 

fato umj horror era uma enfermaria prisional a infantil, aí eu ficava meio chocada. Bom, aí, 

como teve o negócio da SBPC eu acertei com o pessoal do ambulatório como é que eu ia 

fazer para deixar de ir determinado dia e preferi não comunicar a diretora. Por que achei que 

isso poderia gerar uma situação maior, entendeu? até por que na época, na época a época era 

uma época assim, você dizia são econtros de comunistas são coisas de comunistas e etc, etc. 

 

AB – Qualquer aglomeração. 

 

PG – E como esse encontro era um encotnro realmente de mobilização contra o governo 

militar. Eu preferi para não fazer confusão, essa é que foi a verdade, preferi não fazer 

confusão, então, e fui foi ótimo, aliás o grande nome desse encontro da anistia foi o Fernando 

Henrique Cardoso, que foi um cara que fez o discurso da anistia foi um encontro belíssimo. 

Foi muito legal, foi muito bem. Aí voltando, normalmente para o meu ambulatório sem 

problemas, até por que um encontro desses não dura muto tempo, ele dura 2 dias mais um 

fim de semana. Segunda feira eu taava lá e aí atendi na Segunda feira normalmente no dia 

                                                           
1 Gustavo Riedel é um dos hospitais que compõem o complexo do CPPII. 
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seguinte quer dizer, no primeiro dia atendi normalmente não vi diferença nenhuma, tudo 

nomal o pessoal da enfermagem também, no dia seguinte quando eu voltei as pessoas da 

enfermagem falaram, "olha teve muita confusão aí de manhã, umas reuniões e umas coisas 

assim", e aí é que me comunicaram um fato no dia seguinte que. Aí eu vi esse documento, 

de fato e ela disse, e eu vi esse documento que eu estaria afastado da minha bolsa por que eu 

tinha ido a um encontro de comunistas. Eu achei aquele negócio tão assim já achava ? ? já 

um pouco exagerada na coisa paranóia de direitista dela. Mas foi isso, que foi colocado, aí 

eu peguei aqula informação ela não podia me exonerar por que ela era diretora só de uma 

unidade e fui até a direção lá para dizer que absolutamente não concordava com isso, na 

época talvez eu já tinha talvez alguma ligação com o sindicato dos médicos avisei lá no 

sindicato, e isso era mais ou menos comum, mas você se defendia. Eu sei que eu fui lá e 

apresentei uma defesa fiz uma defesa por escrito entendeu? assim mostrando os documentos 

da SBPC ? ? clandestino ilegal nada disso. Aí a solução foi de, ou seja, isso aí foi só para 

mostrar que havia já uma tensão apesar de não ter uma briga, e que a coisa já tava 

acontecendo precisam afastar esse tipo de pessoas aqui. Já devia estar acontecendo nos outros 

estados, com outras pessoas e tal e aí o resultado dessa história é que eu fui tranferido para 

plantão de domingo do Gustavo riedel da emergência, foi o plantão de domingo para mim 

não era ruim não tá não era assim por que como eu tava estudando eu precisava, entendeu? 

o a ficar o plantão inteiro é melhor no fim de semana, por que eu trabalhava lá só a tarde, o 

meu horário lá era só a tarde. Bom, aí nesse período eu já tava fazendo, tinha feito a opção a 

seleção para os cursos de medicina social para começar o mestrado e foi mais ou menos uma 

coisa semelhante a fazer o mestrado em Psiquiatria na época o mestrado de Psiquiátrica não 

tinha sido aberdo. Ou fazer o mestrado em medicina social, o mestrado em Psiquiátrica era 

vinculado à residência meio como se fosse fazer uma segunda seleção dentro da residência 

aí acabei também tendo um percurso assim meio parceido com a especialização. 

 

AB – Ficou nos dois... 

 

PG – Fiquei exatemamente mais aí com mais dificuldade sem dúvida. E fui para esse plantão 

teve o plantão mais no domingo com um chefe de plantão que era uma pessoa digna decente, 

um velho psiquiátra de lá, que eu não me lembro agora e posso tentar me lembrar e que 

também não achava. As pessoas funcionavam muito mal a gente não tinha recursos realmente 

lá eu as vezes era acionado a noite no plantão, a gente ficava no plantão de emergência 

também como responsável por todo o plantão do Engenho de Dentro, a noite inteira pelo 

odilon Galote, pelo Gustavo Riedel pelo infantil e pela emergência entendeu? e pelo IPAB, 

as cinco unidades a noite era plantonista da emergência que tinha que ver, etc e tal,  aí uma 

vez eu fui atender a um paciente que me chamaram dizendo que o paciente estava muito 

grave, quando eu cheguei na enfermaria, a enfermaria estava fechada não sei se eu ralato isso 

não, fechada com tábua, prego e tal, fui ver o paciente tava morto aí realmente  aquilo, aquilo 

foi uma coisa absurda, dizer polícia essas coisas todas e tinham várias coisas desse tipo... 

 

AB – E você chegou a registrar isso no caderno, no livro... 

 

PG – Sim, sim. 
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AE – No livro do plantão. 

 

PG – No livro do plantão, comuniquei a polícia, a polícia tinha obrigação de comunicar era 

uma comunicação de um óbito, né. 

 

Fita 1 – Lado B 

 

AB – Esse livro de registros.  

 

PG – É o livro é o livro normal de plantão, que a gente tem que falar fulano entrou atendido 

e tal, medicado, cedado, internado, devolvido.  

 

AE - ? ? 

 

PG – Ocorrências, esse é o livro de ocorrências de um plantão, o médico faz, entendeu? e 

assina no final dizendo: plantão, peguei o plantão a tantas horas entendeu? a pacientes 

atendidos, pacientes internados altas que foram dadas e outras ocorreñcias que seguem é um 

registro oficial na verdade. 

 

PG – Oficial. 

 

PG – É um registro oficial. E o registro médico no plantão médico. Nós passamos a anotar 

eu passei a anotar isso e percebi que na verdade todos os plantões eram plantões que vinham 

carregados dessas coisas. Carregados por que isso acontecia toda hora, por que isso acontecia 

toda hora problemas desse tipo uma instituição abandonada sem médico sem equipe, 

violenta, violenta com os pacientes, entendeu? E aí... 

 

AB – Violenta que você tá falando física e com relação... 

 

PG – Por exemplo, o paciente era ? ? numa enfermaria com pregos  com tábuas com pregos 

isso era de uma violência absurda. Entendeu? no pronto socorro a gente tentava atender as 

pessoas da melhor forma possível, mas era também muito precário entendeu? era uma coisa 

muito precário. E as enfermarias eram muio abandonadas no Engenho de Dentro, sem dúvida. 

Bom, aí começamos a fazer esses registros e a situação inclusive esse tipo de plantão que era 

o meu chefe de plantão ele avalisava, esses registros assinava junto quando acontecia essa 

situaçõa. Claro que a gente conversava as vezes, "vamos redigir isso de uma forma assim, 

assado", mas ele avalizava sempre foi muito digno nesse aspecto. Aí essa coisa começou a 

explodir assim a ficar tensa até que estourou aquela situação da, fomos demitidos o Paulo 

Amarante o Leon Chor, que trabalhava comigo no, não era no mesmo dia do plantão, mais 

era num plantão, eu acho que eu passava o plantão para ele alguma coisa assim. O Leon chor 

é um psiquiátra daqueles era da UERJ também e o Paulo, eu e o Leon Chor me parece que 

foram os 3 que foram inicilmente e a demissão foi um pouco assim por desacato de 

indisciplina e aí vieram essas coisas ?? 

 

AE – E aí o José Carlos também de Souza... 
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PG – Souza Lima. José Carlos foi também, o que por que na verdade foi em cima da a 

alegação foi a maneira como a gente usava o livro de plantão para fazer denúncias e 

agressões, não sei se era agressões o que eles tavam falando, mas a gente criticava duramente 

a instituição, criticava duramente entendeu? Se enfim aí a alegação foi de que isso contrariava 

a ética, essas coisas. Mais na verdade a punição, foi imediatamente um afastamente, não foi 

uma coisa de repreenção não foi uma coisa escalonada, entendeu? e na verdade a gente 

denunciava uma situação que era insustentável o próprio ?? sempre também o fato que 

éramos bolsistas, entramos lá para fazer um curso e nunca tinha tido o curso, etc. uma vez, 

tentaram montar um curso e aí o curso era tão mal feito, tão assim, tão, na verdade era tão 

falso, artificial, que era só para cumprir uma exigência que na verdade o curso não existiu 

nem foi dado. 

 

AB – E quando essa crise aconteceu Dr. Pedro, também aconteceu no Pinel, na Juliano 

Moreira, foi estopim assim, essa questão de bolsistas que foram excluídos que foram 

demitidos foi uma decisão. 

 

PG – Aconteceu o seguinte na época a DINSAM, era dirigida por um sujeito chamado 

Alberto Magalhães que ele chamava, esses dados vocês têm lá. Alberto Magalhães, que era 

uma pessoa assim, impulsiva na verdade por que a gente foi, começou lá, claro que a gente 

entrou com recursos fomos reclamar e etc., e aí fomos buscar a gente já tinha, a gente já fazia 

alguns contatos com os demais bolsistas muito uma reivindicação tipo contrato por que que 

a gente queria um contrato queria a formalização do nosso trabalho lá. Era o que se pedia. 

Essa época também nós começamos a ter o suporte do sindicato dos médicos para mas, eram 

coisas muito eventuais não tinham coisas muito organizadas, ?? A demissão é que produziu 

essa organização e produziu essa organização e produziu imediatamente uma reação, aí o 

Alberto Magalhães resolveu decidiu o seguinte, que ele não demitiu por exemplo, bolsistas 

do Pinel, mas ele afastou todos os estagiários, por que ele achava que os estagiários eram 

focos de tensão ali de mobilização etc. Então, quer dizer, os estagiários de uma hora para 

outra ele acabou com estágio. Mandou acabar com estágio no Pinel, entendeu? e aí juntaram 

esses estagiários com esses bolsistas que foram afastados e aí todas as pessoas que 

protestavam eles iam demitindo e iam exonerando o resultado final, que as nossas contas 

nunca bateram com as contas deles da DINSAM (risos) e eles sempre argumentaram que 

demitido só tinha 3, entendeu?  

 

AB – Demitido só tinha 3. (risos)  

 

PG – Que os outro eram estagiários, estagiários não eram demitidos, acaba o estágio, não 

tinha contrato não sei o que e os outro bolsistas pediram demissão, por que aí as pessoas se 

afastaram em solidariedade e tal. Eu já não lembro direito assim, eu sei que para nossa conta 

eram 80 bolsistas e não sei quantos estagiários e a gente botava tudo no atacado e eles é que 

separavam e eles é que ficavam o tempo todo dizendo, "demitidos..." (risos). Tipo "nós só 

demitimos e tal", mais de fato todas as pessoas que começava a externar sua opinião eles já. 

 

AB – Que espaço para externar a opinião eles tão ali num momento final de 88. 
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PG – 78, na própria edição. 

 

AB - Como é externar alguma coisa num contexto desses? 

 

PG – Então, dentro da própria situação a coisa ficou um pouco difícil mesmo de tá lá e tal a 

Colônia era mais distante assim tinha um número enorme de pessoas lá depois eu fui trabalhar 

na Colônia mais a Colônia era mais distante era pouco contatos com pessoas na Colônia, 

mais tinha também o Manicômio Judiciário era nessa época do Ministério da Saúde também 

tão tinha alguns colegas lá que eram bolsistas da DINSAM no Manicômio Judiciário, 

entendeu? então, nós passamos de fato, a nos reunir e pegar e fazer abaixo assinado e fazer e 

ir na imprensa. 

 

AB – Assim, tinham dado o espaço, vocês conseguiam travar esse espaço?  

 

PG – Olha aconteceu o seguinte, a ABP Associação Brasileira de Psiquiatria, na época quem 

dirigia era Ulisses Viana Filho, que surpreendentemente a gente procurou o Ulisses Viana e 

ele foi super receptivo em relação ao que a gente tava denunciando o sindicato dos médicos 

nos propiciou um lugar para uma reunião, que a gente passou a fazer uma reunião regular 

toda terça feira, nesse período de tensão. O próprio presidente do sindicato dos médicos 

Rodolfo Rocco, ajudou na época isso coincidiu também com o forte movimento dos 

residentes do Rio. Então, era um movimento muito forte, os residentes entraram em greve, e 

a gente tava com aquele movimento de saúde mental, então, na verdade um movimente 

apoiou o outro. E a imprensa dava muita espaço para greve digamos assim, aí nós fizemos 

um evento que foi muito interessante, foi memorável, na ABI graças ao sindicato dos médicos 

chamaram tudo quando era entidade a gente conseguiu reunir o evento lotou o auditório da 

ABI para denunciar a DINSAM e quem presidiu o evento foi o Rodolfo Rocco, que botou a 

linha no evento que de imediato a exoneração do Alberto Magalhães diretor da DINSAM, aí 

a gente aí deu uma força realmente, deu uma característica, por que tava lá a ABI,  a OAB, a 

CNBB, a gente conseguiu aquele mesmo movimento que já tava lutando pela anistia e já tava 

começando a idéia da discussão pelas diretas. Primeiro foi a anistia depois foi as diretas e 

que tava lutando pela democratização da saúde junto com o movimento de residentes e tal 

aquilo tudo se juntou o sindicato dos médicos era um movimento de 78 de grande aglutinação 

desses segmentos né e junto com a luta pela redemocratização. Então, a gente entrou mais ou 

menos nesse contexto e aí tinha uns espaços de denúncia de claro nenhum de nós conseguiu 

ser reconduzido, ninguém conseguiu, quer dizer, também ser um só não seria, seria todo 

mundo ou não seria ninguém mais não houve recondução as negociações no sentido da 

recondução nunca passaram de um impasse, nunca. E a gente passou depois que ficou claro 

que ninguém ia ser reconduzido houve aquelas dificuldades de manter o movimento. A gente 

seguiu adiante aí falou assim, não o negócio não é só a recondução tem que acabar com essas 

condições desses hospitais com as reformas desses. 

 

AB – Não é só uma questão corporativa de ?? a precariedade do espaço de trabalho e das 

condições de trabalho. Mas pensar também na crítica as instituições... 
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PG – Há críticas às instituições e aí centramos a discussão não no sentido da nossa 

recondução, mais na abertura de um concurso público já não havia concurso para DINSAM 

desde o final dos anos 50, por aí. 58 a gente tinha esses dados lá. Então, trabalhamos 

centramos fogo na questão concurso público para DINSAM, para os três hospitais da 

DINSAM e aí quando esse concurso foi feito na verdade ele foi feito para campanha nacional 

de saúde pública e foi um concurso sobre o qual pesava muitas suspeitas e esse concurso ele 

acabou não se realizando até o fim. A gente defendeu a realização do concurso, quando 

começaram a surgir as suspeitas menos na área de saúde mental. e mais na área da ?? 

sanitária. Mais na área da Ciririca do hospital do câncer, que é um dos grandes hospitais do 

ministério da Saúde aqui. Que eram da mesma divisão que chamava Secretaria Nacional de 

Programa Especial de Saúde, SNAPES. Esse concurso acabou sendo da SNAPS nós 

batalhamos a SNAPS resolveu juntar a saúde mental da DINSAM com os outros então, na 

verdade a gente tava na liderança da luta pelo concurso essa coisa de ter entrado outras áreas 

acabou contaminando um pouco o concurso da DINSAM entendeu? aí na verdade ?? 

restaurar essa verdade aí foi um pouco difícil por que nós não queríamos atropelar o concurso 

a gente queria que o concurso se realizasse. 

 

AB – Mas também queriam um concurso. 

 

PG – Concurso honesto, claro. 

 

AB – Honesto, aí fica... 

 

PG – Um concurso honesto, acontece que as acusações sobre o concurso não ser honesto não 

partiram da área da Saúde Mental a gente falou "Pôxa escuta o que tá havendo como é que 

é? Tá sendo assim" a gente achava que a nossa área tava razoavelmente sob controle mais 

enfim, de qualquer modo era um concurso desonesto esses concurso foi interrompido, houve 

uma, as pessoas rasgaram prova e tal e aí  o concurso não se realizou e acabou que virou uma 

situação também e foi um outro momento ruim teve gente que interpreta isso como um 

momento de vitória mais eu  acho que aí criou um impasse definitivo. ?? ficou se arrastando, 

se arrastando ficou mais muito tempo aí veio a campanha nacional de saúde mental e a 

campanha nacional de saúde mental começou a contratar pessoas aqui ali, sempre. 

 

AB – De novo sem uma coisa. 

 

PG – De novo sem. 

 

AB - ?? 

 

PG – Aí em relação ao meu percurso pessoal eu comecei a procurar uma maneira de ser 

admitido por concurso, e fiz um concurso no Ministério da Saúde que foi um concurso para 

médico sanitarista. Tem pouquíssimos concursos na verdade, esse foi um que teve desse ano 

79, ou 80 sei lá. Aí nós estamos ali 79, 80. Eu fiz esse concurso fui aprovado fiz aqui no Rio 

e era um concurso que vali para o Brasil inteiro fui aprovado e pedi para ir para Colônia. Que 

aí nessa época eu já achava que a Colônia era um lugar onde eu poderia de fato trabalhar 
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melhor, entendeu? pensar uma idéia de desinstitucionalização que aí já tava mais claro na 

minha cabeça. 

 

AB – Você achava que lá tinha mais espaço? 

 

PG – É eu fiz essa escolha eu achava que o, primeiro eu achava também que o engenho de 

Dentro tinha muita gente, no sentido que depois esse concurso fracassou e começou a recrutar 

pessoa pela área de saúde mental e tal. O Pinel, apesar da proximidade você pode ?? o IPUB, 

eu nunca tive um interesse em trabalhar no Pinel, não sei por que não tive não sei bem por 

que e a Colônia eu fui lá algumas vezes e eu achei que a Colônia era a instituição onde eu 

poderia ficar e um trabalho e escolhi fiz o concurso e fui para lá concursado isso gerou uma 

certa, quer dizer, gerou uma certa assim curiosidade, da própria direção da eu pensei no Pinel, 

entendeu? "por que você quer ir para a Colônia?" ?? já ficou com a pulga atrás da orelha. 

 

AB – Você vai para a Colônia... 

 

AE – Quer alguma coisa lá. 

 

PG – Mas eu não tinha também nenhuma intenção assim digamos, de chegar lá e mais eu me 

lembro até hoje o primeiro dia que eu fui trabalhar lá com contrato concursado e lembro 

perfeitamente o dia que eu peguei meu carro e saí de manhã e fui para lá já tinha ido fazer as 

entrevistas tinha contrato para esse trabalho. Foi em 82 eu acho que foi final de 81. 

 

AB – Porque entre o concurso você começar a... 

 

PG – Um ano... 

 

AB – ?? 

 

PG - Eu acho que foi [19]81 que eu comecei. 

 

AB – É você coloca que foi?? Em 82, quer dizer, dever final de 81, para 82, você assumir. 

 

PG – Aí eu fui lá na verdade eu tinha resolvido uma questão que para mim era crucial que 

era eu não queria trabalhar na campanha sem concurso por que eu tinha sido a pessoa que 

liderou o negócio do concurso, fui convidado. Fui convidado, mais aí eu já tava esperando o 

resultado desse concurso eu achava que eu não podia entendeu?  

 

AB – E aí que você vencido né. 

 

PG – É mais aí eu podia até argumentar eu não tenho concurso, o concurso era fajuto. Mas 

eu gostei de ter entrado assim, entrei como funcionário do Ministério concursado e tal, 

médico sanitarista, que era um contrato que o Ministério, na época ele tava investindo muito 

fazendo uma elite de sanitaristas, tudo pago por ela. É tudo na verdade um papo furado e 

total, que iam fazer um quadro especial e fez um concurso. Concurso longo cheio de 
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exigência, tinha que fazer três meses de, nem por isso, você tinha que fazer 3 meses de um 

curso é a Fiocruz é que deu esse curso. 

 

AB – Curso de Saúde Pública... 

 

PG - Curso de Saúde Pública para você ser credenciado como sanitarista, bom então, é isso. 

 

AB – Efetivamente. 

 

PG – Entro na Colônia.  

 

AB – Como funcionário para trabalhar diretamente com aquele universo, Colônia é mal ou 

bem em dois anos aí que você tava fora desse universo, entrou mais ou menos em 82 já tem 

áreas novas, que você tá... 

 

PG – É nesses dois anos. 

 

AB – Entrou mais gente com você? 

 

PG – Nesses dois anos, na verdade, eu, logo que eu fui demitido da DINSAM eu tive que 

procurar emprego, né. Por que eu tava fazendo, eu tinha terminado a residência tava lá com 

meu, fazendo mestrado, mais não era suficiente uma bolsa de mestrado e aí fui procurar 

emprego, peguei um curriculozinho sai atrás. Onde havia emprego de psiquiatra? Em clínicas 

psiquiátricas privada, eu trabalhei na [Rua] Visconde Silva, que é uma clínica que não existe 

mais, e trabalhei na Humaitá durante muito tempo, logo que eu consegui ser nomeado para 

Colônia, logo que eu consegui resolver esse problema eu saí do Humaitá, então, esse período 

mais na rede privada como empregado e na universidade. 

 

AB – Houve passagem assim pelo INAMPS. 

 

PG – Ah, não. Exato. 

 

AB - ?? 

 

PG – INAMPS, ambulatório e o ambulatório de Caxias, exatamente, quer dizer, na verdade 

eu saí do contexto da DINSAM dois anos assim, mais tava trabalhando, mais a experiência 

também de ambulatório foi uma experiência boa assim de ambulatório de psiquiatria de 

INAMPS e tal. Bom aí fui para Colônia, na verdade a Colônia aí foi realmente uma 

experiência muito, marcante, por que eu procurei aquilo, procurei na verdade foi uma opção 

de vida por que eu acabei que com os meus, minha década seguinte foi uma década toda 

marcada pelo trabalho na Colônia, mesmo quando eu fui mandado embora de lá, e fui 

mandado embora e voltei etc., etc. Então, foi uma opção. 

 

AB – Anos 80, tem a Colônia fortemente. 
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PG – Certamente a minha vida nos anos 80 foi na Colônia mesmo que eu tenha saído e 

voltado e tal, mas a marca era na Colônia essencialmente foram os anos de 82, 83, 84 foram 

intensivamente, intensamente vividos na Colônia, entendeu?  

 

AB – Que que destaca desse período assim. 

 

PG – Olha, eu que acho é o seguinte, eu acho que a gente fez coisas muito importantes na 

Colônia embora, você não possa dizer que tenha conseguido transformar a instituição etc., 

uma coisa fundamental que a gente fez a Colônia quando eu cheguei lá tinha 2500 pacientes, 

era uma instituição imensa, enorme, nós fizemos um trabalho, que eu acho que foi um bom 

trabalho com os pacientes crônicos, no sentido da gente fazer todo, tinha 33 pavilhões a 

Colônia, todos os pavilhões tinham grupo semanal chamados grupos de escuta, né uma 

assembléia de pavilhão coisa que não existia antes. A gente não tinha muita clareza do 

modelo de intervenção assim, queremos dar exatamente isso mais certamente a gente queria 

fazer uma democratização radical das relações lá dentro. Isso foi feito, a Colônia passou de 

uma instituição crônica, para uma instituição toda agudizada, não tinha mais aquela história 

daquela pasmaceira era uma instituição bastante viva. Uma das formas de intervenção com 

os pacientes foi que a gente fez programas de trabalho. Programas de trabalho com os 

pacientes conseguimos, a DINSAM aprovou, Ministério da Saúde aprovou que a gente desse 

bolsas de acordo com várias etapas do trabalho, com catego... tinha três etapas diferentes de 

trabalho de tal maneira que é um número muito grande de pacientes, as três etapas mais assim 

digamos, trabalho mais diferenciados que pegava um número talvez uns 100 pacientes e tinha 

uma etapa menos qualificada, um trabalho menos qualificada do trabalho menos qualificado 

que era o que eu coordenava, que pegava 450 pacientes. 

 

AB – Então, por exemplo ?? 

 

PG – Limpeza do pavilhão, limpeza do pavilhão, tinha o cara que levava encomendas de uma 

coisa para outra de um pavilhão para outro era um trabalho de fascina, manutenção limpeza 

da cozinha, varrer as coisas, horta, tudo mais ou menos que muitos já faziam, a gente passou 

a criar como programa e dando uma bolsa. Ao dar uma bolsa a coisa mais interessante que 

tem não sei se vocês conseguem recuperar um vídeo que foi feito na Colônia e foi um vídeo 

chama "etapa 1" e eu não sei eu já perguntei sobre esse vídeo lá a Colônia não tá cuidando 

muito do seu arquivo não essa é que é a verdade. 

 

AB – É uma pena, né. 

 

PG – Essa é que é a verdade, a Colônia agora não tem apreço pelo seu passado essa é um fato 

que se vocês quiserem registrem e tá dito. Não tem apreço, mas esse filme é um filme muito 

interessante por que ele mostra o primeiro dia foi um documentariozinho feito toscamente 

que mostra o primeiro pagamento dos pacientes da bolsa quatrocentos e tantos pacientes 

recebendo aquela, nós tivemos que fazer programas para ensinar os pacientes como é que 

usava o dinheiro. Por que havia coisas muito violentas havia mulher dos pacientes que se 

prostituíam por moedas, se prostituíam por pão, comida, todas estas questões foram 

colocadas em discussão, entendeu? No sentido de existe o valor do trabalho esse valor é um 
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valor que pode se transformar em compra, para gente fazer pequenas oficinas tudo em função 

e a bolsinha é um valorzinho bem pequeno, bem pequeno. A gente fazia por exemplo, 

oficinas para discutir com os pacientes de que maneira eles poderiam utilizar o dinheiro, nós 

fazíamos simulações, então, os pacientes vinham, então, você agora tá indo na farmácia que 

que você vai comprar. Todos eles queriam comprar pasta de dente, escova de entes isso tudo 

é impressionante, eles queriam comprar isso, perfume, desodorante, sabão. É isso o que eles 

queriam, então, nós montamos feirinhas esse vídeo dá conta disso, como a gente achou que 

tava a maior parte deles não tinha condições de entrar Taquara fazer as comprar muitos iam, 

era um programa. Passou a ser um programa gastar o dinheiro na Taquara, claro com os 

estagiários, com os profissionais. Nós tínhamos as feirinhas, era as feirinhas da etapa 1 que 

chamava, então, todo mês, tinha a feirinha da etapa 1. E virou um evento dentro da instituição, 

então, você vai ver uma instituição totalmente abandonada triste que passou a ter um evento 

importante mensalmente, nessa feirinha o que que a gente fazia a gente comprava lá fora o e 

não era o Ministério que dava, a gente saía e comprava o sabonete barato não sei o que e 

tanananan. E o estagiário ou o técnico era o vendedor, e tomava e anotava para o paciente 

quanto que você ainda tem quanto não tem entendeu? tinha aqueles mais safos que já ficavam 

com todo dinheiro etc. etc. então, isso foi um trabalho muito interessante, por que foi um 

trabalho, você viu que voltava a vida alia instituição claro que a gente tinha que ter uma 

continuidade mais intensa, né. Era muito fácil manter isso, infelizmente como essa coisa tava 

indo muito bem, vem  logo de novo as tensões da política aí houve lá dentro mais ou menos 

inevitável, mas, disputa política eleitoral muito acirrada que a gente levava a questão da 

democratização também a té o ponto que tinha que ser eleito todas as direções de unidades 

de núcleos e tal  e houve uma questão que era o diretor geral da instituição era um diretor 

Eimar Camarinho ele se afastou dizendo que ia voltar para a aeronáutica ele era major da 

aeronáutica, depois foi para coronel na aeronáutica e deixou a instituição lá com um 

substituto dele uma pessoa muito legal, o Valnei, mais não deixou claro e o Ministério da 

Saúde também não deixou claro, se ele voltaria ou não voltaria entendeu? então, ficou uma 

instituição assim, um aspecto tutelado e ao mesmo tempo com uma ambigüidade do 

ministério que hoje vejo isso como uma ambigüidade uma perversão institucional máxima, 

que era vamos saber até onde esses caras vão, entendeu?  

 

AB – Quer dizer, não foi a toa né, quer dizer, tinha um propósito vamos deixar... 

 

PG – É certamente, por que quando aconteceu isso, aconteceu uma eleição, essa eleição 

certamente foi muito polarizada os pacientes votaram, pacientes os familiares que estavam 

próximos que eram poucos votaram. 

 

AE – E aí já começou a participação tanto dos usuários quanto dos familiares. 

 

PG – Os familiares que a gente conseguia, por que lá na verdade o perfil daqueles pacientes 

era um perfil de pacientes abandonados mesmo, da família. Então, teve uma crise depois que 

aconteceu essas eleições esse diretor voltou, voltou tentando restaurar um tipo de gestão que 

não existia mais. E isso gerou um conflito realmente super complicado, como eu tava meio 

na linha de frente dessa história sobrou para mim, também não acho que tenha sido. Era meio 
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natural, entendeu? era meio, aí fui obrigado a sair de lá interromper a minha, esse processo 

lá e houve um endurecimento um pouco lá. 

 

AB – Você estava falando desse processo, eu esqueci de perguntar. É um ?? novo que você 

estava colocando, com uma tática nova como é que era a resistência, havia ou não por parte 

de antigos funcionários, motivos ?? que talvez tivesse ?? "não sei aonde que isso vai dar", 

por que vocês não ?? Tinha isso, quer dizer, vocês viviam para além dessa questão política 

maior no dia a dia. 

 

PG – Também, também eu acho que houve sim, agora eu tenho a impressão que a gente tem 

que levar em conta o seguinte, não esquecer que nós também conduzimos a coisa de uma 

maneira um pouco assim juvenil, eu diria, talvez a gente devesse ter pensado levado mais  

em conta essas dificuldades mais internas, com os  próprios funcionários, entendeu? ter 

tratado melhor dessa questão, entendeu? eu acho que é uma história que foi feita da forma 

que pode ser feita mais certamente houve problemas de condução da nossa parte entendeu? 

É eu acho que teve um período que a gente poderia ter de alguma maneira tentado é aproximar 

mais um número maior de funcionários entendeu? a gente tinha os nossos funcionários 

aliados por que a gente respeitava muito os funcionários e os funcionários se sentiam 

valorizados e respeitados, isso é verdade entendeu? Houve um momento uma situação de 

crise lá com uma discussão a respeito do que era terapia ocupacional porque as antigas 

terapeutas ocupacionais do Ministério não eram formadas em nível superior e se chamavam 

práxis terapêuticas. É da história dessas instituições e houve uma vez uma tentativa de 

desqualificar o trabalho delas dizendo que elas não eram formadas e tal e eu intervim 

pessoalmente no sentido da defesa do trabalho dessas pessoas. Então, na verdade nós 

respeitávamos esse trabalho mais havia também muitos entraves de situações, dentro da... 

 

Fita 2 - Lado A 

 

PG – Que eram... 

 

AB – Fita 2. 

 

PG – Que eram saudosos do modelo anterior, saudosos dos psiquiatras anteriores e eu ouvia 

muito a expressão "os pacientes não nos respeitam mais" entendeu? saudosos de um certo 

perfil assim, mais disciplinar da instituição. Havia funcionários que estavam comprometidos 

com situações irregulares e ilegais, entendeu?  e esses também não gostavam de qualquer 

tipo de mudanças mais havia, eu diria o seguinte havia um potencial de aliança com os 

funcionários muito grande tanto que até hoje tem hoje, os antigos funcionários eles não tem 

uma imagem ruim desse período nosso, entendeu, até por que eles percebiam também coisas 

que é o segundo ponto que eu queria mencionar. O primeiro foi esse com os pacientes que é 

o mais importante, mas nós também fazíamos coisas nós abrimos a Colônia para a saúde de 

uma forma geral. A Colônia era aquela instituição que só servia para a Saúde Mental, que em 

Jacarepaguá era vista como só como uma instituição dos pacientes mentais. E nós, foi a 

Colônia que liderou isso, conduzimos um processo de regionalização da AP4, da Área de 

Planejamento 4. Então, criamos o [Jurandir] Manfredini, no hospital de agudos, com 
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ambulatório de agudos para a região da AP4. Então, eles passaram a ver que as pessoas que 

a Colônia estava com as internações para pacientes distantes fechadas desde 1980, pela 

própria superlotação, ninguém sabia o que fazer com aquilo. Então, nós abrimos um serviço 

pegando um antigo pavilhão de pacientes tuberculosos da Colônia quer dizer, pacientes 

mentais tuberculosos. Não precisava mais desse pavilhão, não é assim mais que se tratam os 

pacientes tuberculosos e adaptamos fizemos uma obra nesse pavilhão para fazer o hospital 

Jurandir Manfredini, então, os próprios funcionários e moradores da Colônia, percebiam que 

havia uma modernização interessante que as pessoas que moravam na Taquara iam se atender 

ali, entendeu? Que a Colônia não era aquele lugar que os pacientes só, que ninguém queria 

cuidar pacientes sem família e tal. Isso por um lado, por outro lado, também nós criamos o 

curso que foi agora os vinte anos e esse curso nós trouxemos para Colônia jovens 

profissionais que moravam dentro da Colônia moraram anos, meses, a gente criou uma 

residência no ?? onde moravam as pessoas e essas pessoas moravam lá e conviviam com a 

Colônia então, isso trazia também para os próprios moradores uma idéia de que essa 

instituição é uma instituição que tem valor. Então, na verdade não houve esse conflito assim 

o tempo todo entre o novo e o velho, entendeu? Talvez se a gente tivesse sabido capitalizar 

melhor isso, o problema é que a gente enfrentava a ambigüidade do Ministério da Saúde aí 

para mim a palavra melhor que explica é ambigüidade. O Ministério da Saúde gostava de 

dizer que a Colônia tinha um projeto avançado e revolucionário e ao mesmo tempo ele 

investia na repressão dessas pessoas, criava situações ambíguas em relação a esse diretor que 

era a ambigüidade em pessoa, por que ele se afasta para a aeronáutica e retorna entendeu? 

Desautorizando o processo que tinha havido ali internamente, então, isso foi uma situação 

muito perversa. 

 

AB – Quer dizer, eles desautorizam o processo eleitoral que aconteceu.  

 

PG – Desautorizam por que ele retorna e diz que não tomou conhecimento daquilo sempre 

evocando razões burocráticas do tipo, "isso não está na estrutura do Ministério". 

 

AB – Não está no estatuto. 

 

PG – "Não está no estatuto. não está na estrutura do Ministério, etc.". E era principalmente a 

questão do sujeito que achava que podia recorrer ao Ministério da Saúde para punir pessoas 

e não conseguia resolver internamente porque não conseguia resolver isso pelo processo 

interno de discussão e de debates, então, usava só os recursos da disciplina e da hierarquia, 

né? 

 

AB – Nós estamos falando aqui em 83... 

 

PG – 84, acho que 82 foi um ano só. 

 

AB – Nós estamos com um Ministério tiradas todas as diferenças, mais realmente? 

 

PG – Primeiro, Waldir Arcoverde. 
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AB - ?? 

 

PG – Quando houve a pior situação era o Waldir Arcoverde, depois acho que ainda era o 

Waldir Arcoverde em 84. 

 

AB – E 85. 

 

PG – É 84, depois quando teve de novo. 

 

AB – É.  

 

PG – Já foi o Borges da Silveira. 

 

AB – Mas Dr. Pedro não tinha nenhum espaço para você não tinha nenhum espaço para 

conversa, com o Ministério outras secretarias. 

 

PG – Olha tinha mais, aí é o que eu digo, tinha, tinha. 

 

AB – Que é um pouco diferente nesse Ministério, né? Que ?? 

 

PG – Tinha uma. 

 

AB – Uma certa diferença. 

 

PG – Houve uma, aí é que eu digo houve uma condução do Ministério em relação a Colônia 

[Juliano Moreira] foi uma condução ambígua, por exemplo, foi diferente em relação ao 

Engenho de Dentro. A história do Engenho de Dentro com o Ministério é outra. O Pinel vivia 

uma relação de amor absoluto com o Ministério da Saúde, total, entendeu? Esse período 

quem estava na linha de frente era a Colônia, na linha de fogo era a Colônia. Certamente era 

a Colônia. Entendeu? Que era onde essas coisas e aí tem que ver um pouco a comparação na 

história de cada um. 

 

AB – De cada um e quem estava na direção de cada lugar desse também, né? A ligação desse 

??. 

 

PG – Exatamente eu acho que o problema não era nem, o diretor nem ? eu acho que o 

Ministério da Saúde ele aprovava coisas que se fazia numa modernização do Pinel, 

modernização do Engenho de Dentro e provavelmente não aprovava tanto assim aquela coisa 

meio radical demais da Colônia que era umas coisas de arranjar bolsas para os pacientes, 

arranjar trabalho para os pacientes, botar os pacientes para morar fora do hospital. Aquele 

modelo mais italiano ?? 

 

AB – Buscar a família e tentar a socialização essa coisa... 
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PG – O que já se dizia já nessa época é que a Colônia usava o modelo Standinista, era 

Santandinista pela questão da democracia interna que era a democracia direta, e nem era bem, 

e nem era isso, e era italiano que era a questão do modelo de tratamento entendeu? e eu acho 

que isso não foi bem absolvido e agora, nós não soubemos conduzir direito, por que talvez 

nós pudéssemos ter, por que a Colônia tinha muita nesse período 84 ela era uma instituição 

com uma grande, uma grande legitimidade aqui no Rio de Janeiro. As pessoas falavam da 

Colônia, sabiam da Colônia sabia que se fazia coisas lá dentro, várias pessoas que eram 

estudantes iam estagiar lá e falam até hoje falam "Eu fui estagiário da Colônia nessa época 

eu fui estagiário da Colônia". 

 

AB – Foi um espaço de referência que podia ter usado como...  

 

PG – Pois é, é bom também que a gente tem em mente o seguinte que não era um contexto 

democrático então, era uma meia democracia, não era democracia, era o presidente 

Figueiredo, né? Era o final do [Ernesto] Geisel e o [João Batista] Figueiredo ou seja... 

 

AB - ?? 

 

PG – É, também não era uma coisa assim que você tivesse essa. Eu recebia informação assim 

porque eu estava numa posição de importância assim que eu era vice-diretor freqüentemente 

substituía o diretor, era o coordenador de todos os pavilhões da Colônia era o coordenador 

médico. Eu recebia umas mensagens assim do tipo, aí eu não vou citar o nome da pessoa, a 

pessoa em alto destaque na hierarquia do Ministério da Saúde e que fazia chegar até mim 

mensagens do tipo "olha o Ministério não tá gostando disso," que eram mensagens um pouco 

ameaçadoras tipo assim e daí vocês vão fazer o que? Tudo bem não estão gostando isso quer  

dizer o que? É.  

 

AB – Qual a conseqüência? 

 

PG – É a conseqüência veio depois porque de fato eu sou obrigado a me transferir de lá em 

84, é fui obrigado, recebi um ofício, seco dizendo para eu me apresentar ao Ministério da 

Saúde. Como eu tinha dito para vocês eu era sanitarista o meu contrato estabelecia ser 

designado para qualquer lugar do Brasil. 

 

AE – O senhor foi para Brasília depois. 

 

PG – Eu tive que me apresentar, me apresentei aqui na representação do Ministério na 

Avenida Brasil e tive que me apresentar. Me entregaram aqui estava fazendo um grupo de 

escuta no pavilhão que eu trabalhava. O cara chegou, o funcionário chegou quando terminou 

o grupo de estudo, li e disse vou terminar meu grupo de estudo e tal, como a situação estava 

tensa os pacientes já estavam um pouco com receio dessa história, mas aí eu saí de lá e não 

falei nada com eles fui ver como é que era a situação mesmo, depois a gente conversou com 

os pacientes, foi uma situação ruim, que passei, por que também eles não tinham que 

participar disso tão assim, quer dizer, mais eles, tinha que dizer  
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AB – E não estou indo porque eu quero. 

 

PG – E na verdade ele não estava me tirando nenhuma função de coordenador de nada que 

eu já não era. Eles estavam dizendo que como médico eu não podia continuar trabalhando na 

Colônia. Isso foi assim, exatamente. E só aconteceu comigo na Colônia isso. O Domingos 

tinha um contrato, tinha dois contratos o do INAMPS eles devolveram o do INAMPS e ele 

continuou como médico da DINSAM lá, continuou trabalhando na Colônia no meu caso foi 

dito o seguinte você não pode trabalhar na Colônia.  

 

AE – Eles não queriam você lá. 

 

PG – É. Tanto que quando eu voltei lá, eu voltei com o sindicato dos médicos com Hélio 

Pellegrino, com Fernando Gabeira e com cinegrafista que foi aí já para abrir guerra direto. 

Mais aí, enfim, e a Colônia realmente se colocou na posição de uma resistência de processo 

estava em crise. Que o processo de redemocratização tinha sido. Isso  foi de 84 para 85, 85 a 

coisa ficou meio no banho-maria, meio assim e aí vieram várias direções meio que de 

transição mais nunca se resolveu muito isso, até que aconteceu, logo que eu pude ser 

autorizado a voltar eu voltei para lá. 

 

AB – E no meio desse caminho você ficou no CCP II um pouco. 

 

PG – Fiquei no CPP II, aí eu fiz uma negociação, porque na verdade era uma ameaça eles 

queriam me mandar para qualquer lugar do Brasil, né? E aí de fato, eu fiz uma negociação 

"o negócio  é o seguinte eu não quero ir  para qualquer lugar no Brasil, eu sou psiquiatra, sou 

sanitarista e psiquiatra, vocês tem outras instituições aí, e moro no Rio, prefiro trabalhar no 

Rio" e  eu falei com o cara que era diretor da ?? por telefone eu falei "Essa questão eu acho 

que é uma questão envolvendo a minha presença na Colônia certamente, então, não vejo 

porque queria até pedir a você que pudesse interferir nesse sentido" 

 

AB - ?? 

 

PG – Para eu poder trabalhar no Rio, porque eu teria que ir entendeu? aí ficar inútil, eu não 

queria ir para Brasília, ficar um burocrata, entendeu?  aborrecido porque eu estava lá ou para 

qualquer outro lugar na verdade aí eu fui me apresentar no CPPII ele falou para eu conversar 

com o diretor  aí fui muito bem recebido, para mostrar que na verdade era engraçada, era 

uma situação esquizofrênica, havia um conflito com a Colônia e  não havia um conflito com 

o CPPII. 

 

AB – E você na saída do CPPI, e acompanhando como você estava acompanhando você 

estava acontecendo no Rio, já tinha também diferenças no trabalho depois. 

PG – Não, sem dúvida encontrei um outro tipo de modelo no CPPII, encontrei o CPPII como 

uma instituição muito dinâmica, muito ativa como eu já sabia o que estava acontecendo, 

estava lá o Jurandir [Freire Costa], estavam várias pessoas, estavam trabalhando lá, estava o 

Paulo [Duarte Carvalho Amarante] ... 
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AB - ?? 

 

PG – Então, era uma instituição ativa, entendeu? E em paz com o Ministério da Saúde e a 

nossa instituição em guerra com o Ministério da Saúde, mesmo departamento, no mesmo 

departamento. O que prova que não tem sentido o Ministério dirigir hospitais à distância, né? 

De Brasília para cá. Mas eu fiquei muito com o pé atrás, fiquei assim, eu falei assim "bom 

eu não sei o que que vai me acontecer lá" eu já tinha assim percebido da parte do outro lugar 

que eu teria que trabalhar não me lembro qual, houve um rechaço da parte do INCRA. Quer 

dizer, fiquei meio que com uma certa fama de maldito, assim nesse período, ou seja, um cara 

em conflito com o Ministério. 

 

AB – É persona non grata... 

 

PG – Em conflito com o Ministério, mas eles acertaram eu acho no CPPII, foi autorizado a 

me receber e fizeram super bem, foi um tapete vermelho na verdade, uma certa, eu acho até 

um pouco uma compensação que a direção do CPPII era o Juarez que meio, chegou até 

perguntar se eu não queria coordenar uma coisa assim. 

 

AB – De bolsista demitido. 

 

PG – Eu não posso... 

 

AB – A sanitarista admitido. 

 

PG – Eu falei olha eu não posso coordenar eu estou em conflito com o Ministério, eles estão 

me impedindo de trabalhar onde eu trabalho. ?? Aí fui trabalhar como psiquiatra no IPAB. 

Não eu quero ser médico assistente, ser médico psiquiatra foi uma experiência legal. Eu achei 

o CPPII bastante, com todos os problemas estruturais que tem mesmo, enfermarias fechadas, 

mais um lugar ativo e dinâmico, com bom centro de estudos, com muito debate e ela 

completamente diferente, estranho porque não havia conflito do Ministério da Saúde com o 

CPPII nesse período. Mais enfim, mais quando eu voltei para a Colônia, na verdade, eu voltei 

acho que em 86. 

 

AB – É 86, como coordenador de ensino e pesquisa. 

 

PG – É aí fui trabalhar na área de ensino e pesquisa... 

 

AB – Como é que foi esse retorno para a Colônia? Explica isso. 

 

PG – Não eu fiquei o tempo todo achando que tinha que voltar para a Colônia mesmo, porque 

eu tinha saído era a minha... 

 

AB – Não sabe o que fiz? 
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PG – É exatamente eu quero voltar, igual o cara volta do exílio profissional, assim então, eu 

voltei para lá, mais o contexto era totalmente outro, a Colônia tinha perdido de fato aquele, 

aquele dinamismo da transformação, que havia anteriormente, estava vivendo uma situação 

de grande burocratizarão também, que eu percebi. Visto assim a distância como sem muito 

rigor, era uma coisa assim, estava aquela coisa mais de transformação intensa tinha ficado 

um pouco pelo passado, claro que eu fui. Fui trabalhar na parte de ensino e pesquisa trabalhei, 

o curso já tinha saído da Colônia. 

 

AB – Da Colônia, tinha ido para a Escola. 

 

PG – Se não tivesse ido para Escola também teria acabado porque a Colônia, também virou 

um lugar maldito, nesse período de 84, 85, então, foi bom ter ido por isso que ele existe até 

hoje, mais aí lá no Ensino e Pesquisa eu tentei retomar uma coisa  com estagiários que eu já 

fazia criar também assim alguns programas e criar um núcleo de pesquisa NUPSO, Núcleo 

de Pesquisa em Psiquiatria Social, pedimos o apoio da FINEP, e a FINEP deu o apoio 

financeiro que foi inédito, financeiro para uma instituição que não era universitária, porém 

entrou o período Sarney. Sarney é que ano? 

 

AB – 85. 

 

PG – É, eu já estava no Sarney, veio o plano cruzado e eu não sei o que e tarara, eu sei que 

esse dinheiro entrou em 86/87 e ele virou farinha. Virou farinha. 

 

AB - ?? 

 

PG – Virou farinha, não teve um negócio assim, que foi a inflação, e não era reajustável 

então, na verdade o NUPSO também acabou por causa disso, a gente ficou em muita 

dificuldade em prestação de contas, prestar as contas a pessoa não tinha a menor noção do 

que... se você não comprasse aquele que tinha que comprar  pagar por exemplo, o cara para 

fazer uma palestra lá era um dinheiro pequeno aquilo não valia nada no entanto você tinha 

que prestar contas que aquilo foi, então, foi uma coisa também estranha demais. Imagine que 

isso aconteceu com todo mundo. Mais no caso da Colônia, para nossa experiência lá foi 

devastador que a gente só tinha essa que a gente tinha contratado umas pessoas 4 pessoas 

para pesquisa, tinha montado o curso dentro dos núcleos, para instituição voltar a ser uma 

instituição. 

 

AB – E essa era verba esse era o meio de buscar a verba e esse era o meio de tentar buscar 

essa estrutura. 

 

PG - É uma estrutura mesmo de ensino e pesquisa que eu continuo achando que na verdade 

a Colônia deveria ter investido mais nisso porque é uma vocação que ela pode ter de fazer a 

saída do asilo, entendeu? A desinstitucionalização teria que passar um pouco pela 

transformação no uso da instituição, mais aí nesse período também a gente enfrentou os 

problemas, aí já chega 87 por aí que são os problemas da invasão da terra. Uma certa 
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degenerescência geral ali porque a terra é invadida, um terço já está invadida, você tem que 

lutar contra os caras que estão invadindo, aí já passa a ser um negócio meio, entendeu? é 

meio assim, complicado, aí eu saí de lá eu já sei como eu saí. 

 

AB – É uma intervenção, né? Do ?? 

 

PG – Não de qualquer modo mesmo com toda essa crise, por incrível que pareça com toda 

essa crise a Colônia estava retomando uma certa vibração, aí tinha o Ministro Borges da 

Silveira e a gente tinha feito desde essa época a escolha do diretor da Colônia se fazia por 

eleição e foi eleito o Clécio que era um clínico geral que trabalhava no bloco médico, um 

cara que era companheiro desde o início que foi da DINSAM, foi da Campanha, né? 

Chamado pela campanha como ginecologista do bloco médico e era uma pessoa, foi 

candidato único. Desde então, a Colônia passou a ter sempre um candidato único, entendeu? 

Não suportou ter mais, mas nós apoiamos e ele tomou posse e era o diretor tinha sido o 

Domingos, o diretor também, não, não, não tinha sido o Domingos não, era o Clécio mesmo, 

isso mesmo. Ou era o Mário, sei lá, uma pessoa que foi eleita, era o Mário ou era o Clécio, 

eu sei que o Clécio foi depois. E aí o que acontece, entra esse Borges da Silveira e a gente 

recebeu o tempo todo, desde que a gente foi para lá, sombra da Casa de Saúde Humaitá lá, 

que representavam outros modelos de psiquiatria e eram contra o modelo da Colônia e aí  

com essa mudança desse Ministério com uma coisa meio de direita assim, que veio a baia, 

várias coisas complicadas veio um pessoal do Paraná muito ligado a rede privada quer 

assumir o Ministério, o ?? não acatava aquela direção colocada na Colônia e que estava 

nomeando um interventor para Colônia. Sendo que esse interventor vinha do Paraná e as 

informações que ?? a gente teve porque o pessoal passava da Casa de Saúde do Humaitá é 

que era  uma pessoa ligada à rede privada como o Borges da Silveira era, e se chegou  a dizer 

na verdade que ele seria um interventor e que depois a própria direção do Humaitá assumiria 

a Colônia não sei até onde isso era verdadeiro mas... 

 

 AB – É o que era o panorama. 

 

PG – O panorama, e aí nós resolvemos fazer uma resistência à nomeação e veja a Colônia 

não estava num momento forte não estava no momento de grande mobilização, mas ela ia 

sofrer uma intervenção dura ali dentro, de pessoas que assim, ligadas a rede privada a 

hospitais privados. 

 

AE – Vindo lá do Paraná? 

 

PG – É, o cara mandou um cara lá do Paraná, ligado a rede privada, então, a gente fez uma 

resistência chamamos lá pessoas, entidades, e houve um certo tempo de mobilização porque 

eles anunciaram isso mais não fizeram imediatamente, sei lá. Não me lembro bem mais o 

fato é que houve um certo tempo de mobilização e a gente conseguiu na verdade, houve uma 

assembléia lá histórica que se discutiu o que fazer, havia as propostas de como continuar a 

resistência a nova direção e aí eu fiz a proposta de não aceitar a nomeação do novo diretor, 

fui eu que fiz. Assim, não foi um negócio muito pensado, foi meio louco, assim, recebi até 

críticas de pessoas que eu gosto muito lá, falando assim "você está completamente maluco, 
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o que que vai sustentar isso e tal." Mas eu falei assim" mais se a gente fala já e começa a 

discutir de que maneira que a gente vai conviver com o interventor, nós já estamos aceitando 

de barato a intervenção. Agora claro que a gente não vai fazer uma coisa violenta, "vamos 

dizer que não aceitamos" e eu estava na ?? decidimos foi feito naquele clima de assembléia, 

estava todo mundo indignado principalmente dessa coisa de que vinha da rede privada. 

Funcionários que diziam: "a pessoa não vai entrar aqui", não sei o que. Tinha muita gente lá, 

nessa época tinha muita gente do CPPII também que quando foi nomeado o Pedro Monteiro, 

ele dispensou Jurandir [Freire Costa] e outras pessoas, eles tinham ido para a Colônia e a 

Colônia recebeu essas pessoas. O próprio Walnei, que tinha ido para o CPPII, tinha tido uma 

passagem muito boa no CPPII, virou uma pessoa muito querida, ele também foi dispensado 

já estava de novo na Colônia. E essas pessoas lá quer dizer, dando força para esse tipo de 

resistência, e aí essa proposta foi feita, eu me lembro que a gente saiu dessa assembléia subiu 

para COEP e pegamos papel de cartolina, cartolina com piloto e escrevemos "não". E todo 

mundo ia lá pegar o seu crachá e escrever "não" E todo mundo ia lá e passou a usar aquilo o 

crachá "não" e aí os pacientes que estavam mais próximos passaram a usar e tal. A gente não 

sabia exatamente onde ia dar aquilo, mas era uma forma de reagir... agora, ninguém 

imaginava que ia tão longe como foi, né? Porque não sei se vocês se lembram do fato que 

aconteceu, na verdade o Ministro disse que ia nomear que a Colônia era do Ministério da 

Saúde, mandou um chefe do DSI que era o Divisão de Informações, que era ainda resíduo do 

governo militar, todas as instituições tinham, esse sujeito foi lá para fazer contatos levantar 

informações viu essa movimentação e aí o fato é que dias depois apareceu o diretor novo, 

interventor com esse sujeito representante só do órgão da segurança, não veio ninguém do 

Ministério mais graduado para tomar posse com a polícia federal. Aí ele veio com a polícia 

federal, foi lá entrou na coisa, foi negociar com as pessoas da direção que estavam 

respondendo pela direção, era o Clécio mesmo, dizendo que ia subir. O Clécio não tinha, eu 

acho que o Clécio que ia assumir e não assumiu, estava o Clécio e estava a vice diretora, que 

era uma antiga funcionária Dr. Isabel, então, para não ter essa vacância eles não aceitaram o 

Clécio, entendeu? a Dra. Isabel era a vice diretora já anterior ela assumiu a gente combinou 

isso com ela, ela aceitou, uma senhora, foi muito digna, uma velha, antiga médica da Colônia. 

Isabel, eu não me lembro o sobrenome dela, mais ?? Dra. Isabel e ela topou essa parada, uma 

parada complicadíssima e ponderável então, ela ficou lá, eles entraram aquele bando de gente 

polícia federal e o escambal e a gente em assembléia permanente já aí com o sindicato dos 

médicos vários sindicatos da área profissional dizendo que não concordavam muito com 

aquilo. E virou uma situação meio que insustentável de tensão, tensão máxima. O Pivar ele 

resolveu ele e esse outro cara que é da área de segurança, esse cara realmente não me lembro 

o nome dele, não eram pessoas conhecidas, era conhecido da gente, né, por que ele andou 

indo lá, fazer umas incursões e depois aparece com a polícia federal. Eles decidiram que não 

tomariam posse naquele dia que não havia condições. Óbvio que não havia, porque como é 

que eles iam ficar lá ficar com a polícia o tempo todos aí se retiraram, se retiraram, entendeu? 

deixando a situação em suspense, mas com a Dra. Isabel como... 

 

AB – Diretora em exercício. 

 

PG - Diretora em exercício. E nós passamos as duas semanas tensíssima pensando o que ia 

acontecer, entendeu? e eu acho que foi menos de uma semana. 
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AB – Sem saber no dia seguinte como é que ia encontrar... 

 

PG – Sem saber, mais aí já mobilizando mil situações, eu cheguei eu próprio tinha que ir ao 

Rio Grande do Sul para um evento qualquer lá governo do ?? Sarney e cheguei a fazer um 

contato com Paulo Brossar, que era Ministro da Justiça, através de um jornalista de lá que 

era amiga do pessoal lá era de saúde mental, prá abrir um canal de negociação, entendeu? 

Por causa da polícia federal que era subordinada ao Ministério da Justiça. O fato é o seguinte, 

eles de fato apareceram lá novamente para tomar posse, e aí com mais gente carros a polícia 

federal, a polícia federal chegou de manhã chegou de manhã foi lá se apresentou e ficava eu 

com a Dr. Isabel, assim. A gente chamou Clécio você fica em segundo plano e a polícia 

federal foi admirável porque eu falava "se a senhora achar que, não faz nada além do que 

achar que", entendeu? Porque não pode também envolver as pessoas assim, ela falou, não eu 

sou a vice diretora não recebi nenhuma comunicação. Porque não eram comunicações, os 

caras vinham e também não... e aí teve essa situação tensíssima que tá inclusive nos jornais, 

etc. porque na verdade aconteceu uma situação de que nesse dia que veio a polícia federal 

que ia ser o dia D, onde eles iam entrar a força a gente continuava com cartazes escrito. Não, 

sentamos no chão ali na entrada na Colônia, todo mundo sentado no chão era uma 

manifestação pacífica para não deixar ninguém entrar, entendeu? E com a polícia federal e 

tudo e aí nesse dia a não sei porque apareceu lá um tanque do exército. Que foi, era um 

brucutu, sei lá, depois até ficou conhecida, apareceu um tanque, a imprensa já sabia da 

história, por uma história quente, na verdade, uma história exclusiva principalmente porque 

eles achavam que eram os pacientes, muita fantasia assim, os pacientes. Os pacientes estavam 

com a gente, assim a gente até cuidava deles, todo mundo cada um carregava ?? e tinha uns 

pacientes meio malucos demais que achavam, entravam em paranóia deles e tinha que sair 

com os pacientes, mas todo mundo cuidou, não houve nenhum incidente grave. Teve um 

paciente que deu um chute na Kombi do Ministério, a kombi estava saindo. Essas coisas que 

acontecem nada demais, não teve uma situação grave envolvendo pacientes, só teve essa 

tensão os caras armados a polícia federal, o cara veio conversar com a gente também a Dra. 

Isabel, o delegado comandou a operação e falou assim. 

 

AB – Os outros sentados lá na porta. 

 

PG – Sentados lá na porta no chão. Tinha uns caras que gritavam os pacientes e tal. A gente 

falou assim, não pode provocar também. Então, foi tensão máxima isso. 

 

AE – Foi vocês com a polícia, o Piva não apareceu nesse dia. 

 

PG – O Piva estava aguardando em algum lugar que a gente não sabia qual era, para assumir 

e já diziam que na verdade quem ia assumir ia ser um outro sujeito das hierarquias do 

Ministério, entendeu? Mas ninguém sabia direito, eles iam fazer uma ocupação. 

AE – Era realmente uma intervenção, na medida em que vocês nem, recebiam comunicado. 

PG – Não aí a gente estava, não, aí eu recebi uma resposta a sondagem que eu tinha feito na 

você espera em Porto Alegre. Uma resposta não muito precisa de um telefonema, nessa época 

também não tinha aviso ainda, nem anistia, nem, aliás nem a constituinte a gente não tinha 
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os nossos parlamentares, para poder contar, né? Ainda não era, era o fim da ditadura, essa é 

que era a verdade. Se você pensar hoje mesmo, uma certa, ópera bufa no final da ditadura, 

mais vivido com uma tensão absoluta, tinha um tanque de guerra. E tinha polícia federal 

armada, ele chegou o comandante da operação da polícia militar, ou o comandante da polícia 

federal falou assim, o único compromisso que eu posso ter com a senhora e com o senhor é 

de não iniciar nenhuma ação sem comunicar, na época não existia esse negócio de celular e 

ele falou assim, e qual será o  telefone, aí nós definimos um telefone lá dentro, então, ele ia 

telefonar do telefone da guarita, da Colônia, ele já estava dentro da Colônia, mais ele não 

entrou dentro do prédio, então, ficou acertado com o nosso chefe de segurança que para dizer 

que ele ia fazer isso, ele se comprometeu só com isso, "se for invadir eu aviso". Que aí a 

gente tem que tomar algumas providências já estava pensando o que fazer, se invadir aí a 

gente vai ter que, sei lá o que a gente vai fazer isso não chegou a acontecer porque veio um 

sinal assim, de que o Ministério da Justiça estava puto com aquela história de estar envolvido 

com uma cagada, desculpe a expressão, do Ministério da Saúde, porque o cara veio. 

 

Fita 2 – Lado B 

 

AB – Folha de São Paulo... 

 

PG – Pois, é. Só para ter uma idéia essa pessoa da folha de São Paulo passou quatro dias lá 

dentro da Colônia. Levantando informações contábeis, porque aí apareceu acusações que 

tinha problemas contábeis entendeu? apareceu acusações que tinha problemas com pacientes 

com terras vendas de terras, que o Ministério da Saúde cada momento soltava com uma 

história nova, porque estava havendo aquela resistência e não sei o que, entendeu? 

 

AB – E o envolvimento de vocês. 

 

PG – Claro exatamente, para dizer para que que esses caras estão, entendeu? Porque o 

negócio tomou uma dimensão maior do que a gente imaginava então, o próprio Ministério, 

imaginava.  Mais o fato é que nesse dia que foi o dia D, com tanque com polícia federal a, 

por exemplo, a polícia federal chegava para conversar com a gente e passava pelas pessoas 

sentadas no chão e a gente avisava, subia lá na escada e falava assim, "estão chegando dois 

oficiais da polícia federal que vem conversar tarara, está combinado que eles virão", 

entendeu? vai dizer assim, não é a hora ainda. (risos) 

 

AE – Esse pode entrar. 

 

PG – É eles vinham conversar para falar isso e tal. Aí chegou uma notícia lá pelo telefone lá 

de dentro de que alguém teria ligado mandando avisar, nunca soubemos direito, acho que era 

senador, da direita que tinha sabido da história pela Rio de Janeiro para dizer que o Brossar 

que tinha sido senador também, tinha tomado conhecimento da história e que ia mandar  

retirar a polícia federal, como a situação estava muito tensa eu combinei com o pessoal lá, 

"falei assim, isso é um boato, ta bom,  mais esse boato nos interessa, po". Não é uma mentira 

também, porque a tensão estava muito grande, aí eu falei, eu comuniquei as pessoas. Que 

veio essa informação portanto era só terem um pouco mais de calma, esperar não sei o que... 
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e deixei também que o pessoal da polícia federal ouvisse isso, porque eu não sei o que eles 

estavam. Porque os caras da polícia federal também eles são policiais também são policiais 

eles vinham entravam com a arma, só não invadiam, então, ficou parecendo, era um impasse, 

mais parecia que o jogo estava virando, que ali do jeito que estava qualquer coisa que eles 

fizessem seria uma confusão sem fim. O resultado foi que o cara depois veio comunicou que 

estava se retirando que recebeu ordens para se retirar e que a questão ia ser resolvida em 

outra instância, não sei o que. Mas nós tínhamos apontado uma solução, que é a solução que 

não existia SUS ainda, a gente tinha que falar assim, não você não pode deixar a tensão que 

a gente não queria uma ação militar. A intermediação da secretaria de saúde estadual, 

entendeu? A intermediação da secretaria de saúde do estado e a intermediação da secretaria 

de justiça do Rio, todas as intermediações possíveis como a gente  tinha feito aquele trabalho 

que eu falei para vocês da AP4, da regionalização da AP4, a gente estava com todos os 

diretores sabendo da história, então, eles próprios começaram a buscar uma negociação, 

então, apareceu essa negociação como um canal para permitir que o Ministério se retirasse 

sem parecer que estava sendo expulso dali que era um hospital do próprio Ministério. O 

resultado foi que eles saíram e compromisso, foi da gente anunciar que se criaria uma 

comissão diretora da Colônia com a participação... Isso tudo foi discutido ao longo daquela 

tarde e isso seria a polícia federal se retiraria e que o acorde era esse. A gente estava topando 

qualquer acordo menos a invasão, entendeu? O acordo era uma comissão constituída pela 

secretaria estadual, pelo Ministério da Saúde, e eram três membros, hoje seria município, né? 

Eu não sei se já naquela época já foi um município. Eu acho que era o Ministério da Saúde a 

Colônia e o estado, foi isso. Brasília, nossa direção e o estado. Ou seja, botamos um terceiro 

ali, que já era um anúncio do que seria depois o SUS, na verdade, né? Como é que era esse 

desdobramento do SUS. 

 

AB – E esse terceiro não foi pensado... 

 

PG – Claro, claro exatamente. 

 

AB – Isso tudo. 

 

PG – Foi pensado assim, faz parte da lógica, isso aqui também num mandamos nisso aqui, 

isso aqui é uma instituição pública, isso não é totalmente do Ministério de Brasília que não 

sabe o que estava acontecendo. Então, isso foi anunciado, algumas pessoas falaram não ?? 

tal foi anunciado, a polícia federal se retirou, se retirou e aí de fato, mas se retirou ainda, 

agora que eu to me lembrando, com uma situação de tensão no ar. Porque, isso não ficou tão 

resolvido assim, ela se retirou naquele momento, disse que ia se retirar. No dia seguinte a 

gente não sabia o que ia acontecer, essa é que era a verdade, ficou assim, a gente insistindo 

na comissão. Nós é que estávamos defendendo a comissão, no estado. Entendeu? e alguém 

no estado mandou sinalizar que faria isso e tal. O governador Moreira Franco, alguém falou 

com Moreira e a situação começou a ficar muito cômoda. Aí a gente saiu foi todo mundo 

embora lá pelas dez da noite onze horas, tendo que voltar no dia seguinte, sem saber o que ia 

acontecer. Quando a gente pegou os jornais esses jornais que saem de madrugada O Dia, saiu 

todo mundo de lá 10, 11 meia-noite aí fomos algum lugar para conversar, comer alguma 

coisa, estava saindo o jornal da noite O Dia e estava lá na primeira página o tanque. Primeira 
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página e deu em todos os jornais. Agora que eu olhei assim e falei, "porra ganhamos, porque 

não é possível que alguém vai justificar que o Ministério da Saúde resolva um problema com 

a direção do hospital botando tanques de guerra" entendeu? Ministério usa acho que chama 

brucutu, não é brucutu, não, é urutu em hospício, ainda ficou mais aquele negócio. No dia 

seguinte quando chegamos lá aí pronto já era panos quentes  

 

AB - ?? 

 

PG – Se constituiu o Ministério da Saúde botou na comissão o Piva o cara do Paraná, fez 

questão de botar o cara, aí, que a gente não podia, a ele não, nós não podemos botar condição. 

 

AB - ?? 

 

PG – Mário Arcoverde que era diretor do centro de saúde ali foi indicado para representar o 

estado que era um cara da área local que eu conhecia e aí de fato eles fizeram uma gestão 

com três pessoa, mais o conselho diretor que eu fazia parte, o Domingos. Não Domingos eu 

não sei se estava para conduzir aquela situação, o resultado depois daquilo foi que eles 

administraram durante um tempo depois o Clécio assumiu. O Clécio assumiu e a etapa 

seguinte que foi alguns anos depois, foi de fato ter passado para o Município, né? Foi 

municipalizado, agora uma dessa situação dessa é totalmente improvável, né? Mas aquela 

situação que aconteceu, foi uma situação heróica assim, meio limite, já era meio um pouco 

fora de época tá entendendo, eu acho que tudo que deveria ter acontecido alguns anos antes, 

mais que aconteceu. 

 

AB – Ali. 

 

PG – Ali. E se vocês buscarem nos jornais da época vocês vão encontrar, fotografias, vocês 

vão encontrar na Folha de São Paulo, no Globo, no Jornal do Brasil e no Dia. O Dia é o que 

deu a, O Dia tomou aquilo pelo sensacionalismo, entendeu? E aí jogou direto com então, foi 

na verdade. 

 

AB – Foi em 87. 

 

PG – Isso. 

 

AB – Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. e também não foi atoa a falta de 

oportunidade de escolher este momento, né. Que vocês estavam em processo entre vocês a 

discussão profunda, estava nesse momento, porque... 

 

PG – É porque, na verdade, embora não tivesse dentro da Colônia tivesse de certa forma certo 

refluir mais no Brasil a coisa já estava pegando fogo, quente no sentido da discussão da 

reforma psiquiátrica do movimento da questão da sociedade sem manicômios começou a ser 

discutida, em 86 tinha havido o encontro da rede alternativa em Buenos Aires. Onde se 

propôs essa história das sociedades sem manicômios. 



                                                                                                  

37 

 

 

AB – Essa bandeira vem desse encontro. 

 

PG - Vem desse encontro, não se falava luta antimanicomial, falava sociedades sem 

manicômios. Ai a gente propôs que fosse o lema dos trabalhadores de saúde mental. 

Sociedade sem manicômios. 

 

AB - ?? 

 

PG – Olha na reunião em São Paulo decidiu essa história da sociedade sem manicômios 

pessoas que eu me lembro dessa reunião estava presente eu, a Marisa Conde aqui do Rio, que 

era do movimento aqui, que hoje trabalha saiu um pouco da saúde mental.  

 

AB – Não, área de ensino, né? 

 

PG – Estava o Ticaloni de Santos, a Fernanda Nicácio, o César Campos já faleceu que era 

uma liderança importantíssima dessa área, Stella Campos de Minas Gerais, e o Elerson ?? 

também de Minas Gerais. São as pessoas que eu me lembro essa reunião foi na em São Paulo, 

no bairro de Dona Mariana, foi acho que foi na sala do conselho de psicologia eu acho. É eu 

não sei quem era o psicólogo que estava presente essas pessoas eu me lembro, o César uma 

vez publicou uma em algum livro coletivo a lembrança dessa reunião o que ele cita mais ou 

menos dessas pessoas, mas eu posso estar esquecendo de alguém.  

 

AB – Tá... 

 

PG – Esse eu me lembro até porque depois a gente foi pegar o ônibus o César e o Léu para 

Belo Horizonte a Mariza para o Rio estava um frio do cão em São Paulo, foi no inverno, sem 

dúvida. Foi em Bauru. 

 

AB – Em Bauru. 

 

PG - E aí a gente definiu que levaria essa bandeira para Bauru. Aí voltamos aqui para o Rio 

quando eu comecei a fazer as reuniões com o trabalhadores de saúde mental do Rio, a 

resistência foi  muito grande a essa bandeira por uma sociedade sem manicômios foi bastante 

grande, se diz até que houve uma divisão do movimento a partir daí porque as  pessoas diziam 

que essa bandeira, era uma bandeira que afastaria as pessoas, que era radical demais, etc.  

 

AB – A resistência chegava a expressar isso, sobretudo. 

 

PG – Chegava, chegava a expressar. O Eros, o Eros que era do sindicato dos médicos que era 

desde o início do movimento ele disse isso claramente, rompeu a partir da escolha desse 

lema, quer dizer ele é contra, escreveu contra isso várias vezes o ?? que é filho dele, escreveu 

contra isso, se manifestou contrário houve uma divisão, a partir daí, com quem escreveu mais 

sobre isso foi o próprio Eros. Quer dizer, o argumento era esses movimentos ? para afastar 

as pessoas. E havia um outro argumento também que era o seguinte, é preciso defender o 
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hospital público, mesmo que ele seja um manicômio público e essa bandeira não distinguia 

quem era público quem era privado. Era contra os manicômios, a sociedade sem manicômios 

de uma forma geral, quer dizer, é claro que você ia levar em conta o que era público, por uma 

razão estratégica. Você quer acabar com os manicômios em geral, não importa se ele é 

público. 

 

AB - ?? contra a bandeira que você tinha que defender espaços públicos... 

 

PG – Públicos. 

 

AB – Que já existiam poucos vamos defender os poucos que tem... 

 

PG – E o argumentos também de que havia na verdade poucos hospitais porque os hospitais 

eram sucateados que tinha que investir nos hospitais e uma bandeira como essa ia atrapalhar 

uma luta pelo investimento maior nos hospitais. 

 

AB – Nesse momento Dr. Pedro... 

 

PG – Eu tinha num certo sentido a contestação. 

 

AB – A contestação, vocês quando pensavam e propunham já se pensavam que ia ter que ter 

etapas muito gradativas que também tinham uma questão cultural das pessoas que estavam 

internadas a mais de quarenta anos, aquela dificuldade que você viveu na Colônia de 

encontrar os familiares, quando era passado, já era passado. 

 

PG – Olha já nessa época a gente já tinha uma experiência grande com pacientes moradores, 

quando se falava sociedade sem manicômios em nenhum momento a gente deixava de pensar 

que tinha que saber o que fazer com essas pessoas e foi a grande questão da Itália também. 

 

AB – Também. 

 

PG – Então, na verdade é claro que houve uma má leitura disso muitas vezes as pessoas, até 

hoje tem, você diz assim, "vocês estão reduzindo o leitos de uma maneira muito lenta", o 

Brasil ainda tem, o Brasil tem 56 mil leitos psiquiátricos convencionais, 56 mil, tem reduzido 

de  mil a mil e quinhentos ao ano e eu como estou lá na Coordenação eu digo, não dá para 

reduzir mais rápido a menos que a gente acelere muito mais a relação de residências 

terapêuticas e tal eu acho que nessa época a gente não tinha nada muito claro mais a gente já 

sabia que os pacientes graves dependentes de hospitais a gente tinha que pensar as 

alternativas, logo a seguir veio a experiência de Santos, me mostrou que isso é possível que 

você pode cuidar de pacientes de longa permanência bota-los em evidência as linhas 

terapêuticas e etc. 

 

AB – Por esse contato que vocês tinham com pessoas de outros estados, essas resistências do 

Rio ela foi uma das mais fortes? Dos trabalhadores de Saúde Mental do Rio ou outros estados 

também? 
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PG – Ah, a bandeira da sociedade sem manicômios? 

 

AB – É, também ela encontrou resistência em outros estados tão forte como... 

 

PG – Olha deixa eu ver tentando me lembrar aqui, ah... eu cuidei do Rio, eu cuidei de aprovar 

essa bandeira aqui no Rio, era a minha tarefa e fiz isso da forma que eu pude e enfrentei essa 

resistência e de fato ela existe até hoje, e mais ou menos localizada e parte dela na Colônia 

Juliano Moreira também é muito, freqüente você encontrar essa resistência em pessoas que 

trabalham em hospitais psiquiátricos públicos, entendeu? Que tenham uma perspectiva da 

reforma meio de hospital, que era a perspectiva que a gente tinha também, é fora do Rio olha 

eu me lembro essa ida que eu fiz a Porto Alegre que foi nesse período eu fui lá falar sobre a 

questão de manicômios e substituição dos manicômios que era o tema que eu combinei de 

falar no encontro que eles fizeram lá. Em 1986, 6 para 7, não essa coisa da Colônia foi 87. 

 

AB – 87. 

 

PG - Foi em maio isso aí, maio de 87, e eu me lembro que  produziu uma reação de 

estupefação nas pessoas e a Sandra Fagundes que é uma companheira do movimente ela me 

disse,  eu me lembro e tem coisa que você não esquece ela falou assim, "ninguém entendeu 

o que você falou", porque  na verdade eu estava falando a partir da experiência da Colônia e 

contei a crise que a gente estava vivendo e a crise política que a gente também estava vivendo, 

fui e voltei foi uma coisa super rápida porque também tinha armado um esquema de tentar  

falar com o Ministro da Justiça. 

 

AB – Tem que aproveitar.  

 

PG – Mas só para vocês terem uma idéia, mais ela disse que aquilo causava uma profunda 

estranheza nas pessoas, uma coisa era você fazer a luta dos trabalhadores de saúde mental, 

fazer por exemplo, saúde mental comunitária como os gaúchos já diziam nessa época, mas a 

idéia de acabar com os manicômios essa idéia assim, mais basagliana e tal, ela não estava 

consolidada nesse período, apesar de ser um período, o Basaglia já tinha passado por aqui e 

tudo mais o livro tinha saído em 85, 86 no Brasil, o livro do Basaglia da Instituição ??. No 

entanto, isso produzia... as pessoas, "O que este cara tá falando?", entendeu? "Por que acabar 

com os manicômios e tal" que ?? ainda um certo estranhamento eu acho que até hoje, na 

verdade isso. A gente tem que saber lidar na verdade com determinadas expressões se 

desgastam e passam, a gente tem que começar a examinar se elas não estão funcionando 

também como obstáculo, entendeu? e talvez você tem até que reciclar determinadas 

expressões depois anti-manicomial, anti-manicomial eu acho que sociedade sem manicômios 

é mais poético do que antimanicomial, apesar de significar a mesma coisa. 

 

AB – Mas um já estava com uma carga de resistência tão grande que pode ser que para outros 

as pessoas escutem melhor. 

 

PG – Melhor, exatamente. E eu acho também que tem um problema que é um problema de 
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você falar sobre essas propostas mostrando claramente o que que vai fazer nessas situações 

concretas, entendeu? Então, eu sempre temi a retórica.  

 

AB – Ainda mais para quem trabalha no serviço! 

 

PG - A retórica essa retórica de fim do manicômio se tornou um obstáculo a parte, a retórica, 

como um obstáculo. As pessoas ouviam e diziam "E os pacientes graves, e os pacientes 

perigosos", falando a partir de uma experiência de cada um, então, a gente não poderia estar 

falando apenas como uma mensagem que apareceu nessa época puramente ideológica, que 

isso não ia atingir as pessoas, entendeu?  E outras coisas que a gente tem que saber e os 

pacientes moradores, são um terço dos pacientes dos hospitais são pacientes de longa 

permanência sem vínculos familiares que não tem para onde ir, desse um terço, quase metade 

desse um terço precisa de cuidados muito regulares de atendimento contínuos, entendeu? que 

não precisam ficar em manicômios mais certamente terão que ter um atendimento intenso ou 

intensivo ou regular, contínuo. 

 

AB – Que vai demandar um outro estilo de rede... 

 

PG – Um outro estilo de redes de estabelecimentos então, se não pode se tornar uma questão 

antimanicomial como anti-institucionalismo radical e puro, é se trata de mudar as 

instituições, criar novas instituições mais flexíveis, mais democráticas, mais abertas mais são 

novas instituições, como a gente é herdeiro do anti-insitucionaliusmo dos anos 60 muitas 

vezes as duas coisas parecessem que são idênticas é um anti-insitucionalismo radical,  na 

verdade não é a gente quer a residência terapêuticas, quer CAPS, ambulatórios, quer oficinas 

terapêuticas, quer centros de convivência clubes etc. São instituições, são formas de 

institucionalização, de reinstitucionalização não autoritária, não excludente. 

 

AB – Que dão cidadania. 

 

PG – Que certamente dão cidadania e tal. 

 

AB – Que que você ?? a idéia do Instituto Franco Basaglia. 

 

PG – Tá, só um minutinho então, deixa eu só. 
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Fita 3 - Lado A 

 

LM - Hoje é dia 21 de julho de 2003, estamos entrevistando dando continuidade à entrevista 

com Dr. Gabriel Delgado, essa é a fita número 3, estamos entrevistando Laurinda Maciel e 

Angélica Estanek. Dr. Pedro, então, como a gente tinha falado em off, eu gostaria que hoje a 

gente começasse a nossa conversa que o senhor falando um pouco para gente do da criação 

do Instituto Franco Basaglia, é dos objetivos e desse um pouco da história do Instituto e é 

enfim falasse um pouco da importância do instituto no processo da reforma enfim do papel 

mesmo do instituto frente a essa área da saúde mental. 

 

PG - Então, é o Instituto Franco Basaglia foi criado em 1989. E ele já vinha sendo discutido 

desde o ano anterior, as pessoas que faziam parte do movimento dos trabalhadores de saúde 

mental e que depois daquela reunião de Bauru acho que final de 87, passaram a adotar o lema 

da sociedade sem manicômio e começou a se utilizar a denominação luta antimanicomial, 

nesse período de 88 era um período em que as duas denominações mais ou menos conviviam, 

assim. Trabalhadores de saúde mental, movimento antimanicomial, sociedade sem 

manicômios esses nomes... 

 

LM - Hum, hum. Se misturavam um pouco 

 

PG - É se misturavam um pouco e esse período mesmo em que um movimento estava de 

alguma maneira. 

 

LM - Se definindo e arrumando. 

 

PG - Se definindo, isso. 

 

LM - A sua identidade. 

 

PG - E um movimento meio que, porque as mesmas pessoas que faziam parte dos 

trabalhadores de saúde mental, se incorporaram na proposta da sociedade sem manicômios 

com algumas defecções. Algumas defecções, aqui no Rio de Janeiro teve um pequeno grupo 

de pessoas também que contestava a idéia da sociedade sem manicômios, por conta de achar, 

uma das críticas era que isso significaria um desenvestimento dos hospitais públicos, era uma 

na verdade não era esse o objetivo da sociedade sem manicômios. Bom, então, nesse período 

se discutia a que era necessária ter se pensar a criação de uma espécie de entidade que pudesse 

dar um certo suporte, apoio político, cultural até operacional para aquela luta política da... 

 

LM - Reforma. 

 

PG - Reforma psiquiátrica, e não se pensou uma única instituição, mas uma instituição que 

se criaria e como essas discussões foram se fazendo aqui no rio ela foi criada aqui no Rio [de 

Janeiro] mas ela não teve em nenhum momento a perspectiva de ser “A Instituição Brasileira” 
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mas uma das, né? Então, porém a criação dessa instituição até vocês podem recuperar isso se 

já não tiver essa documentação na página... vocês podem recuperar por exemplo, a ata de 

fundação, a ata de fundação se eu não me engano se chamava mais 30, 40 pessoas que 

assinaram a fundação e participaram da assembléia de fundação muitas dessas pessoas não 

eram do Rio de Janeiro acho que essas pessoas ?? que há muito tempo militavam pela luta 

pela reforma que são signatários da fundação do IFB. Então, é ele se fundou em setembro me 

parece que é setembro de 89 numa reunião que foi havia uma reunião semanal regular que 

era no sindicato dos psicólogos alternava um pouco com o sindicato dos médicos como local 

de reunião. Então, foi numa dessas reuniões que se fazia semanalmente a luta pela reforma 

psiquiátrica que fundou o instituto. Então, eu estou lembrando essa história para ressalvar 

que o IFB, ele surgiu vinculado ao movimento de reforma psiquiátrica, surgiu como 

instrumento de luta, como instituição?? Uma das formas também de dar legitimidade ao IFB 

e a primeira tarefa a que ele se propôs foi a militância em torno dos direitos dos pacientes. 

Então, em 89 mesmo nós promovemos como primeira tarefa do instituto um curso de 

formação de pessoas que se destinariam a defender, promover os direitos dos pacientes. 

Fizemos um curso que foi sobre. 

 

AE – É esse Cidadania e loucura? 

 

PG - Eu acho que foi Cidadania e loucura, né. Foi um curso até bastante divulgado teve 

muitos alunos teve participação de muita gente. Nós chamamos muitas pessoas da área 

jurídica, pessoas importantes até que exerciam funções então, chegou a ter bastante divulgado 

até fora do Rio de Janeiro. Então, eu acho assim o IFB teve duas marcas principais, uma ser 

vinculado ao movimento ? pela reforma, né? Nasce com uma função de apoio desse 

movimento, segundo nasce vinculado a idéia da luta pelos direitos dos pacientes. Então, é 

uma instituição do direito de promoção dos direitos dos pacientes, tanto que junto com o IFB, 

surge o SOS direitos dos pacientes que é um serviço que tem até hoje e tem a mesma data da 

fundação do IFB. Bom, aí ele começou a funcionar o IFB enfim com uma primeira sede foi 

o próprio sindicato dos psicólogos e depois em função de uma função de dissolução do 

sindicato o sindicato se dissolveu nesse período por razões políticas obviamente, mas 

também operacionais financeira. E o IFB depois conseguiu, lutou por conseguir uma sede 

junto ao Hospital Pinel que não época era um hospital público federal,hoje é um hospital 

municipal. E nós conseguimos na verdade formalizar com o Ministério da Saúde e com o 

Hospital Pinel um convenio mediante o qual o Pinel cedia uma parte das suas instalações 

aliás uma parte bastante pequena, uma saleta que ele sede para o IFB, mas também a sessão 

eventual de salas de reuniões auditórios e a contrapartidas é que o IFB, todas as suas 

atividades educativas cursos culturais, compartilha com os profissionais do Pinel e etc. então, 

os nossos cursos tem parte das vagas oferecidas para o Pinel. E tem uma interação muito 

boa... 

 

LM - Hum, hum. Esse diálogo é bom, né? 

 

PG - Esse diálogo é bom, eu até ?? falar agora da TV Pinel aqui ?? pelas coisas que estão 

sendo feitos aqui. Agora, aí foram dez anos, né? Agora o IFB tem 12 anos que ele teve enfim 

como toda a organização não governamental de? E manutenção. 
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LM - Imagino. 

 

PG - Mas é uma instituição que conseguiu depois num determinado momento recebeu uma 

proposta de apoiar aqui o funcionamento dos recursos dos CAPS [Centro de Atenção Psico-

Social] do município ele já tinha feito a proposta de criação dos CAPS, ele também na função 

nas ações de consultoria ele de fato fez a proposta de apoio aos CAPS fez a proposta de 

implantação dos CAPS de Santa Cruz e Campo Grande. O primeiro CAPS foi o de Irajá que 

não foi com o IFB, o IFB apoiou e tudo mais, mas aí com a expansão dos CAPS ???? 

Ministério da Saúde houve essa proposta do IFB participar desse projeto também, como era 

uma situação bastante grande e importante era uma novidade na vida da instituição eu acho 

que se deu em 96, vários anos depois da criação do instituto, foi feita uma assembléia geral 

que aceitou essa proposta de aceitar esses convênios dos CAPS. Esse convênio hoje são, na 

verdade, a tarefa que toma mais tempo da instituição pelo que eu sei por que agora eu não to 

mais diretamente na eu não to mais na direção do IFB. 

 

LM - Você ficou quanto tempo na direção? 

 

PG - Eu fiquei dez anos. 

 

LM - Dez primeiros anos. 

 

PG - Os primeiros dez anos de implantação do IFB até 99 e só saí por que aí quando.  

 

LM - Seria impossível, né? Coordenador Nacional! 

 

PG - Quando entrou a aí teve uma eleição aqui no Rio e pela primeira vez o PT que eu era 

filiado ao PT, mas foi participar do governo estadual com a vice governadora e aí eu fui 

convidado a participar a ser Coordenador de Saúde Mental em 99 eu aceitei por conta disso 

para ser coordenador do estado e depois disso aí nós vamos chegar lá eu fui convidado para 

ir para coordenação estadual, mas aí já estava fora do IFB. Então, eu fiquei no IFB da 

fundação até 99, 10 anos quando eu saí do IFB já tinha esses convênios dos CAPS, é um 

convenio de quando eu era ainda presidente do IFB e alguns outros convênios pontuais que 

forma feitos. Então, por exemplo, tem algumas  tarefas que  o IFB faz que são muito 

interessantes no sentido de apoiar projeto de inovações tecnológicas no campo público, por 

exemplo, nós conduzimos o processo de desisntitucionalização do [Hospital] Deolindo Couto 

que e o um abrigo  para crianças para múltiplas deficiências e era no Grajaú, na Urca e que 

hoje essas crianças não vivem  na casa de suas famílias de seus abrigos ou vivem em três 

lares abrigados que é lá no Grajaú mesmo que não foi feito com a área da saúde foi feito com 

a área de desenvolvimento social, fora outros projetos assim feitos em relação  ao manicômio 

judiciário, tem projetos  que a gente fez em Niterói, tem projetos que a gente fez  já durante 

em algum tempo atrás a gente fez em Volta Redonda, o IFB foi chamado quando uma crise 

com o hospital psiquiátrico privado em Volta Redondo, a Prefeitura queria analisar  como 

seria a condução e o IFB começou a participar e propôs a intervenção desse hospital, o 

município participou do projeto durante um a no uma ano e meio, acompanhando dando 
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supervisão dando acessoria e etc. e assim tem vários outros que se pode pensar assim como 

?? vamos construir um histórico da instituição  eu acho que é  uma instituição que é peque 

no bom sentido da infraestrutura, mas que conseguiu  boa visibilidade no  sentido de  ser uma 

instituição estratégica, ela é de intervenção ela é voltada para a reforma as vezes faz?? Dos 

quais também se pode retirar convênios de baixa efetividade, entendeu? Mas enfim você 

supõe as vezes que ? coisas vão ser, mas positivas  no sentido da reforma e as vezes  elas vão 

?? eu estou pensando especificamente no convênio de ?? , com a instituição de pessoas 

idosas?? 

 

LM - No abrigo Cristo Redentor? Onde é que fica ali em Jacarepaguá, não? 

 

PG - Não, não o Cristo Redentor ele fica em Bonsucesso. 

 

LM - Ah, ta, entendi. 

 

PG -   Estou dando como exemplo, às vezes é o que eu quero dizer que é ima instituição que 

é estratégica ela tem uma função ?? projetos de inovação e apoiar esses projetos participar 

deles, ou por exemplo, um projeto que o IFB fez eu participei, me dediquei pessoalmente a 

ele foi o Clube da Esquina que foi o primeiro programa público de lazer assistido aqui no 

Rio de Janeiro, é um programa que existe até hoje. 

 

LM - Lá com o [Edison] Sagesse, né. 

 

PG - É, com dificuldades mas ele foi o primeiro e ele teve um impacto muito interessante  

muito positivo no sentido de os pacientes poderem ter no sábado uma... eu próprio trabalhei 

acompanhei  o programa diretamente a gente se dividia na própria direção do IFB, cada uma 

das pessoas da direção tivesse num dos  plantões dos sábados iniciais para, e eu fui plantonista 

lá era a gente acabava dando plantão a cada três sábados uma coisa assim, no primeiro ano 

de funcionamento, deu para perceber que embora fosse um programa super pequeno, teve 

um impacto que ele dá, justamente porque você permite a esses pacientes em geral que ficam  

abandonados e que não contam  com o CAPS abertos só durante a semana, e eles  poderem 

pensar não só na perspectiva de terapia, né. É uma perspectiva de ter meios de se promover 

as suas atividades de confraternização, recreação, contato. 

 

LM - E do social, mesmo, né? 

 

PG - E uma vida social protegida, digamos assim, né? 

 

LM – Lógico. 

 

PG - Protegida, apoiada. É um projeto muito interessante eu sei que vários lugares estão 

fazendo isso. Aqui no Brasil a gente tem tradição a questão de clube de pacientes ?? 

 

LM - É mais que... 
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PG - Ele está lá, ele ainda funciona, isso é que é importante, na verdade, mesmo que funcione 

com dificuldades pelo menos eles tem que se sustentar.  

 

LM - É que é a grande questão. 

 

PG - Então, eu acho que isso ficou como marca no IFB, hoje ainda tem como carros chefes 

da instituição o Programa SOS direitos dos pacientes, um programa bastante, bastante 

importante eu acho que gerou também serviu como exemplo para outros programas para esse 

tipo e digamos mandatos social que a instituição se designa, é de cultura informação e 

pesquisa para uma sociedade sem manicômios essa é a missão institucional. Em relação a 

cultura tem uma coisa muito interessante que o IFB fez que foi um programa chamado no 

centro da vida que foi uma curadoria de artes plásticas de pacientes serviços que a gente fez 

uma exposição, na Casa de Cultura Laura Alvim promovemos a tenda e promovemos 

também assim um apoio alguns ? que conseguiram bolsa cidade quase que no ??? então, tem 

essa coisa de uma intervenção direta na coisa da cultura por exemplo, eventos de 18 de maio 

e sempre limitadas pelo fato, em relação da informação agora tem boletim que é regular já 

tem vários  anos que está funcionando ele tem uma agência de notícias bastante pequena 

também mas ela já conhecia a imprensa em geral a imprensa não está muito interessada nessa 

notícia mas ela conhecia a imprensa. 

 

LM - Mas é bom ocupar o espaço. (risos) 

 

PG - É, com informações sobre a reforma e tem uma página na internet que divulga coisas e 

tal e uma página que segundo eu soube eu ouço de vez enquanto as pessoas lá obtêm suas 

informações. É uma das páginas que tem que a reforma psiquiátrica tem aí circulando e de 

pesquisa na verdade não temos grandes atividades de pesquisa não concluímos grandes 

iniciativas na área de pesquisa, mas alguma coisa também conseguiu ser feita como por 

exemplo, a uma bibliografia do Juliano Moreira como estágio no IFB, manteve aqui uma?? 

E b um certo suporte de apoio ?? 

 

LM - Certo. 

 

PG – O IFB participa de vários programas de informação, treinamento etc., é um pouco isso 

que a instituição está fazendo. De 99 para cá, em três anos, pouco eu não tenho feito mas 

parte da direção  mas acompanha acho que está cumprindo a sua função, recentemente na 

semana passada eu estive em Cuiabá, pelas minhas funções lá no Ministério e foi sexta feira 

agora, e eu vi lá na proposta que apresentaram para fazer uma rede de atenção psico-social 

em Cuiabá que é uma cidade que não tem rede só hospital municipal psiquiátrico, é uma 

cidade de baixa densidade de rede na verdade  tem CAPS, mas para uma cidade de 5000 mil 

habitantes ela não tem ainda uma rede suficientes de CAPS e um CAPS infantil, um CAPS 

adulto e um CAPS infantil, funcionando ainda funciona bem. E aí o que eu vi foi o seguinte 

estou dando só como exemplo que na proposta deles, eles tavam dizendo, pedindo apoio e 

supervisão as instituições reconhecidas nacionalmente, e citam como exemplo o IFB. 

 

LM - Ah, que bacana. 
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PG - Uma instituição que se conhece num lugar distante. 

 

LM - Uma referência. 

 

PG - E como uma referência que eu acho que essa visibilidade que se conseguiu ao longo do 

tempo. 

 

LM - Quem é que está presidindo agora? 

 

PG - Hoje quem preside é o Domingos Sávio. 

 

LM - Ah, Domingos, conversamos com ele. 

 

PG - O Domingos foi uma coisa que a gente conversou, aí fizemos lá uma assembléia geral 

eu próprio pedi ao Domingos, ele já está lá dois mandatos. O mandato é de...  

 

LM - Dois anos? 

 

PG - Acho que dois anos. 

 

LM – É, vai fazer três, né? 

 

PG - Acho que é dois anos. Já tem uma reposição. 

 

LM - Ë. 

 

PG - Já tem uma reposição de um mandato. Então, está lá cumprindo essa função, acho que 

eu tenho visto outras instituições psiquiátricas, que ?? outras instituições. Em São Paulo tem 

Associação Franco Basaglia, que é uma associação que funciona junto ao CAPS, em Brasília 

tem uma pequena instituição chamada Inverso que é uma instituição também ong e existem 

várias associações de usuários, existe fórum mineiro de saúde mental. Também se organizou 

como movimento ?? eu acho que o Brasil tem que aumentar o número de instituições desse 

tipo a área da saúde mental não tem muitas instituições como o IFB na verdade, devia ter 

mais por que se vocês pensarem a revolução  ?? o tratamento da AIDS foi feita por conta das 

organizações desse tipo??. Então, isso eu acho que o IFB está aí cumprindo sua função acho 

??valeria a pena pegar essa ata, de fundação de todas as pessoas que participaram São Paulo, 

Minas Gerais Brasília, participaram na fundação do IFB. 

 

LM - Certo. 

 

PG - Várias pessoas daqui do Rio de Janeiro ?? estão sempre aí?? Embora ela seja pequena, 

a estrutura era bastante ampla em termos de participações em instituições ?? a última? De 

tentar articular as associações de usuários e as associações de familiares são o suporte, apoio, 

entendeu? Convocatória entre essas instituições ?? tem um trabalho que nós fizemos em 95 
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que são reuniões não tão regulares ?  mas são reuniões culturais, nos fins de semana em torno 

do debate sobre filme, debate sobre peça, também em programas de educação e saúde ?? é e 

esse programa ele tá um pouco capenga, no sentido da sua regularização mas ele funcionou 

uns dois ou três anos ? chamam os familiares dos caps faz uma agenda cultura e lazer é um 

programa também faz parte da?? 

 

LM - Dr. Pedro o senhor comentou aí uma das exceções do IFB é o Manicômio Judiciário 

porque ao se pensar a questão da reforma psiquiátrica porque o Manicômio Judiciário, não 

sei se vou falar uma bobagem, uma ignorância porque para mim, ele me parece que se 

manteve sempre à margem disso. É porque é uma instituição complexa, naturalmente por 

unir justiça. O que o senhor teria a dizer para gente sobre isso? 

  

PG -  Então, olha bem tem vocês vão perceber que tem uma coincidência aí temporal nessa, 

na mudança do movimento dos trabalhadores de saúde mental sofre ao adotar a ? as sociedade 

sem manicômios, ao adotar essa posição mais radical da sociedade sem manicomios e não só 

da reforma da assistência  que foi também 87, 88 com a criação do IFB que nós tamos falando 

agora e com a tramitação do projeto de lei Paulo Delgado em 89 quer dizer na verdade essa 

década de 90 foi uma década de intensificação da tarefa das reforma não própria elaboração 

do projeto do Paulo Delgado as pessoas que  discutiram o projeto como eu próprio e 

debatemos essa  questão do manicômio judiciário, discutimos a questão do louco infrator e 

houve uma opção estratégica tendo em vista a imensa dificuldade que é o  debate com a área 

penal, com a área jurídica tendo em  vista inclusive o princípio d e reforço  do estigma e do 

preconceito que existe com o louco que comete delito a gente achou e também tomando com 

base a legislação que não servia de modelo principalmente a italiana nós optamos por fazer 

um projeto de que  focalizasse a sua ação a reforma da existência e da defesa dos pacientes 

separamos a questão  do louco infrator. 

 

LM - Certo. 

 

PG - Porque a gente teria enfrentando resistências. 

 

LM - Dos que as que já foram enfrentadas, imagino. 

 

PG - Dos que as que já forma enfrentadas e fizeram com que o projeto levasse 12 anos para 

ser aprovado. Então, houve uma opção estratégica  mesmo de no debate da lei 

especificamente não  tirar no manicômio, porém, fora do debate só da lei, como eu disse para 

vocês esse curso cidadania e loucura era um curso, metade dele era destinado ao louco 

infrator, bom passado esse período hoje a gente pode dizer que o cenário em relação ao 

manicômio judiciário é diferente nós já temos  uma certa base legal para enfrentar o problema 

dos manicômios judiciários e hoje o Ministério da saúde ele tá diretamente envolvido em três 

situações que dizem respeito ao louco infrator, três realidades institucional, no estado de 

Goiás nós temos um grupo de trabalho regular que tá atendendo e acompanhando um setenta 

e poucos casos de pacientes por  medida de segurança. Por medida de segurança é o 

dispositivo jurídico que sustenta o fato do paciente ficar no manicômio judiciário é o 

tratamento obrigatório do louco infrator. Então, nós estamos acompanhando esses pacientes 
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em Goiânia e em função disso nós impedimos que se criasse em Goiânia um manicômio 

judiciário, na Bahia o manicômio judiciário da Bahia, ele é um manicômio que apresenta 

concisões de funcionamento muito difícil muito complicadas onde houve um número muito 

grande nos últimos seis meses de morte de pacientes e esse hospital hoje está sob uma 

intervenção técnica dos gestores estaduais da qual ministério de intervenção? Da qual o 

ministério participa. E em terceiro lugar, nós estamos apoiando o tribunal de justiça de Minas 

Gerais que é um programa que acompanha 400 pacientes sem internar, pacientes que 

cometeram delitos. É um programa do tribunal de justiça de lá.  

 

LM - Interessante. 

 

PG - E estão tentando fazer com que esse programa se estenda para outros lugares. No ano 

passado o Ministério da Saúde junto com a justiça fez o primeiro seminário sobre manicômio 

judiciário, um seminário para tirar deliberações e etc. tirou deliberações entre as quais criou 

um grupo de trabalho que está em atividades e está propondo mudanças para lei de execuções 

penais a mudança da lei de execução penais vai permitir que façam a gente transforma medida 

de segurança em tratamento. Se houver essa mudança na lei de execuções aproveitando do 

fato que essa lei está em tramitação a reforma dessa lei está em tramitação na câmara dos 

deputados. Então, hoje já existem instrumentos existe uma portaria, entre os dois ministérios 

que faz com que a assistência passe a ser do ?? do SUS também assistência de saúde dentro 

dos presídios e com isso hoje eu posso dizer para vocês que desde o ano passado que a 

reforma já entrou no manicômio judiciário. 

 

LM - Ótimo. 

 

PG - Mas realmente houve esse intervalo e muitas experiências localizadas eram apoiadas, 

mas não havia digamos uma intervenção direta da política, por razões estratégicas e segundo 

lugar por um impedimento que é legal e constitucional. O manicômio fica do lado da justiça 

a gente não tinha uma entrada, nós construímos... 

 

LM - Esse canal de comunicação. 

 

PG - Esse canal e também esse digamos se fosse o dispositivo de intervenção nesses lugares. 

 

Fita 3 – Lado B 

 

LM - Continuando com a nossa conversa Dr. Pedro, acho que seria interessante agora o 

senhor relatar para gente já que tocou mais de uma vez a questão da lei, né? A lei como o 

senhor falou durante toda a década de 90 esteve em debate quer dizer, foi a gestão e o debate 

político, acordos enfim etc. e o que se conseguiu aprovar a lei. O que a gente acompanhou 

não só nos meios de comunicação, mas de pessoas mais envolvidas nesse debate é que houve 

ao longo de todo esse tempo, como até seria natural, houve uma certa flexibilização claro, 

fruto de negociações e tudo mais. Então, eu queria que você relatasse assim para a gente essa 

experiência como que você teria a dizer sobre isso, o que se conseguiu de resultado, enfim 

fique à vontade. 
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PG - Então, em relação a lei eu acho que o que é importante ressaltar: primeiro é que ela se 

revelou um poderoso instrumento de intervenção no cenário político, no cenário cultural. 

Muito maior do que a gente imaginava que aconteceria quando fizemos uma reunião em 

1989, com um grupo de pessoas escolhemos a cidade de Juiz de Fora, para permitir também 

porque era a cidade onde iríamos conversar com o Paulo Delgado no sentido da proposta de 

lei que eles já tinham interesse de fazer e fizemos uma reunião e decidimos... essa reunião 

foi uma reunião política destinada a tomar decisão de apresentar a lei. 

 

LM - Certo. 

 

PG - O projeto de lei. Havia uma discussão que se fazia na instituição ampla sobre reforma 

mas que não era a perspectiva de reforma que a gente  abraçava que era uma perspectiva 

nossa de substituição dos hospitais psiquiátricos, uma idéia de modernização no ar e tal e a 

gente achou que era a hora de fato fazer uma proposta que radicalizasse o debate, ou seja, no 

sentido de buscar a raiz do problema que a gente considera que era um modelo 

hospitalocêntrico e a tutela isto é a baixa capacidade de autonomia dos pacientes sustentada 

numa legislação que era uma legislação produtora de baixa autonomia que era a legislação 

de tutela. Então, a gente queria colocar essas duas coisas em questão, o hospital a internação 

involuntária e os direitos dos pacientes. Então, foi tirada dessa reunião, eu não sei a data 

dessa reunião, mas isso é recuperável. E aí foi dada a entrada o Paulo deu entrada no projeto, 

mas nós não podíamos exagera que de fato ele pudesse ser um catalisador tão poderoso do 

debate como foi nos anos 90, mas conseguimos que ele fosse aprovado com todas as 

dificuldades com a comissão na Câmara e conseguimos que ele com um ano de tramitação 

na câmara pudesse ser aprovado e mandado ao senado. Na verdade, um ano e pouco de 

tramitação na câmara ele teve uma carreira na câmara que foi uma carreira muito rápida. 

 

LM - Um ano e pouco é muito rápido. 

 

PG – É, muito rápido. 

 

LM - Gente é outro tempo, né? 

 

PG – É outro tempo. É muito rápido para um debate para um projeto muito polêmico. Mas 

aí foi para o Senado e lá no Senado as coisas realmente ficaram mais complicadas. O Senado 

fez uma audiência pública histórica que inclusive esses dados existem as fitas e etc existem 

no senado que foi uma imensa audiência ? onde se  debateu isso já deve ser lá pelo ano de 92 

quando ele já estava dois anos de tramitação no senado mas o fato é que o país inteiro discutiu 

a proposta da  reforma  psiquiátrica a partir do projeto de lei. Bom a para um projeto de lei 

ser aprovado certamente ele enfrentou dois obstáculos mais poderosos, principais, o primeiro 

mais visível mas claro eram dos  proprietários dos hospital psiquiátricos que fato eles são 

representados no congresso eles tem inclusive parlamentares que são associados a clínicas 

psiquiátricas... até hoje tem, tem uma bancada médica, que é ligada  muitas vezes em parte é 

ligada muitas vezes a esses interesses de hospital e havia de fato assim uma relação muito 

direta, havia uma bancada mesmo que defendia os interesses dos hospitais, esse foi o primeiro 



                                                                                                  

10 

 

adversário, o mais visível.o segundo adversário também muito visível aos poucos se tornou 

muito visível mas inicialmente não foi de fato alguns segmentos da própria psiquiatria e 

medicina, alguns conselhos regionais de medicina o do Rio de Janeiro se manifestou 

historicamente esse tempo todo contra a lei, contra a lei, se manifestou contra.sempre com 

propostas alternativas a lei, sempre... chegaram a apresentar o Conselho Regional do Rio a 

Comissão da Câmara Técnica de Saúde do Rio que até hoje é composta pelas mesmas 

pessoas. Chegaram a apresentar uma proposta alternativa apresentada pelo deputado Paulo 

Ramos. 

 

LM - PP? 

 

PG - Ah, hoje eu não sei como é que é. 

 

LM - Essas coisas... 

 

PG - Ele era na época do PDT. 

 

LM - Partido genéricos, digamos assim. 

 

PG -  Eu acho que na época ele era do PDT chegaram a apresentar, o Conselho Federal de 

Medicina também teve manifestações contrárias e então, além dos donos de clínicas essas 

pessoas dos conselhos de medicina, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, Rio e 

Alagoas teve posições muito duras contra o projeto principalmente por conta do controle da 

internação involuntária e vários departamentos de psiquiátrica da universidade 

principalmente da universidade de São Paulo que foi quem liberou um pouco essa. então, é 

importante para um registro histórico dizer que além de donos de clínicas também segmentos 

médicos... 

 

LM - É. 

 

PG - Segmentos psiquiátricos. 

 

LM - Acadêmicos, né? 

 

PG - Acadêmicos, acadêmicos se manifestaram contrários de uma maneira então, segmentos 

corporativos médicos não ligados as clínicas sem interesses, digamos, financeiros. 

 

LM - Exato. 

 

PG - E segmentos acadêmicos então, seria esses dois grupos os acadêmicos e os corporativos 

agiram de uma maneira meio junto, associado em consonância. Bom, é o projeto foi 

prosperando no debate, né? E foi ganhando a opinião pública essa é que é a verdade depois 

esses segmentos ligados aos hospitais conseguiram apoio localizado em entidades de 

familiares. As entidades de familiares hoje chamadas de AFDM no seu estatuto ela se define 

mesmo como tendo sua identidade se criaram para combater o projeto da reforma psiquiátrica 



                                                                                                  

11 

 

então, na verdade esse é outro mérito do projeto ele criou pelo menos um movimente 

associativo, entre os familiares mesmo... 

 

LM - Ainda que contrário, né? 

 

PG - Ainda que contrário ainda que o movimente seja adversário do projeto, mas então, ele 

enfrentou essas dificuldades nessa tramitação, mas teve um impacto impressionante é 

impressionante como o país inteiro passou a discutir modelos de tratamento. 

 

LM - Tirou do tapete o problema. 

 

PG - Tirou do tapete, passou a discutir por exemplo, a questão da autonomia da 

responsabilidade do paciente da liberdade do paciente, se é ou não é possível tratar em 

liberdade qual o grau de periculosidade  representado pelo louco, se ele pode ser atendido 

sem, em  regime aberto como pode ser atendido ? era uma coisa era utópica, ou se podia se 

converter em política de saúde ou seja era um debate muito aprofundado que gerou na 

verdade eu acho uma certa geração que pode suceder bem a nossa geração, entendeu? Uma 

geração amadurecida quer dizer, cresceu nesse debate e amadureceu com ele e sabe que hoje 

por exemplo, que é muito difícil os serviços ? os CAPS, ambulatórios que é difícil manter, 

essa clínica  é uma clínica difícil, mas que vale a pena insistir nela porque os pacientes se 

beneficiam, é melhor do  ponto de vista clínico é melhor no sentido da defesa dos direitos 

humanos e tudo mais, entendeu? Mas eles também aprenderam em torno de um longo debate 

que foi um debate sobre estigma sobre ciência sobre tudo isso. Bom, com tudo isso com todas 

essas vicissitudes certamente a o projeto ele sofreu modificações. Eu acho que ele sofreu 

assim, modificações que legitimamente um projeto de lei sofre no parlamente. Você não tem 

um país homogêneo você tem um país um grupo de mais conservadores, um grupo de pontos 

de vista diferentes, são representados lá na câmara e, portanto, fazem os projetos pender para 

um lado ou para o outro. Eu não acho que o fato ter sido flexibilizado tira a legitimidade do 

projeto, entendeu? Se tirou em parte a radicalidade talvez tenha tirado em parte, mas com 

todo o debate que ele construiu ele construiu uma legitimidade tal que ele mantém a sua força 

simbólica de radicalidade o que que foi atenuado de fato, o que foi atenuado foi uma 

proibição explícita  dos  hospitais psiquiátricos com prazo mas ele ainda continua  definindo 

que o tratamento tem que ser comunitário que os hospitais tem que ser gradualmente 

substituídos tem que existir programas de longa permanência para que eles possam  sair dos 

hospital . ou seja, se houve uma atenuação da linguagem do projeto não houve uma mudança 

da sua direcionalidade por exemplo, o controle da internação involuntária permaneceu 

idêntica, ele era o que  gerava mas reação nesses grupos mas corporativos conselhos de 

medicina por exemplo, e ele permaneceu igual, na verdade sofreu até certa forma um 

aperfeiçoamento técnico onde se propôs por exemplo, a participação do Ministério Público, 

uma visão que às vezes é contestada, mas que é melhor do que como estava antes realmente 

com a defensoria pública ?e no país inteiro? que tem mais talvez poder de intervenção nesses 

casos etc. Então, eu quero dizer que foi houve mudanças, houve sem dúvida houve uma certa 

atenuação da linguagem, houve, houve uma diminuição na idéia do prazo assim houve e eu 

não vejo muito problema nisso por que os prazos é a realidade que vai definir você consegue 

? e em quanto tempo consegue. Hoje como o projeto aprovado e sancionado e sendo um 
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projeto de lei ele ta servindo de argumento até para essa mudança para lei de ? penais que eu 

mencionei para vocês.  

 

LM - Ótimo. 

 

PG - Entendeu? É a lei das execuções penais tem que se adequar a lei 10216, uma lei tem 

que se compatibilizar com a outra, entendeu?  E a lei 10216 de qualquer modo fala que o 

tratamento tem que ser em liberdade que o que se busca é a reintegração social e não a 

internação se busca a autonomia progressiva do paciente e etc, etc.bom então, eu acho que 

isso tem que ser visto quer dizer, sofreu mudanças sofreu atenuação mas de fato é uma lei 

importante  e eficaz produz efeitos ela não foi é modificada a ponto de deixar de ser 

modificada ela impõe aos gestores a mudança de modelo, impõe a nós gestores federais, aos 

gestores estaduais e aos municipais também, do ponto de vista das vicissitudes da sua 

aprovação é na verdade ela foi sancionada no dia 6 de abril de 2001 e foi o Dia Mundial de 

Saúde Mental  em 2001 a OMS escolheu aquele ano como Ano Mundial da Saúde Mental. 

Naquele ano eu já estava no Ministério da Saúde e a gente optou assim por pegar e fazer uma 

junção de uma coisa a outra a fazer uma junção de uma coisa a outra que era tomar a 

mobilização em torno do ano da saúde mental e tentar coroar essa mobilização no dia 

mundial, com a assinatura da lei pelo presidente da república. A diferença foi de um dia só 

que ia cair no sábado e foi dia 6 que foi sexta feira então, a gente conseguiu fazer, entendeu? 

Torno dessa articulação política permitiu juntar uma mobilização e aí resolvemos problemas 

com o Senado, com o Senado Federal a participação do Ministério da Saúde nesse caso nessa 

negociação foi decisiva que foi romper alguns problemas que impediam a lei sair do senado. 

Então, a lei saiu do senado e... 

 

LM - E você poderia dizer que problemas são esses, não? 

 

PG - Os problemas, não posso dizer. Os problemas é havia uma resistência parte essa lei 

ficou no senado dez anos. 

 

LM - Pois é interessante isso, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso por que na Câmara ela 

teve esse tempo de um ano e uma nós e meio que foi relativamente rápido quer dizer, a 

questão foi no Senado. 

 

PG - É, foi no Senado, quer dizer, ao ser aprovada no senado mediante um grande acordo 

que foi feito também ela tinha que voltar para a Câmara para não ??? Câmara ela poder 

também e como ela sofre grandes modificações regimento lá do parlamente ela volta do 

sendo para acalmar então, eu precisava resolver a aprovação final na Câmara, no Senado. 

 

LM - No Senado. 

 

PG - E o retorno para a Câmara e a aprovação na Câmara. Quando ela voltou para a Câmara 

de novo apareceu um problema que é que apareceu de fato uma proposta de substitutivo de 

novo na Câmara e apareceu uma outra proposta aparentemente radical que dizia que devia 

aprovar o projeto original aprovado e de 1989. Essa proposta aparentemente radical ela ia 
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inviabilizar a aprovação da lei outra proposta do substitutivo ia reabrir toda a discussão, 

entendeu? Então, o Ministério da Saúde teve uma intervenção, nessa época eu já estava lá. 

Eu participei diretamente disso, tipo assim, se houve uma negociação para aprovar o texto 

do senado, vamos no texto no senado, se não, não vai ter lei nunca. 

 

LM - Exato. 

 

PG - Entendeu? Não vai ter lei nunca. A gente conseguiu fazer isso, já articulado com o 

argumento da presidência da república sancionando o dia mundial de saúde mental. Então, a 

mobilização do dia mundial serviu também para fazer sair do parlamente aquele fôlego final 

daquele e para ser aprovado numa cerimônia que foi memorável um dia que o país inteiro 

comemorou, por que teve festa no paraíso inteiro naquele dia foi um dia muito bonito muito 

interessante aqui no Rio teve um ? na praia  e na Lagoa. 

 

LM - Eu me lembro acho que eu me lembro disso. 

 

PG - Na Praia e na Lagoa ? uma palco foi  instalado lá e teve música, ? participação de grupos 

musicais de pacientes, teatro foi muito interessante mesmo e no Brasil inteiro teve isso e em 

Brasília o presidente  da república assinou sancionando a lei. E então, isso de fato caiou um 

instrumento poderoso que eu acho que o Brasil se destacou naquele ano e isso foi mencionado 

na Assembléia Mundial da Saúde quer dizer, como o tam oficial era Saúde Mental... 

 

LM - Saúde Mental. 

 

PG - Na Assembléia Mundial de Saúde em maio o Brasil apresentou sua contribuição. 

 

LM - Ótimo, ao ano. 

 

PG - Uma lei nacional, isso foi mencionado, isso está no relatório da ONU e tudo mais. Isso 

realmente foi importante no sentido da consolidação da Reforma aqui dentro do Brasil como 

uma política de governo agora com o Governo Lula como é uma tradição dos governos do 

PT  dar prioridade à Saúde Mental, logo com poucos meses de governo, dia 28 de maio 

também fazendo se associando às comemorações de 18 de maio também que é o dia da luta 

antimanicomial, o Presidente da República assinou um projeto de lei que é o de volta para 

casa dos pacientes de longa permanência e apresentou o seu programa geral de saúde mental 

definindo que aquele programa é uma prioridade para o governo como um todo e não só da 

saúde mental. Então, acho assim. 

 

LM - Houve muitos ganhos, né? 

 

PG - Houve muitos ganhos, e eu acho que a gente chegou em maio de 2003 com mais de 

????  abrimos 2001 com a lei sem ter sido aprovada com a expansão de 90% dos CAPS no 

ano de 2003, com a criação hoje nós tamos com 430 CAPS no país inteiro e com o governo 

federal, como um todo, tomando a saúde mental na perspectiva da reforma psiquiátrica, com 
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uma política de governo que a gente atinge um momentaneamente que é um ponto de não 

retorno, entendeu?  

 

LM - Hum, hum. Não dá para volta. 

 

PG - Pois é não tem volta daqui então, não quer dizer que a reforma está consolidada, 

absolutamente que ela está feita absolutamente, mas enquanto política pública. 

 

LM - É impossível retroceder. 

 

PG - É, enquanto política pública não há retrocesso para momentos anteriores, pode haver 

retrocesso ocasionais. 

 

LM - Isso. 

 

PG - Então, por exemplo, eu acho que é um governo brasileiro jamais voltará a ter uma 

política... 

 

LM - Aquele modelo hospitalocêntrico. 

 

PG - Hospitalocêntrico, entendeu? E se houver secretarias estaduais que tenham essas 

políticas, elas terão que se enquadrar a uma política federal do SUS. 

 

LM - Federal 

 

PG - Isso que eu digo que é o ponto do ‘não retorno’ que é ‘está resolvido’? Coisa nenhuma, 

tem muita coisa para fazer, obviamente que tem. 

 

LM - Mas muito mais longe já se esteve, né? 

 

PG - Agora eu acho que tem enquanto política oficial sem dúvida tem um documento na 

própria OMS ? tem uma circular que dirigida, fazendo cumprimentando a presidência da 

República do Brasil por ter tomado essa atitude de tomar a Saúde Mental como prioridade e 

de tomar essa prioridade simbolizando essa  prioridade num programa que é o programa de 

volta para casa que é um programa radical de ? entendeu? Por que é um programa que 

concede a bolsa para o paciente sair do hospital entendeu? Então, sinalizando claramente 

qual é a política de saúde mental. A política de saúde mental é tirar de dentro do hospital e 

não colocar... lá dentro do hospital.  E tem esse documento então, da OMS é como se fosse 

assim, não é propriamente uma recomendação mas significa uma recomendação de que os 

países tomem conhecimento da atitude brasileira, uma experiência política brasileira, não 

tomem no sentido de dizer que se resolveram o problema, mas se definir uma política 

nacional e é claramente uma política de reforma, entendeu? Então, chegamos num ponto que 

agora é um ponto de consolidação de construção. Acho que tem uma novidade também 

importante que é álcool e drogas essa questão de álcool e drogas sempre mas foi uma questão 

primeiro ambígua do ponto de vista político a gente não vê pacientes, trabalham direto na 
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saúde provavelmente nunca viram direito qual é a linha do governo ? para a  política qual 

está em jogo. 

 

LM - ? isso não é claro 

 

PG – É, isso nunca foi claro. Segunda coisa: além dessa ambigüidade omissão histórica, a 

política de saúde mental a política de saúde pública em geral não tinha um discurso claro e 

ações efetivas para a questão do álcool e mesmo das drogas no Ministério da Saúde o que a 

gente enfrentava como resultado dessa, e como meios de manter essa ambigüidade e essa 

omissão era o fato que a questão de álcool e drogas não era designada como ? da saúde mental 

ficava meio no limbo no vazio, e era claramente uma coisa. Isso não era saúde mental Desde 

que eu entrei lá eu defendia conforme a recomendação da OMS da OPS que não fosse uma 

política fora da saúde mental por que se você for pensar em alcoolismo e drogas fora da saúde 

mental você vai construir modelos que são modelos que estão fora da política de reforma de 

autonomia do paciente de liberdade de tudo isso, entendeu? E aí com o governo Lula ficou 

definido claramente isso, agora a questão de álcool de drogas é atribuição da política de saúde 

mental por que já está gerando conseqüências. Primeira uma proposta de legislação uma 

questão de álcool uma política de álcool está sendo construída e havia um projeto de lei, de 

legislação para usuários em tramitação que a pedido do Ministério da Saúde foi retirado do 

Congresso por que ia ser aprovado agora na semana de segurança entendeu? E foi uma 

semana de segurança pública que teve agora. Por que a mensagem do Ministério da Saúde é 

que a questão de drogas não é uma questão de segurança a questão do tráfico de drogas é 

uma questão de segurança. Mas a questão do consumo de drogas uso de drogas é uma questão 

de saúde pública, sendo assim a legislação tem que seguir o rumo da saúde pública. Então, 

hoje nós estamos com essa coisa colocada agora isso está colocada nesses meses só, por que 

antes disso a questão de drogas ficava, tanto que aqui no Rio de Janeiro tem um exemplo 

duas instituições que não seguem o modelo da reforma psiquiátrica foram criadas no Governo 

Garotinho e que são instituições que não são ligadas a área da saúde, são da área da saúde. 

 

LM - Ah, da área da justiça. 

 

PG - São instituições de atenção a drogas da área da justiça, entendeu? É dentro dessa 

perspectiva também da criminalização do consumo de drogas. Então, esse também é um 

campo que a gente tem que enfrentar um outro desafio que eu acho que tá no ar ainda, que a 

gente não resolveu ainda, longe disso  é a questão da rede básica é de que maneira  que a 

gente vai atender bem a nossos pacientes na rede básica de saúde na atenção primária existem 

? nesse sentido muitos municípios  já estão fazendo fazem bem, mas ainda não é digamos 

ainda não atingiu a eficácia necessária eu estou querendo dizer é não basta você criar CAPS 

nem ambulatórios; é preciso que o posto de saúde as equipes de saúde os agentes 

comunitários de saúde estejam capacitados habilitados a atender as demanda de e saúde  

mental, porque aí nós vamos de fato fazer uma saúde mental que seja fora do hospital. Que 

seja produtora de autonomia do paciente e que principalmente de conta de seu desafio maior 

que é um número muito grande de pessoas que precisam de atendimento e que o principal é 

alta prevalência desses casos e baixa oferta, entendeu? Mesmo com 430 CAPS a gente tá 

longe de atingir as necessidades da população. Então, eu penso nesses dois desafios principais 
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para a agenda: álcool e drogas e atenção básica porque eu estou considerando que o processo 

de desinstitucionalização está caminhando. Não pode perder atenção dela de maneira 

nenhuma, mas ela está caminhando. 

 

LM - Já tem uma identidade?  

 

PG - Não eu soube que 55 mil leitos provavelmente chegaremos ao final desse ano com 51 

mil leitos, entendeu? Nos últimos quatro anos foram reduzidos 11 mil leitos, então, há um 

declínio... 

 

LM - Um decréscimo. 

 

PG - Um decréscimo de leitos para colocar a subida do número de CAPS também está 

colocado, e dos ambulatórios. Então, eu estou dizendo para você essas duas faces da política 

estão caminhando agora. A gente tem que pegar a questão das drogas claro, tem 50 CAPS de 

drogas, mas isso é muito pouco diante da complexidade... 

 

LM – Ah! Tem CAPS de drogas... 

 

PG - 50, tem 50 e a questão da rede básica que são. 

 

LM - Os desafios. 

 

PG - Os desafios, a questão do manicômio judiciário está sendo encaminhada para mudança 

também de execuções penais, mas também é uma imensa tarefa a rede básica tem que 

enfrentar esse problema da crise da fundação, que se manifesta por violência, violência 

doméstica e várias situações com as quais a saúde mental tem o que dizer tem uma 

contribuição a dar, entendeu? Então, a reforma psiquiátrica agora também tem que começar 

a juntar seus desafios fora dos manicômios até porque fora do manicômio estão acontecendo 

atrocidades não é verdade que também mostram que é preciso. 

 

LM - Que haja uma preocupação de um interventor, né? 

 

PG - Uma intervenção, e a saúde mental, é claro que a saúde mental não vai resolver o 

problema da ? mas ela tem uma contribuição a dar a sua contribuição específica, ela não pode 

ir além não pode se ? além das sandálias, mas nos limites da sua contribuição ela tem o que 

dizer, ela tem o que dizer  a questão de violência doméstica ela tem o que dizer, na exploração 

sexual de crianças e adolescentes, entendeu?  A questão da gravidez na adolescência, na 

questão do consumo de drogas entre e álcool entre adolescentes. 

 

LM - Que tem sido imenso. 

 

PG – E são coisas que dadas digamos assim, um certo padrão de violência da sociedade que 

eu acho que nós temos uma contribuição a dar. Claro que é uma parcela só, porque isso 

envolve várias outras questões sociais e agora nós estamos começando a entrar também 
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nessas áreas e aí estamos sentindo aquela necessidade de aumentar nosso poder de 

intervenção aumentar as equipes, aumentar. 

 

LM- Profissionalizar as pessoas. 

 

PG - Profissionalizar as pessoas, melhorar a formação do pessoal, criar programas 

permanentes nessa área de programas de formação nosso modelo de trabalho nós estamos 

implantando 46 pólos de formação de saúde mental. 

 

LM - Ao longo do Brasil? 

 

PG - Ao longo do Brasil porque nós chegamos à conclusão que não adianta fazer cursos 

pontuais, cursos eventuais, entendeu?  

 

LM - Tem que ser uma coisa constante. 

 

PG – É, se você não vai a um determinado lugar, você vai a lugares... eu estou vindo lá de 

Cuiabá. Cuiabá está cheio de situações problemáticas e aí sempre recebe demandas de 

capacitação, se você vai e dá uma capacitação você não garante na verdade a mudança da 

política, a mudança da política só se garante  primeiro numa decisão política que você tem 

que sustentar criar as condições para uma decisão política sustentada portanto criar 

sustentabilidade também para decisão por que não adianta você dizer que tem ? se a opinião 

pública está contrária se as forças  políticas estão contrárias mas em relação ao pessoal tem 

que ser a sustentabilidade numa formação permanente continuada então, você tem que ter 

um pólo local, pegar as pessoas  locais formar multiplicadores capacitar as pessoas para elas 

formarem outras pessoas e não ficar dependendo muito. O Brasil é um país ? bacharéis de 

uma certa visão meio mercantilizada do ensino, entendeu? E meio assim. 

 

LM - Elitista também, muito elitista. 

 

PG - Exatamente, tem-se sempre a idéia de que você precisa de um grande sujeito que vem 

de São Paulo ou do Rio para poder dar cursos aqui, nós estamos ensinando a essas pessoas 

que ou esse grande sujeito mora aqui e é formada aqui e forma outros pequenos e grandes 

sujeitos aqui ou não hás formação que vai gerar uma política de mudanças, entendeu?  

 

Fita 4 - Lado A 

 

LM – Continuação da entrevista com Doutor Pedro Gabriel, fita número 4. 

 

PG - Então, eu estava dizendo assim. Essa idéia da formação, ela está no núcleo mesmo 

estratégico da mudança política. Existe uma expectativa muito grande que pequenas 

intervenções de formação e capacitação gerem mudanças. 

 

LM – (risos) 
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PG - Eu compartilho de uma frase atribuída ao Benedito Sarraceno, eu não sei, pelo menos 

eu ouvi essa lá no Ministério da Saúde diz que ele nunca viu capacitação mudar realidade 

nenhuma, entendeu? Eu acho ótimo por que muitas vezes o gestor da saúde, o Ministério e 

as Secretarias Estaduais, pensam muito em ficar dando cursos e mais cursos aqui e ali a idéia 

da capacitação tem que ser uma idéia de criação de uma potência transformadora de base 

local e eu acho que hoje essa é uma perspectiva do Ministério da Saúde. O Ministério da 

Saúde criou uma secretaria de primeiro escalão, que é uma secretaria de formação e gestão 

do trabalho em saúde e tá exatamente, harmônica com o que a gente pensa no campo da saúde 

mental, que é empoderar dar poder, dar força, e sustentabilidade a programas locais de 

formação pessoal, entendeu? Então, a gente está criando esses pólos, como? A gente pega o 

gestor local, município, pega o estado pega uma universidade que nós escolhemos nós 

escolhemos buscamos no quadro, buscamos os parceiros possíveis, entendeu? E aí vamos 

tentando criar através de programas que o Ministério vai apoiando a criação desses núcleos 

locais, hoje a gente já tem esses núcleos aqui no Rio de Janeiro São Paulo e obviamente por 

que é mais fácil criar nesses lugares. Santa Catarina, Rio grande do Norte, Mato Grosso do 

sul na Bahia no interior no Ceará no interior, Sobral, entendeu? Esses 46 são, por exemplo, 

no Rio de Janeiro não pode ter só na capital, tem também na região norte, campos ainda não 

temos nada em Campos, a não ser o trabalho exploratório para buscar essas parcerias, mas a 

idéia é um pouco essa talvez seja necessário aqui também criar ?? no Vale do Paraíba um 

pólo. Mas o estado do Rio é um estado menor é mais fácil de ser analisado. Ele tem aqui a 

Fiocruz, tem a UERJ, tem a UFRJ, tem a UFF, então, ele não tem problema... 

 

LM – O campus, né? 

 

PG - O campus os lugares não tem problema, agora você pega por exemplo, a região centro 

oeste a região norte, a região nordeste em muitos aspectos é preciso se construir de fato essas. 

Então, nós estamos também investindo nisso na criação no Rio grande do Sul a gente tem 

Santa Maria, nós estamos fazendo assim, a lógica é a lógica de é ir construindo onde as 

condições são mais fáceis. 

 

LM – Mais fáceis. 

 

PG - Que aí um serve de modelo para o outro, serve de estímulo para o outro o Brasil é muito 

grande ?? esses 46 é um mapeamento que nós fizemos que pegam de uma maneira geral essas 

regiões geopolíticas.  

 

LM – Cinco regiões, né? 

 

PG - Nas cinco regiões dentro delas essas regiões geopolíticas. Então, não só a capital, mas 

também ?? o interior. Por que você tem também uma interiorização de tudo na verdade tem 

que deixar de existir essa dependência ela é econômica. Ela é de modelo de globalização ela 

é cultural e ela é de formação também de uma certa ?? eu acho que a gente precisa de CAPS 

no interior então, as pessoas no interior tudo bem que elas venham para a capital e façam o 

curso assim e assado, mas elas têm que no seu lugar... 
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LM – Ter um seu cotidiano. 

 

PG - Um cotidiano de superviso de formação, até de acolhimento, de acolhimento das 

questões das dúvidas das tensões desse trabalho, esse trabalho é um trabalho difícil, de se ?, 

e a gente entende a formação assim, a formação é uma espécie de acompanhamento cotidiano 

do trabalho  

 

LM – Hum, hum. É doutor Pedro em vários momentos assim da nossa conversa o senhor já 

mencionou as atividades e os ganhos assim grandes que se teve na área de saúde mental é do 

ano 2000 para cá, mas dá uma amarrada assim geral se o senhor deixou de falar alguma coisa. 

Se tem algum outro projeto que lhe tenha escapado ou enfim. Fale um pouco sobre esses três 

anos que está fazendo. 

 

PG - Vai fazer. 

 

LM – Saiu do IFB para coordenação nacional, estadual e depois foi para lá, então, fala um 

pouquinho desse momento. 

 

PG - Então, eu fui para lá depois quando houve uma crise quando a questão do governo 

estadual simultaneamente estava tendo a caravana da cidadania com denúncias sobre as 

condições dos hospitais psiquiátricos muito ruins, assim e uma situação de escândalo público. 

 

LM – Você participou da caravana? 

 

PG – Não, da caravana, mas da caravana funcionou como uma legítima pressão sobre o 

governo. 

 

LM – Isso. 

 

PG - Em função, nesse cenário eu fui chamado e avaliei e tal conversei com todas as pessoas 

que iam trabalhar e resolvi aceitar esse desafio e principalmente por que ele começou colocar 

a partir de uma tensão ? aí constatei quando cheguei no Ministério da Saúde uma situação 

que era a seguinte embora a gente esteja vivendo o processo de reforma rigorosamente desde 

1991, 92 teve o trabalho de Domingos Sávio, passou por lá o Alfredo que foi substituto do 

Domingos. 

 

LM – Schechtman. 

 

PG - Schechtmam, e a Ana Pitta que ficou um período curto, a quem eu substituí inclusive 

co apoio dela e convite dela, era uma situação que tava muito difícil tensa lá, mas eu constatei 

o seguinte, que havia, embora processo de reforma que havia uma situação de estagnação 

desse processo enquanto prioridade de governo, isto é, não havia financiamento para CAPS, 

não havia expansão de recursos em relação a novos recursos. E havia digamos assim, uma 

baixa tensão em relação a fiscalização aos hospitais, a Ana Pitta fez o que pode, mas ela 

trabalhava em condições muito esvaziadas e muito precárias. Então, eu quero registrar isso 
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mesmo. Constatei quando eu cheguei lá em agosto de 2000, uma situação de devastação em 

termos de política de saúde mental. Havíamos só eu e o Alfredo em equipe, entendeu? Não 

existe política a ser conduzida por uma pessoa por duas pessoas, inda mais com essa 

dimensão de complexidade e não havia de fato uma prioridade colocada os primeiros meses 

foram meses em que a minha questão cotidiana era o que que eu to fazendo aqui, entendeu? 

Era bobagem ficar aqui, ao mesmo tempo... 

 

LM – Um desafio danado e muita vontade de vencer. 

 

PG - O desafio estava colocado e ao mesmo tempo a questão que era a pressão política sobre 

o governo diminuiu com a minha entrada a pressão sobre os hospitais, oriunda da denúncia 

dos hospitais e tal, por que se criou uma expectativa de que havia se tomado uma decisão ? 

entendeu? Mas então, era uma coisa assim, a minha angústia era digamos do movimente 

social contra o governo por que uma pessoa ligada ao movimente social assume uma função, 

e ao mesmo tempo uma pessoa, e uma expectativa assume essa função, mas eu não tenho a 

menor condição de trabalho... então, eu optei... 

 

LM – Você faz terapia né? 

 

PG - Claro, certamente. Eu optei por não tomar a decisão precipitada é porque eu tinha um 

diagnóstico da situação e era tão grave assim, e não quis tomar uma decisão precipitada. Mas 

eu passei os primeiros seis meses em período de baixíssimo apoio ao trabalho da saúde 

mental. Mas eu comecei a construir eu vislumbrei a questão do ano internacional de saúde 

mental que seria em 2001 e comecei a construir as alianças em termos de mobilização e etc. 

e eu acho que tem que ser assim mesmo ir construindo as  

 

AL – Seu próprio espaço. 

 

PG - Construindo as possibilidades da política o ano de 2001, foi um ano difícil a gente teve 

algumas derrotas importantes em relação a gestão estruturais no Ministério da Saúde, porém 

foi o ano da aprovação da lei. Aprovada a lei você tem uma base jurídica também para atuar 

e  

 

LM – Para lhe respaldar. 

 

PG - E a mobilização em torno do ano internacional foi muito positivo. E aí o que nós 

conseguimos durante o ano de 2002, saltar de cerca de cento e sessenta e tantos CAPS para 

trezentos e tantos CAPS, entendeu? E conseguimos também um financiamento específico, 

aprovar um financiamento específico o apoio dos CAPS foi fundamental, sem financiamento 

você não faz política. E a gente conseguiu também que foi uma coisa muito importante no 

ano de 2002, fazer o ? em psiquiatria,  

 

LM – Fazer o que? 
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PG - PNACH em psiquiatria, que é o programa Nacional de Avaliação dos Hospitais, nós 

pegamos esse programa e adaptamos para psiquiatria e conseguimos pela primeira vez em 

2002, fazer uma avaliação de todos os hospitais psiquiátricos hoje a gente tem o retrato dos 

hospitais com todos os problemas que eles têm, e criamos um mecanismo que é anual, agora 

no segundo semestre já vem o PNACH II e eles sabem que todo ano vão ser vistoriados e 

regularmente. Não é aquela vistoria por conta de denúncia, isso não gera política denuncia o 

hospital, corre lá, fiscaliza... 

 

LM – Apagar o incêndio só. 

 

PG - Que é apagar o incêndio, você tem que criar uma política regular de fiscalização. Então, 

eu considero que isso foi uma coisa muito positiva e permitiu que a nossa relação com os 

hospitais psiquiátricos se tornasse uma relação mais qualificada. 

 

LM – Hum, hum. Menos tensa talvez.? 

 

PG - Não.  

 

LM – Não? 

 

PG - Menos tensa, não, mas mais qualificada. Ela não é mais uma relação que é na base de 

opiniões ou na base de divergências ideológicas ou políticas, ela é colocada em termos 

objetivos. Vocês atingiram a nota tanto no PINACHE, portanto vocês têm que de fato 

melhorar, vocês perderam em recursos humanos, vocês perderam em ambiente, perderam em 

projeto terapêutico, perderam em fiscalização da vigilância sanitária. Então, a nossa relação 

com eles é uma relação, e eles próprios admitem que está colocado embora dura para eles, 

eles dizem que é uma relação está mais assim exigente por outro lado colocado em bases 

mais objetivas. 

 

LM – Hum, hum. Mas como é que é feita essa avaliação Dr. Pedro? É uma equipe do ... 

 

PG - Não. 

 

LM – Não, não tem como... 

 

PG - A equipe ela é, não. Ela é assim o sistema SUS é um sistema três instâncias. 

 

LM – Isso. 

 

PG - Os instrumentos são elaborados no âmbito federal, há um treinamento de pessoas de 

referência no âmbito estadual, eles juntam a saúde mental, vigilância sanitária e controle de 

avaliação. Três instâncias de avaliação, diferentes. 

 

LM – Ótimo. 
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PG - Você avalia por exemplo, condições da água alimento, por uma equipe da ANVISA, 

você examina a situação de registro de ?? situações contábeis pela situação de controle e 

avaliação, projeto terapêuticos, situação dos pacientes, entrevista os pacientes pela equipe 

nossa da área da saúde mental. 

 

LM – Ótimo. 

 

PG - Eentão, são três formas de avaliação que se junta num instrumento que é um 

questionário que são 25 grupos de perguntas que dá um total de 100 grupos, entendeu? Esse 

questionário ele está sendo aperfeiçoado a cada ano ele sofre pequenos aperfeiçoamentos 

como acontece com quaisquer instrumentos de pesquisa, então, a gente tem uma coisa mais 

objetiva e em função disso nós programamos a retirada do sistema nos hospital que não 

conseguem atingir o número de pontos. E aí estão sendo retirados do sistema 

progressivamente. 

 

LM – O que significa ser retirado do sistema, não receber verba... 

 

PG - Não, significa que eles tem que a partir de dado momento, deixa de internar e se cria 

um programa de reintegração social para os pacientes e eles deixam de ? mente do sistema. 

Mas nada é feito abruptamente é preciso ter um processo para se ter um fechamento, aliás os 

fechamentos abruptos quando acontecem são unilaterais são as vezes da parte dos próprios 

hospitais que dizem eu não quero mais, os recursos são insuficientes, o pagamento não é 

suficiente para minhas despesas eu quero sair a gente vai lá e fala assim, não é assim que sai 

vão precisar de meses para fazer a sua retirado tal. Então, isso foi uma coisa que eu acho que 

é importante acho que tem também importante questionar que a gente conseguiu montar uma 

equipe de saúde mental a gente conseguiu montar um colegiado de coordenadores que são os 

coordenadores estaduais e os coordenadores dos municípios maiores de 300 mil habitantes e 

de municípios onde tem hospital psiquiátricos que forma um colegiado nacional que se reúne 

três vezes ao ano, que existe uma comissão de saúde mental do Conselho Nacional de Saúde 

do qual nós fazemos parte e que nós estamos sempre referendando, participando e uma coisa 

que eu esqueci de mencionar e é fundamental e aproveitando toda a mobilização do ano 

internacional nós fizemos  em dezembro a conferência nacional de saúde mental. Então, com 

a Conferência de Saúde mental, feita em dezembro uma conferência muito bem sucedida, 

nós conseguimos uma base política muito importante para sustentação... 

 

LM – Foi dezembro de 2001, né? 

 

PG - 2001, então, a conferência sendo forte ? 2002, se conseguiu aprovar novos 

financiamentos novos CAPS mudou o orçamento fizemos a avaliação ? conseguimos força 

política, por isso que o ano de 2002 foi um ano positivo, por que ele tava sustentado na lei e 

na conferência nacional de saúde mental, tanto é ? vocês já viram o relatório? 

 

LM – Eu acho que já vi lá com a ? 

 

PG - É um azulzinho 
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LM – Eu já vi em algum lugar. 

 

PG - Que é o relatório que está dizendo que ? aliás é um fato que eu diria que nesse período 

que eu estou lá eu considero assim três partes relevantes, três. Primeira: Conferência Nacional 

de Saúde Mental, que foi a única condição que eu coloquei para aceitar. Quando disseram eu 

não tinha equipe, ia trabalhar sozinho não sei o que balalalala, é minha condição foi então, a 

? que é o lugar que eu trabalho se compromete a ? a convocação da ? para 2001. e de fato 

eles se comprometeram e honraram esse compromisso. O Ministro não queria e depois 

concordou foi ter feito a conferência, foi ter conseguido aprovar a lei por que o Ministério da 

Saúde, teve uma posição fundamental para poder passar por que aí o governo teve que ? a 

oposição, bancou a aprovação da lei, ? Qual a posição do governo, há não sei entendeu? Se 

você não chega e ? o governo não quer que aprove a lei o governo ?e a terceira  foi de fato 

ter criado o ? que é  ter feito uma expansão que não existia hoje a gente tem ? de serviços a 

gente tem oito mil pessoas trabalhando oito mil profissionais de saúde mental ? trabalhando 

atendendo pacientes ? é  um número bastante grande  antes esse mercado não existia ? criação 

de um mercado de profissionais de saúde mental, e nós temos sendo atendido nesses CAPS 

cerca de 130 mil pacientes 130 mil pacientes, que são pacientes ? estão  sendo atendidos 

nesse regime então, houve em termos de aumento de uma abertura, foi uma virada muito 

grande. Agora é claro que com essa virada muitos também dos CAPS estão com dificuldades, 

entendeu? É preciso um trabalho de manutenção, a manutenção no dia a dia? É aí que entra 

a formação que eu falei para vocês, não é dar cursinho não.  

 

LM – É claro. 

 

PG - Depende da supervisão, depende de que as pessoas ? as pessoas tem que sair do serviço 

para fazer  ? um congresso, se sentir ? que buscar a qualidade, que qualifica também o ? 

então, esse é o desafio que vai  ? os CAPS na verdade é próximo da metade das ? 

 

LM – O CAPS. Me diga um a coisa, eu já li uma vez num artigo, mas agora não estou 

lembrada, ele é criado no município em função do número de habitantes existe uma 

proporção. Como é que você resolve criar um CAPS num determinado lugar? 

 

PG - Depende do número de municípios de habitantes, se o município é menor que 20 mil 

habitantes ele não precisa de CAPS. 

 

LM – Certo. 

 

PG - Ele pode trabalhar só com a ?. se ele tem mais que 20 mil habitantes ele já pode ter um 

CAPS, mas ele pode não precisar. Aí depende, se ele tiver ambulatório se tiver, entendeu?  

Uma potência maior que da rede básica então, ele não precisa. Em geral são ? em escala de 

população, então, ele não vai precisar do CAPS. 

 

LM – Certo. 
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PG - Então, a gente tem mais ou menos cerca de 20 mil habitantes, um CAPS acima disso o 

CAPS tipo 2, que é um CAPS que atende um número maior de pessoas e tem um número 

maior de funcionários e nos municípios maiores, precisariam de um CAPS 3, um CAPS 24 

horas, que o Rio de Janeiro não tem, deveria ter. 

 

LM – O Rio de Janeiro não tem um CAPS 24 horas? CAPS 3? 

 

PG - CAPS 3, vai inaugurar agora em Inhoaíba, que é lá na... em Campo Grande. 

 

LM – Isso. 

 

PG - Vai inaugurar o primeiro mas não sei quando ? o Rio de Janeiro tem uma boa política 

de saúde mental, mas está faltando isso. Campinas, tem dois CAPS 3, Santos manteve os 

CAPS da experiência de Santos. CAPS 3 tem vários CAPS 3, Londrina CAPS 3, Belém do 

Pará, Aracaju, Belo Horizonte tem dois ? só tem CAPS 3, dois CAPS 3, ? por exemplo, não 

interna os pacientes, os pacientes que precisam de internação, são internados no CAPS 3. que 

o CAPS 3 tem quartos leitos, entendeu? Nos casos de pacientes que precisam ficar, em crise 

agitados, ? além de funcionando 24 horas ? 

 

LM – Para crise. 

 

PG - Para crise. O Rio de Janeiro, o estado inteiro tem 52 CAPS. O município tem, Irajá, 

Bangu, Santa Cruz, Campo Grande, Ilha do Governador, é... o Hospital Pinel tem hospital de 

CAPS, né? Então, dá seis, é isso mesmo, com Jacarepaguá, sete. Na zona oeste, foi um 

investimento, sete. Em Inhoaíba, também porque lá o CAPS de Campo Grande que é o CAPS 

ele está entupido de pacientes por que a região de Campo Grande? 

 

AL – Onde fica? 

 

PG - Fica na... sabe onde é uma pracinha onde tem um ônibus, uma pracinha é uma praça ? 

bonitinha a gente aproveitou um prédio que era ? onde  tem a coordenação de saúde da área 

entendeu? É bem no centro assim, bem próximo, atrás dele fica o Miécimo, ali. 

 

AL – O Miécimo, estádio? 

 

PG - Não. Tem uma pracinha ali, quadradinha, até simpática? Ali tem a coordenação da área 

tem um, foi aproveitado uma pequena estrutura que era um ambulatório, no fundo foi feita 

uma adaptação, construída uma sala grande, duas salas? Uma cozinha, um jardim interno ?  

uma casa. 

 

LM – Uma casa. 

 

PG - Uma casa que a maioria de CAPS que tem por aí são casas alugadas! 

 

LM – A prefeitura aluga e... 
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PG - Ou então, ? o de Santa Cruz é um antigo centro de saúde ? no centrão de Campo Grande. 

É assim de frente para ele você vê o Hospital de Santa Cruz aquela rua super movimentada. 

Esse Inhoaíba eu não sei eu não conheço ainda, mas é uma espécie de parece que era uma, 

um antigo sítio, tinha um morador que na verdade a cidade foi crescendo foi cercando e virou 

uma área urbana, virou uma área urbana tá alugada eu não conheço esse eu não conheço. 

Então, ? o de Irajá por exemplo, foi uma área que era da LBA, Legião Brasileira de 

Assistência, emprestada para fazer, enfim  cada lugar vai se adaptando... além disso tem um 

que eu não mencionei que é um foi um tem em Jacarepaguá, na Praça da Taquara, não, a 

Praça Seca. CAPS 2 aproveitando até uma área que era do ambulatório? Pequena área ?   a 

adaptação é sempre assim, o CAPS não precisa de...  

 

LM – Uma grande área, não é? 

 

PG - Não, ele não precisa de uma estrutura pesada, a estrutura é leve, ele precisa de pessoas 

em atividade em termos de equipamentos por exemplo, ele precisa de cozinha precisa de um 

ambiente 

 

LM – Não precisa de aparelhagem sofisticada, caríssima. 

 

PG - Não o equipamento nosso... 

 

LM – É humano. 

 

PG - É humano, único equipamento que a gente tem de investir. Tá bom? 

 

LM – Tá, bom 

 

PG - Então, qualquer dúvida que quiserem esclarecer... 

 

LM – Então, queria muito foi ótimo a entrevista obrigada. 

 

PG - Eu que queria agradecer, depois eu queria que vocês como é que vocês fazem, vocês 

têm um, vocês fazem um copião da...  

 

LM – Fazemos. Bem, então, vamos fechar. 

 

PG - Deixa só eu dizer para vocês vou deixar um e-mail... 

 

LM – Tá. 

 

 

 

 


