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Resenha biográfica 

 

Paulo Duarte de Carvalho Amarante nasceu em Colatina, norte do Espírito Santo em 

31 de agosto de 1952. Iniciou sua formação escolar no Colégio Marista, indo morar com os 

pais em Vila Velha em 1968, aos 16 anos, onde terminou o curso científico. Nessa época 

organizou um clube de astronomia amadora entre os colegas do colégio, estudando também 

literatura e filosofia. 

Com grande talento musical, por um momento ficou em dúvida sobre qual carreira 

profissional seguir. Optou pela Medicina e se formou em 1976, na Escola de Medicina da 

Santa Casa de Misericórdia de Vitória, EMESCAM. No quarto ano da faculdade, foi 

acadêmico plantonista do Hospital Colônia Adauto Botelho em Cariacica, Espírito Santo. 

Veio para o Rio de Janeiro em 1976, fazer a residência no Internato em Psiquiatria, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou do primeiro curso de musicoterapia no 

Rio de Janeiro com Rolando Beneson e tentou implantar mais tarde esta técnica no Hospital 

Adauto Botelho e no Instituto Psiquiatria da Universidade do Brasil, IPUB, da UFRJ.  

Em 1978, ingressou para o Mestrado no Instituto de Medicina Social, na UERJ, onde 

defendeu a dissertação “Psiquiatria social e colônias de alienados no Brasil”. Em 1982, 

trabalhou com Paulo Mariz como Assessor do Diretor da DINSAM (Divisão Nacional de 

Saúde Mental), cuja autonomia administrativa o possibilitou fazer muitas modificações no 

CPPII, Centro Psiquiátrico Pedro II, tais como concurso para preenchimento do quadro de 

funcionários, entre especialistas e técnicos. Tais mudanças geraram muita resistência por 

parte dos funcionários daquela instituição. 

Realizou um vídeo chamado “CRONIKÓS” denunciando a internação compulsória 

de um dos pacientes no IPUB, que lhe rendeu menção honrosa no 1º Festival Nacional de 

Vídeo, do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (USP), em 1983. 

Paralelamente ao cargo de Assessor de Saúde Mental, da Superintendência Regional do Rio 

de Janeiro, INAMPS, em 1985, trabalhou como Diretor do Centro de Estudos do CPP II e 

foi designado como Suplente do Representante da Secretaria de Estado de Saúde e Higiene, 

em 1986.  

Durante o curso de Doutorado em Saúde Pública na ENSP, obteve bolsa na 

modalidade sanduíche da CAPES para estágio em Trieste, na Itália, sob orientação de Franco 

Rotelli durante os meses de novembro de 1991 a março de 1992.  

A partir de 1993, assumiu a Coordenadoria do Núcleo de Estudos Político-Sociais em 

Saúde (NUPES), na Fiocruz. Coordena atualmente o Curso de Especialização em Saúde 

Mental e o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental (LAPS). Em 1995, 

organizou o livro “Loucos pela Vida: a trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil”, uma 

obra de referência para o estudo deste tema. É o editor da coleção “Loucura e civilização”, 

da Editora Fiocruz. 
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Sumário 

 

Fita 1 – Lado A 

 

Comentários sobre a cidade onde nasceu, Colatina, no interior do Espírito Santo. Suas 

incursões à literatura na juventude, ainda em Colatina. Sobre o trabalho do pai no primeiro 

escritório do IAPC (Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários). Seu convívio 

familiar, as atividades sociais da mãe, lembranças da infância e de amigos ainda na cidade 

natal.  

 

Fita 1 – Lado B 

 

Lembranças e casos, atividades e interesses na adolescência. Sobre a mudança com os pais 

para a capital, Vitória, aos 16 anos de idade em 1968, seu período de adaptação e outras 

lembranças. A vida escolar, sua formação e o grupo de estudos no colégio Marista. 

 

Fita 2 – Lado A 

 

Motivos da opção pela Medicina. Outras opções profissionais como a música, jornalismo. A 

atividade de médico plantonista do Centro Psiquiátrico Pedro II (CPP II) em 1978, onde 

foram feitas várias denúncias, junto com outros estagiários como Leon Chor e José Carlos 

Souza Lima, sobre maus tratos aos pacientes e falta de recursos. Ainda sobre os motivos que 

o levou à optar pela medicina: o prestígio que o próprio curso teria, a influência do irmão e 

o gosto pelos cuidados médicos. Formação universitária na Escola de Medicina da Santa 

Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAN) de 1971 a 1976. Como era o curso de medicina 

entre 1960-1970, a privatização da educação. Sobre o curso numa instituição particular: a 

opção pela escola, os alunos os professores. Como eram divididas as disciplinas. O interesse 

pela Psiquiatria a partir da Psicanálise, a proximidade com a filosofia e as Ciências Sociais. 

A expulsão do Serviço Psiquiátrico de Urgência (SPU), da Clínica Mayer Gross, assim como 

do CPP II e do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB). Trabalhos 

realizados durante a residência no CPP II: vídeo intitulado “Crônicas” e o texto “Pedagogia 

da loucura”, acerca da internação compulsória e violenta de um pintor homossexual e negro, 

chamado Alcebíades. Prêmio recebido no I Festival Brasileiro de Vídeo, no Museu de Arte 

Contemporânea de São Paulo, em 1984. Acadêmico Plantonista do Hospital Colônia Adauto 

Botelho da Fundação Hospitalar do Espírito Santo, em Cariacica, entre outubro de 1974 a 

junho de 1975, ainda no quarto ano da faculdade. Sobre os plantões realizados e o problema 

da morte de uma paciente na ausência de um médico–plantonista para o atendimento.  

 

Fita 2 – Lado B 

 

Continua narrativa sobre o problema no plantão no Hospital Adauto Botelho, falta de 

medicamentos, repercussão na mídia; afastamento do depoente do plantão pelo Sr. Paulo 

Bonadis, diretor clínico. Ameaça de processo contra o hospital, que o demitiu por denunciar 

negligência médica. Retorno ao plantão do hospital Adauto Botelho e intenção de 

implantação da musicoterapia naquele hospital e mais tarde no IPUB. A experiência de ter 



 

5 

 

sido aluno do primeiro curso de musicoterapia feito no Rio de Janeiro, com Rolando 

Beneson, em 1972.  Residência no IPUB e seus problemas, tais como a obrigatoriedade do 

uso de uniforme de acordo com a profissão e pedido dos alunos da UFRJ para que as vagas 

fossem preenchidas prioritariamente pelos próprios alunos. Referência aos profissionais 

Renato Veras, Alfredo Schechterman, João Ferreira da Silva Filho e o convívio na residência. 

A saída de Vitória, no ES e a vinda para o Rio de Janeiro, em 1976, para o sexto ano no 

Internato em Psiquiatria, no Instituto de Psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e 

Medicina Legal, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Primeiro emprego como 

plantonista no Serviço Psiquiátrico de Urgência, clínica particular no Rio de Janeiro. Início 

da narrativa de um caso do garoto chamado Paulinho e tratado com insulinoterapia, método 

chamado de Von Meduna, denominado pelo depoente como um método arcaico e radical.  

 

Fita 3 – Lado A 

 

Continuação da narrativa sobre o caso de Paulinho, contato com as drogas e tentativas de 

fuga. A denúncia no Conselho Regional de Medicina e a ligação deste com o governo da 

ditadura. Sobre os movimentos democráticos que começaram a aparecer a partir de 1976. O 

Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES) e o Movimento de Renovação Médica 

(REME), os inquéritos contra médicos torturadores cúmplices da ditadura. A tentativa de 

denúncia sobre o tratamento de insulinoterapia. O encontro com o cartunista Ziraldo e 

informações sobre o caso Paulinho, o que acarretou a demissão do depoente do SPU. O 

trabalho na clínica Mayer Gross, no Rio de Janeiro vinculada ao SPU, de onde também foi 

demitido. Sobre o início do mestrado no Instituto de Medicina Social, em 1976. A orientação 

recebida no mestrado pela orientadora, Madel Luz, e pelo co-orientador, Roberto Machado, 

que, segundo o depoente, exerceu de fato o papel de orientador. Breve comentário sobre a 

expulsão de Joel Birman e Jurandir Costa Freire da ‘psiquiatria’. A criação em 1976, durante 

o mestrado, de um núcleo de estudos de saúde mental, um espaço para seminários abertos, 

onde autores como Massimo Canevatti, Claude Lévi-Strauss, Georges Canguilhem, Gaston 

Bachelard, entre outros eram discutidos. A procura dos alunos por esse curso, com uma 

Psiquiatria mais reflexiva e sua importância para outros colegas como Pedro Gabriel Delgado 

e Magda Vaisman. Motivos que o fizeram optar por este mestrado naquele momento e a 

questão da sua própria insatisfação com a prática psiquiátrica, além da oportunidade de 

estudar com Jurandir Freire Costa e Joel Birman. Sua decepção ao encontrar o CCP II, no 

Rio de Janeiro, tão ruim, no que se refere às práticas psiquiátricas e o abandono aos pacientes 

e do próprio hospital, tanto quanto o Adauto Botelho, no Espírito Santo. O trabalho de 

conclusão do curso sobre pedagogia da loucura, que deu origem ao vídeo “Crônicos” e ao 

texto “Pedagogia da loucura”. Entrada no mestrado, com o incentivo de Renato Veras; o 

trabalho de curso “Política de nutrição no Brasil”, sobre o Instituto Nacional de Alimentação 

e Nutrição (INAN), que refletia o autoritarismo no Plano Básico de Suplementação 

Alimentar. A experiência de trabalho no IMS, de 1978 a 1982. Considerações sobre o curso 

de Medicina do Trabalho em 1980. O curso de música na Escola Villa Lobos e a experiência 

de tocar na “Banda de Lá”, com músicos como Ricardo Rendt e Fátima Guedes e o interesse 

pela área da musicoterapia atrelado à preocupação do relacionamento com os pacientes.  

Lado B: Observações sobre uma paciente rica internada pela família; o trabalho com 

musicoterapia e outros tipos de terapia, no IPUB, e a aceitação deste tratamento na 
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instituição. Breve referência à definição de recrudescimento neobiológico. A implantação de 

terapias para elevar o número de pontos dados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o 

aumento da verba destinada para as instituições e hospitais. A experiência como bolsista da 

Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM), em 1976, no Rio de Janeiro. Comentários 

sobre as campanhas de saúde pública e o funcionamento do Ministério da Saúde, cuja ação 

seria mais de normatização. Como eram resolvidos os problemas através de campanhas, 

como se constituíam e comentário sobre a Campanha de Combate à Lepra e Campanha 

Nacional de Combate ao Câncer. A criação da Campanha Nacional de Saúde Mental, a partir 

de 1967 e o Plano de Saúde Mental do governo de John Kennedy, nos Estados Unidos da 

América em 1963, inspirado no livro de Gerald Kaplan, “Princípios de Psiquiatria 

Preventiva”.  

 

Fita 4 – Lado A 

 

Sobre a DINSAM e o conceito de saúde mental. A criação do Curso Integrado de Saúde 

Mental (CISME), oferecido pela Fundação Oswaldo Cruz, e realizado no Hospital Phillip 

Pinel, na Colônia Juliano Moreira, no CPP II e no Manicômio Judiciário Heitor Carrilho. 

Sobre a bolsa de saúde mental, para graduados e graduandos, e comentários sobre seu colega 

de graduação, Benilton Bezerra, que também era bolsista da DINSAM, e a insatisfação com 

as condições de trabalho, culminadas com a entrega da bolsa em 1976. Retorno por concurso 

em 1978, com José Carlos Souza Lima e Leon Chor. Crise da Previdência Social 

desencadeada a partir de 1980. A entrada de Paulo da Costa Mariz para a DINSAM entre 

1980 e 1985, com o objetivo de modernizar alguns hospitais públicos. Comentários sobre a 

co-gestão entre o Ministério da Saúde e a Previdência. Seu afastamento em 1978 juntamente 

com alguns colegas devido a denúncias. Publicação de um artigo na Revista DEBATE, nº 10, 

denunciando a política nacional de saúde mental. A demissão de 200 médicos e bolsistas, do 

CPP II, Pinel e IPUB em solidariedade à demissão dos colegas. Sobre a abertura na imprensa 

para as denúncias no programa da Rede Globo de Televisão, Fantástico, nos jornais Folha 

de São Paulo e O Globo e as manifestações de apoio às denúncias. Seu distanciamento da 

música como uma opção profissional. Comentários sobre a experiência da criação do 

Movimento Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, a nível nacional em 1978, no 

Congresso Brasileiro de Psiquiatria e sobre o Encontro Nacional do Trabalhador de Saúde 

Mental, no Instituto Sedes Sapeintiae, São Paulo em 1979, cujo tema foi: “Por uma sociedade 

sem manicômios”. 

 

Fita 4 – Lado B 

 

Escolha do tema para a dissertação de mestrado, cujo título foi “Psiquiatria social e colônia 

de alienados no Brasil”, defendida em 1982. Comentários sobre o artigo escrito em parceria 

com Jurandir Freire Costa a respeito de psicoterapia em classes populares, publicado em 

1984, no Caderno de Psiquiatria Social, da Colônia Juliano Moreira. A realização da 

pesquisa “A determinação social dos acidentes do trabalho”, no Instituto de Medicina Social 

em 1978 e verba conseguida junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Sobre o 

projeto da co-gestão nas instituições Pinel, CCP II e Colônia Juliano Moreira e do tratamento 

psiquiátrico nesta última e no CPP II: a “clientela” de cada instituição e a situação dos presos 
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políticos. O CPP II como principal serviço da DINSAM e o papel estratégico deste hospital, 

porém completamente abandonado; a situação da Colônia Juliano Moreira. O convite através 

de Paulo Mariz para retornar ao CPP II em 1982, com autonomia para compor equipe que se 

constituiu de Benilton Bezerra, Renato Veras e Jurandir Freire Costa. A saída do serviço 

ocupacional da UERJ. O trabalho sobre as colônias de alienados com Magda Vaz e José 

Carlos Souza Lima. O retorno ao CPP II, o curso integrado de saúde mental, o acesso ao 

acervo bibliográfico do CPP II que inspirou a questão da história da psiquiatria no Brasil e a 

biblioteca daquela instituição. 

 

Fita 5 – Lado A 

 

Sobre a contratação de Jurandir Freire Costa para o CPP II, a dissertação de mestrado de 

Benilton Bezerra e a do depoente. Comentários sobre a criação do Museu da História da 

Psiquiatria em 1982, no CPP II. O trabalho no CPP II e sua duração de 1982 a 1983: as 

mudanças ocorridas no período e o concurso para a contratação de 460 novos funcionários, 

entre especialistas e técnicos. A experiência da co-gestão no Instituto Pinel, inspirada em 

outros projetos, tais como o Projeto Niterói e o Projeto Montes Claros. Sobre as fraudes na 

Previdência Social, antecedentes que poderiam explicar a crise na pasta. A implantação de 

Planos como o Nacional de Reorientação da Assistência Médica, feito pelo CONASP e o 

Plano de Ações Integradas em Saúde. As mudanças feitas no CPP II e algumas de suas 

conseqüências, como o livro “Psicanálise e Contexto Cultural”, de Jurandir Freire Costa e a 

criação do Primeiro Programa de Regionalização. 

 

Fita 5 – Lado B 

 

O início do movimento da Reforma Psiquiátrica em 1978 e a resistência encontrada no CPP 

II à Reforma, como eram feitas as internações neste estabelecimento e na Colônia Juliano 

Moreira. Comentários sobre o significado de ‘cronificar o leito’, as divisões das enfermarias 

em ‘agudos’, ‘subagudos’ e ‘crônicos’, no CPP II e o que significavam os sintomas positivos 

e negativos. Como eram feitas as internações no Hospital Odilon Galote e no Hospital Pinel. 

O CPP II como hospital de maior peso assistencial no Estado, os encaminhamentos para o 

setor privado, os diferentes posicionamentos dos médicos em relação ao tratamento dos 

pacientes, a discussão sobre a psiquiatria clássica, o funcionamento dos hospitais na década 

de 1970. A descrença e a resistência no CPP II ao movimento de reforma psiquiátrica. O 

funcionamento do Pinel e seu corpo de funcionários. A escolha de pacientes, com quadros 

clínicos específicos para serem usados como exemplos nas salas de aulas. Alguns exemplos 

de quadros clínicos, das aulas na graduação e o que é ‘humor delirante’. A mudança da 

estrutura do hospital Pinel que deixou de ser um hospital universitário para se adaptar ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). O Sr. Ângelo, um dos pacientes “usados” nas provas práticas 

da graduação.  

 

Fita 6 – Lado A 

 

As circunstâncias da criação do CEBES a partir de reuniões, no segundo semestre de 1976, 

discussão sobre a sua origem no Partido Comunista Brasileiro e breve comentário sobre 
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David Capistrano. O começo do movimento sindical e a necessidade de sua atuação sindical 

pela decadência do trabalho médico, com comentários sobre as distinções entre os dois 

movimentos. Sobre o REME (Movimento de Renovação Médica) e o ECEM (Encontro 

Científico de Estudantes de Medicina), de realização bianual. As mudanças no mercado com 

novas turmas de graduados de faculdades de medicina privadas e o aumento da oferta de 

emprego com novas clínicas particulares. O CEBES, sua divisão em núcleos municipais, 

estaduais ou regionais. Comentários sobre a APERJ (Associação de Psiquiatria do Estado 

Rio de Janeiro) e a AMERJ (Associação Médica do Rio de Janeiro) e seu posicionamento 

diante da reforma psiquiátrica. As reuniões no Núcleo de Saúde Mental, a convivência com 

Gentile e outros nomes da medicina brasileira. A importância em manter o movimento de 

saúde mental como uma luta ideológica, alinhado ao pensamento de Franco Basaglia. A 

criação do Instituto Franco Basaglia, no Rio de Janeiro, idealizado pelo jornalista Cláudio 

Cordovil, como um instituto de defesa de direitos do doente mental. Considerações sobre a 

influência deste Instituto no movimento de saúde mental do Rio de Janeiro; funcionamento, 

organização, atuação e localização no Instituto Philipe Pinel. 

 

Fita 6 – Lado B 

 

O surgimento do lema “Por uma sociedade sem manicômios” em reunião paralela à 

Conferência Nacional de Saúde Mental, no Rio de Janeiro, em 1987, no bojo do Encontro 

dos Trabalhadores de Saúde Mental. A mudança de denominação de "Movimento de 

trabalhadores em saúde mental" para "Movimento social por uma sociedade sem 

manicômios". Considerações sobre a atuação do Movimento em São Paulo e suas diferenças 

com o Rio de Janeiro. As expectativas das pessoas em relação à continuidade do movimento 

de Franco Basaglia, mesmo após sua morte em 1978. Breve comentário sobre as mudanças 

feitas por Franco Rotelli, como Coordenador de Saúde Mental em Laso, Itália e sobre sua 

vinda ao Brasil, em 1986.  As circunstâncias da criação do Plenário de Trabalhadores de 

Saúde Mental, rompendo com o movimento anterior e se diferenciando pelo nome. A 

participação popular no Movimento de Saúde Mental e os projetos de Niterói, de Lages, de 

Montes Claros e alguns trabalhos ligados aos movimentos eclesiais de base (MEBs). 

Suposições sobre a forma de participação e busca de reintegração do “louco” à sociedade e 

do convívio do “manicômio” com a comunidade; observações sobre a reforma psiquiátrica 

deixando de ser apenas um conjunto de transformações técnicas para englobar um espaço de 

construção social de maior solidariedade. As possibilidades de ajuda através da 

musicoterapia e a interação entre o paciente e o terapeuta.  

 

Fita 7 – Lado A 

 

O início da abertura política no Brasil, em 1978, e considerações e avaliação pessoal sobre o 

I Congresso do Instituto Brasileiro de Psicanálise de Grupos e Instituições. As Sociedades 

Brasileiras de Psicanálise, sobre seu formato institucional mais tradicional e quais os critérios 

de filiação. A "Esquerda Freudiana", criadores do Movimento de Trabalhadores de Saúde 

Mental, na Argentina, e responsáveis pela publicação do livro "Questionamos" que denuncia 

a participação de psicanalistas em torturas. A trajetória da líder do movimento Mary Lander, 

perseguida nos EUA, e também na Argentina, em 1974. O critério usado para ser psicanalista 
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e a possibilidade que os participantes do "movimento" perceberam de romper com esta 

prática psiquiátrica tradicional e institucional. O impacto do discurso de Franco Basaglia no 

Hotel Copacabana Palace. Sobre a atuação do movimento, a revista "Saúde em debate". A 

criação do IBRAPS (Instituto Brasileiro de Psicanálise de Grupos e Instituições), críticas a 

seu funcionamento e a posição de Thomas Tsaz no debate.  

 

Fita 7 – Lado B 

 

Comentários sobre o contexto histórico do 4º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, as 

discussões sobre o modelo de psiquiatria. A importância e a atuação da revista RADIS. 

Comentários sobre vários momentos no ano de 1978. Considerações sobre a organização e 

os objetivos do I Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Saúde Mental. As 

colônias de alienados, tema do livro "Legitimação da loucura no Brasil". A atuação de Luiz 

Cerqueira, Coordenador de Saúde Mental de São Paulo, no Movimento. O livro "A Indústria 

da Saúde no Brasil” como um exemplo de crítica à privatização da saúde, mais 

especificamente na área de saúde mental. As denúncias de Gentile de Mello no Jornal Folha 

de São Paulo e no Jornal do Brasil, e a importância de uma linguagem de fácil compreensão 

por todos. O primeiro livro de Basaglia publicado no Brasil, “Psiquiatria alternativa, o 

otimismo da prática contra o pessimismo da razão”, a partir das conferências proferidas por 

ele; o segundo livro, “Instituição negada”, publicado em 1985. 

 

Fita 8 – Lado A 

 

Sobre o Congresso da Sociedade de Psiquiatria e a Associação Brasileira de Psiquiatria, 

Neurologia e Higiene Mental e o uso de financiamento privado para realização de atividades 

desta natureza. Datas, nomes e finalidades de alguns congressos entre 1979 e 1997. O 

objetivo do II Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, em agosto de 1980, 

em Salvador. A luta pelas eleições diretas para presidente da Associação Brasileira de 

Psiquiatria. Comentários sobre a co-gestão, um convênio entre o Ministério da Saúde e 

Ministério da Previdência e Assistência Social. A participação do depoente durante a co-

gestão, no CPP II. 

 

Fita 8 – Lado B 

 

O que aconteceu com a casa que era residência oficial de Juliano Moreira, durante o período 

da ditadura. Comentários sobre nova realização da Campanha Nacional de Saúde Mental, 

motivos e conseqüências. Seu retorno ao CPPII, em 1984. O cargo de Assessor de Saúde 

Mental, da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social, em 1985 e a situação de algumas pessoas naquele momento, 

tais como Carlos Augusto Araújo Jorge e Luiz Carlos Vanderlei Lima. Sobre os conflitos 

internos na Colônia Juliano Moreira e no CPP II e alguns resultados alcançados a partir da 

co-gestão. Nomes que participaram da equipe da co-gestão, tais como Rosana Kushnir, 

Francisco Braga e Francisco de Paula. O concurso para técnicos realizado no CPP II, em 

1984. 
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Fita 9 – Lado A 

 

A difícil aceitação das mudanças propostas de fim dos manicômios por aqueles que não 

participavam do movimento e a importância destas transformações. Como era vista a 

instituição manicomial e seus pressupostos básicos. O trabalho de reconstrução do conceito 

de loucura e tratamento pelos novos teóricos da Psiquiatria e forma de realização destas 

transformações de maneira progressiva. Comentários sobre o atendimento ambulatorial. O 

projeto de transformações propostas para o CPP II no prazo de 10 anos e as resistências 

encontradas. Breve comentário sobre a Casa de Engenho e o Espaço Aberto ao Tempo 

(EAT). O significado das nomeações de Hésio Cordeiro para o INAMPS e Luis Antônio 

Santini para a UFF. Considerações sobre sua própria nomeação no cargo de Assessor de 

Saúde Mental, da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social, em 1985. Como era desenvolvido o trabalho de 

Diretor do Centro de Estudos do Centro Psiquiátrico Pedro II durante o mesmo período e as 

conseqüências do trabalho. A experiência da co-gestão e a reforma no serviço de 

atendimento; mudanças e a descentralização com divisão por áreas para atendimento de 

acordo com a localização do hospital. Cursos oferecidos no CPP II e o convênio com outras 

instituições como a UERJ. As dificuldades encontradas para o movimento de saúde mental, 

tais como as nomeações de Cláudio Macieira para o cargo de Diretor Nacional de Saúde 

Mental e Paulo Pavão para diretor do CPP II, respectivamente, com a proposta de acabar com 

o curso multidisciplinar. A nomeação de Maria Tereza Palácios para o Hospital Pinel. A 

demissão do INAMPS; sua exoneração do cargo de Diretor do Centro de Estudos do CPP II, 

num período de muitas transferências, exonerações e mudanças que desarticularam o 

Movimento. A criação do grupo de pagode “Tem jabuti no pagode”, como uma forma de 

resistência e militância contra as mudanças.   

 

Fita 9 – Lado B 

 

O apoio popular para a nomeação de Hésio Cordeiro como Presidente do INAMPS, o 

contexto político e atos de seu mandato. Sua nomeação para Coordenador do Grupo de 

Trabalho para o planejamento e a implantação do Centro Brasileiro de Documentação da 

Memória da Psiquiatria, com apoio de Maurício Viana, Frank Hobstein, Maria Tereza 

Palácios, Paulo Pavão e Cláudio Macieira. Breve comentário sobre a invasão militar na 

Colônia Juliano Moreira e as reuniões na casa de Valnei de Moura. A situação no CPP II 

após a invasão militar com repressão, provocações e ameaças. A fuga de Luiz Roberto 

Tenório, caçado pela polícia e acobertado pelo depoente. Seu apoio à nomeação do Diretor 

Nacional de Saúde Mental, Marcos Ferraz com o compromisso de efetivar a proposta da 

Estadualização; definição e função desta. A quebra deste acordo e demissão dos três diretores 

responsáveis por efetivar a estadualização. Os problemas encontrados quando era 

Coordenador Estadual de Saúde Mental, da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. A criação 

de uma segunda Coordenadoria Estadual de Saúde Mental, da Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro, pelo então Diretor Nacional de Saúde Mental, Marcos Ferraz. 
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Fita 10 – Lado A 

 

As dificuldades encontradas durante sua gestão na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro, em 1986. O I Encontro de Coordenadores de Saúde Mental da Região Sudeste, 

realizado em Vitória/ES, em 1985, com suas dificuldades e resultados, como a elaboração de 

um documento final denominado “Carta de Vitória”. A influência deste Encontro na I 

Conferência Estadual de Saúde, Rio de Janeiro, em 1987. Breve comentário sobre a 

desarticulação do movimento de reforma da psiquiatria. A proposta de municipalização e a 

situação da Colônia Juliano Moreira, do Instituto Phillipe Pinel e do CPP II, atualmente. O 

contato com Antônio Slavich feito no XVIII Congresso de Neurologia, Psiquiatria e Higiene 

Mental, em Fortaleza, em 1987. Sobre sua ida para a Itália, com bolsa de doutorado 

sanduíche, onde conheceu Franco Rotelli, Ernesto Venturini, Franca Basaglia. A realização 

em 1989 do I Encontro Ítalo-Brasileiro de Saúde, em Salvador, com a presença de Franco 

Rotelli. Os objetivos e a realização do I Encontro do Fórum Internacional de Saúde Mental e 

de Ciências Sociais (INFORUM), em 1988. 

 

Fita 10 – Lado B 

 

O enfraquecimento do INFORUM. A importância do II Fórum Internazionale de Salute 

Mentale e Sciencie Sociali, em Genova, Itália, em 1992, um encontro de renovação do 

movimento da reforma da psiquiatria para os italianos. 

 

Fita 11 – Lado A 

 

Considerações sobre sua permanência no posto de Coordenador Estadual de Saúde Mental e 

as dificuldades encontradas para a realização da proposta de estadualização dos hospitais. A 

entrada no NUPES (Núcleo de Pesquisa em Saúde Mental), com o intuito de organizar uma 

área de pesquisa sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. Sobre os problemas existentes no 

Curso de Especialização em Psiquiatria Social: realização, seminários, aulas expositivas, 

duração e clientela. As primeiras atividades na linha de pesquisa, memória da psiquiatria, 

criada pelo depoente dentro do NUPES e a coleta de material para criação de um centro de 

documentação. Comentários sobre outras pesquisas, tais como “Análises determinantes e 

estratégias da reforma psiquiátrica no Brasil”. A permanência na Itália e o curso de 

doutorado, os contatos e convênios assinados no período. A criação do Laboratório de 

Pesquisas em Saúde Mental (LAPS). As mudanças implantadas no Curso de Especialização 

em Psiquiatria Social após assumir a Coordenação e os professores visitantes para compor o 

quadro docente, tais como José Delaqua, Antonio Slavit, Ernesto Venturini etc. O convênio 

com o Instituto Philippe Pinel e o CPP II. A criação, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, do Curso de Acompanhamento Domiciliar. 

 

Fita 11 – Lado B 

 

As novas propostas de mudança no curso de mestrado em Saúde Pública, na ENSP. Sua saída 

da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, em 1996. A suspensão da subárea Saúde 
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Mental, do mestrado em Saúde Pública da ENSP. Razões da mudança do Curso de 

Especialização tornar-se bianual. Sobre a falta de cursos de mestrados em Saúde Mental no 

país. As atividades do LAPS em 1997 e comentários sobre as disciplinas que ministra no 

mestrado em Saúde Mental, da ENPS. 

 

Fita 12 – Lado A 

 

A importância da formação teórica para a compreensão do papel da psiquiatria. 

Considerações sobre as mudanças no convênio do Curso Integrado em Saúde Mental, do CPP 

II, em 1990. A transformação na concepção do que é a psiquiatria e quais suas bases. A 

responsabilidade de formar professores sob os pressupostos da reforma psiquiátrica. Como é 

a atual situação do movimento de reforma psiquiátrica em Santos especificamente, e no país, 

em geral. A distribuição de verba do governo de acordo com a classificação dos hospitais. 

Comentários sobre a vinculação do movimento às políticas públicas. Desabafo quanto à 

angústia vivida pelo quadro de retrocesso em relação às conquistas alcançadas durante o 

Movimento, tais como as eleições para diretor dos hospitais e a contratação através de 

concurso público. 

 

Fita 12 – Lado B 

 

Sobre a Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica e a eleição de seus representantes. A 

substituição desta Comissão e do cargo de Coordenador de Saúde Mental por uma Comissão 

composta pelos diretores das instituições psiquiátricas. A importância do Rio de Janeiro no 

Movimento de Reforma Psiquiátrica, os problemas políticos e os interesses privados; sobre 

os trabalhos realizados nas instituições públicas. Comentários sobre o que são e como 

funcionam os Centro de Atenção Psico-Social (CAPS). 
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Data: 11/02/1998 

 

Fita 1 – Lado A 

 

AB – Projeto Memórias da Psiquiatria no Brasil, entrevista com o Dr. Paulo Amarante. 

Entrevistado por Ana Beatriz Almeida e Laurinda Maciel, dia 11 de fevereiro de 1998, fita 

número 1. (PAUSA NA GRAVAÇÃO) Então, Paulo, como a gente conversou, a gente vai 

começar a conversar um pouquinho com você sobre a tua origem familiar, falar um pouco 

sobre os teus pais, sobre a tua infância e qual era o origem familiar dos teus pais, qual era o 

status deles, o tipo de trabalho que você conversasse um pouquinho com a gente sobre a tua 

infância. 

 

PA - Eu sou de Colatina, como já se sabe bem, não, é uma cidade do norte do Espírito Santo, 

muito quente, considerada um dos locais mais quentes assim lá do Estado. Topografia que 

eu não sei de que forma... que é lá no Vale do Rio Doce, uma cidade que foi criada... não é 

muito antiga, ela nasceu em função da estrada de ferro, não é, ou seja, da Companhia Vale 

do Rio Doce, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, como chama a estrada, não é, que é 

pertencente a Companhia Vale do Rio Doce, e ali então foi criado um ponto de abastecimento 

que era muito próximo do Rio Doce, não é? Quer dizer, a Vale nasce lá, Minas Gerais a linha, 

e vai até vitória, o porto, aos portos de Vitória e segue mais ou menos o Rio Doce, que é um 

rio grande, bonito, daí que a companhia se chamou Companhia Vale do Rio Doce. Inclusive 

eu tenho um livro de contos, está entendendo, que até foi muito elogiado na época pela crítica 

do Movimento e tal, que chamava A batalha do Vale do Rio Doce. Eu publiquei no 

Movimento em capítulos, Jornal O Movimento. Quando eu vim para o Rio [de Janeiro], era 

um jornal assim, um tablóide mais literário. Depois ele foi apropriado para uma coisa mais 

partidária e tal. Mas era um jornal muito interessante. Flávio Aguiar que fez a crítica do meu 

livro A batalha do Vale do Rio Doce. Então passava muito próximo ali ao rio, não é, e em 

alguns locais tinham poços para abastecer água, etc, etc. Aí a cidade foi crescendo com um 

localzinho, não é, e em torno de funcionários e tudo e cresceu a cidade que chama Dona 

Colatina, que Colatina em homenagem à Dona Colatina, que era mulher de um homem 

importante aí na história do estado... eu não me lembro... o marido tem um nome de outra 

cidade, o nome do marido, não sei se é Afonso Cláudio, se é alguma coisa... Então, Colatina 

é o nome de alguém ali que quando as pessoas... a contribuir no crescimento da cidade e tal.  

Então eu me lembro quando eu era pequeno, a cidade fez cinqüenta anos, quer dizer, mas na 

minha cabeça a cidade tem menos de cem anos, não é uma cidade antiga, pensando na 

existência do país e do próprio estado, que é um dos estados que é uma das primeiras 

colonizações assim, foi o Espírito Santo. A cidade onde moram os meus pais hoje, Vila 

Velha, é a segunda cidade mais velha do país. A primeira é São Vicente, Santos, que hoje é 

São Vicente, mas era São Vicente dos Santos. Então, quer dizer, uma cidade relativamente 

nova. Então ela foi criada um pouco... ela tem essa função, essa história meio, digamos, 

operária, não é, meio ferroviária. Inclusive o meu pai foi para lá em 1940 e poucos, ou um 

pouco antes de eu nascer, eu nasci em 52, não é, foi para lá para ser o fundador, criar o 

primeiro escritório do IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, o 

primeiro escritório do IAPC, que era assim um sinal de que a cidade estava crescendo, não 

é... e lá teve também o Instituto de Aposentadoria e Pensões lá dos ferroviários, que era muito 
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forte lá, e daí nasceu-se o do comércio, o dos bancários, IAPB, e eu conheci esse negócio 

todo porque dentro da cultura familiar se falava muito de IAPB, IAPC... 

 

LM –  São siglas familiares. 

  

PA - Muito familiares. E o meu, então, que era um gerente do Banco do Estado do Espírito 

Santo, em Vitória, recebeu uma proposta de ir para o interior, recém casado, não é, como 

minha mãe, para abrir a agência do IAPC. Na época, não é, getulista, era... tinha uma 

possibilidade de crescimento profissional, funcionário público, funcionalismo era valorizado, 

era um certo status e era uma coisa importante e tal e ele foi para lá até, inclusive, com a 

possibilidade de que a própria casa onde ele abriria o primeiro escritório, seria a casa onde 

nós moraríamos. Então eu nasci dentro do IAPC praticamente, muito embora eu tenha 

nascido numa outra casinha ainda quando eles estavam localizando uma casa que daria ao 

mesmo tempo para ser uma agência e para ser... 

 

AB - Uma residência. 

 

PA - Uma residência. Então, embora eu tivesse nascido em cima do Foto Léia, está 

entendendo?... 

 

LM -  Porque tinha uma foto desse Foto Léia... 

 

PA - Foto Léia era o fotógrafo que tinha do lado de casa, que chamava Neri e a mulher dele 

é Léia, então ele botou... E quando ele foi para Vitória, ele ficou meio famoso, ele abriu um 

escritório de fotografia famoso, um laboratório, aí mudou para Foto Nery, o pessoal chamava 

Nery... 

 

LM - Ele americanizou. 

 

PA - Não aceitava mais o nome dele, Neri. A gente, eu me lembro demais do Foto Léia e de 

Seu Neri e dessa história porque nós todos éramos fotografados, desde a foto de um aninho, 

aquele negócio todo, pelo Neri. E aí então a... Meu pai arranjou a casa onde eu nasci e ali fui 

criado dentro do IAPC, por isso que eu não dei muito certo. Quer dizer, a idéia é: ia para o 

colégio e a noite voltava, ficava escrevendo à máquina no IAPC, entrava, era uma mistura... 

 

AB - Entre o que era casa e o que era trabalho. 

 

PA - O que era casa e o que era... Então, essa dificuldade de público e do privado (risos). 

Invadindo o lar... Eu aprendi a escrever em máquina, a datilografar cedo. Meu pai 

datilografava muito bem, eu ficava impressionado, era daquele tipo que não olhava... 

 

AB - O teclado. 

 

 

PA - ...O teclado: “Ta, tatá, ta tatá”, era uma coisa impressionante. E... 



 

15 

 

 

AB - E você teve muitos irmãos? Você tem muitos irmãos? 

 

PA - Eu tive dois irmãos, tenho dois irmãos de sangue. 

 

LM - São três filhos? 

 

PA - É, o meu irmão mais velho que é psiquiatra também, certo, situação grave, não é? (risos) 

E a minha irmã do meio, eu sou o mais novo. 

 

LM - A Virgínia. 

 

PA - Virgínia... Que fez educação física e tal, gostava, era uma pessoa que sempre foi miss, 

alguma coisa lá pelo Espírito Santo, bonita, alta para época, ruiva, era muito exótica. 

 

LM - Seu irmão se chama como? 

 

PA - Fausto, Fausto Amarante. E... Mas a minha mãe criou muita gente. Era muito comum, 

ela era dama de caridade, era presidente, líder lá de trabalho de igreja, não é. Ela decorava 

igreja, ela ajudava missa, cantava no coro, ela fazia parte dessa associação que era a 

Irmandade As Irmãs de Maria, uma irmandade leiga de ajuda aos pobres, etc. E uma coisa 

que eu me lembro muito, por exemplo, na nossa casa, que era meio o Estado, não é, IAPC, e 

era a nossa casa, na varanda, minha mãe por várias vezes ela fazia o seguinte: ela pegava o 

salário todo dela do trabalho, porque ela era costureira, fazia costura, decoração, vamos dizer, 

costurava para a alta roda colatinense, mas aí meu pai trabalhando ali, ela acabava ajudando 

e a noite o papai ficava com o trabalho em casa, ela ajudava a carimbar, fazer não sei o que, 

a grampear... Acabou que ela começou a trabalhar no IAPC. E depois ela até fez, quando foi 

obrigatório, o concurso. Ela fez entrou e ficou. E os dois se aposentaram como funcionários 

públicos da Previdência Social. Depois vieram as mudanças, não é, INPS, a unificação... 

 

AB - A unificação. 

 

PA - Em 74, se não me engano, não é. 

 

AB - Ficou os IAPs. 

 

PA - O IAPs, depois o IAPAS, o...  “para, para, para...” Então ela se aposentou pouquinho 

tempo. Ela começou a trabalhar com eles lá e tal, com meu pai... E aí então ali na casa, eu 

me lembro, era muito comum ela receber o salário inteiro dela, ou tudo o que ela ganhava 

antes no IAPC mesmo, de costura, de decoração de igreja, não é. Eu nunca mais fui a 

casamento, eu não sei como é que é agora, mas antigamente era uma coisa linda, se 

decoravam os bancos ali... 

 

AB - Os bancos. 
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PA -  O altar. Ela fazia coroas, a gente passava a noite em casa todo mundo ajudando, a 

gente ajudando a prender palmas e não sei o que e tal. 

 

LM - Muita habilidade manual, não é? 

 

PA - Ela tinha muita habilidade, era costureira, bordava, fazia coisas, então... Ela acabou 

largando em função do trabalho do meu pai. Mas, ela pegava o dinheiro, como eu estava 

dizendo, comprava tudo em arroz, feijão, farinha, fubá, está entendendo? Sacos, aí parava na 

varanda da minha casa – tinha uma varanda grande assim – e distribuía comida para os 

pobres. Então aquilo corria a favela inteira de Colatina. De repente estava fila que rodava, 

aquela coisa assim... Lá embaixo... A minha mãe tinha, botava uns sacos... Tinha umas, como 

se chama... 

 

AB -  Uns canecos... 

 

PA -  Esses canecos de pegar, de venda antiga, com alcinha, pegava e enchia os saquinhos. 

Comprava quilos de sacos de papel. Tinha um saquinho para feijão, um saquinho para 

farinha, um saquinho para arroz, um saquinho para fubá. Umas coisas assim que ela 

comprava. Isso tudo era coisa dela de igreja... Então, por exemplo, um homem de rua, meio 

louco, meio mendigo, meio louco, Seu Mofardine, era um louco conhecido, um mendigo 

conhecido, era um misto assim de... Ele tinha duas filhas, aí quando ele teve doente a minha 

mãe fazia visitas a hospitais, a mendigos, a pobres, a idosos, à prisão. Eu fui algumas vezes 

com a minha mãe na cadeia pública levar comida, aí com santinho junto claro, com cigarro, 

com roupa, com coisas assim para entregar lá aos presos... A gente ia na cadeia de cela em 

cela. Todo mundo conhecia Dona Olga, então ela... Esse Seu Mofardine... Ela foi visitá-lo, 

ele tava muito ruim no hospital, morrendo, muito velhinho, ele pediu para ela cuidar das duas 

filhas, quer dizer, uma delas mora ainda hoje com a gente, é a Teresa, que é a minha irmã, é 

chamada de irmã. Você conheceu lá em casa uma vez, ela é chamada de irmã, fica com a 

gente, não quis casar, não quis ficar... A outra casou já há muito tempo e foi embora.  

É... Uma outra amiga, conhecida dela assim, que, bem, uma série de situações familiares 

complicadas... Ela também pediu, a minha mãe ficou com a pretinha e a outra que já casou 

também saiu. Aí a pretinha... Agora... Casou, tem três filhos assim, chama a minha mãe, de 

mãe, os meninos chamam de avó e tal e tal. E assim minha mãe criou umas oito pessoas... 

 

AB -  Além dos dois irmãos. 

 

PA - As famílias, digamos de classe média pra classe média alta, que lá a gente conseguia 

ser classe média, hoje já não consegue mais, não é, a gente fala média, mas não é mais. Mas, 

então tinha... Que era católico, tinha essa tradição de pegar crianças abandonadas, filhos de 

pessoas que... Foi o caso dessas duas primeiras e depois das outras duas, não é, que eram 

criadas e tal. Então nós tínhamos essa família ampliada. Além disso, teve uma outra muito 

tempo, Iracy, que casou já, eu era pequeno, já morava muitos anos, criou um rapaz também, 

era assim, como um... Já filho de criação. Além disso, ela era mãe de leite de muita gente em 
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Colatina, era uma super mãe, alimentava todo mundo, dava casa, dava comida, decorava, 

arrumava, está entendendo? 

 

AB -  Distribuía comida... Com essa prática dela a convivência com as mais variadas 

pessoas de cidade, tipos e tal, para você era comum, não é? 

 

PA -  É, exatamente. 

 

AB -  A casa era uma casa que circulavam muitas pessoas... 

 

PA -  Inclusive tinha um doido de rua, esse eu me lembro demais assim, que ele, eu acho 

que ele está vivo ainda, chamava João de Deus, não é, que é, aliás, e, algumas cidades do 

interior, esse nome é comum, parece ser quase que um... Um... Sinônimo de louco de rua, ou 

do doidinho, qualquer coisa assim, é muito comum você ver na cidade que tem louco... Aqui, 

acolá... Ah! O João de Deus... Eu não sei dá onde é que vem a origem desse termo que se 

generalizou assim, não é, como se fosse alguma dádiva de Deus, não é, papel de Deus dados 

àquele João, àquela pessoa que tem esse papel assim de falar algumas coisas e de poder fazer 

algumas coisas... Então João de Deus ia à missa todo dia, todo dia cantava (riso), era uma 

coisa fantástica, que ele gritava cantando, não é, “Deus, Deus, estarei!...” Ele se empolgava 

de cantar as músicas... É coisas... E ficava lá e tinha esse balancinho assim, não é, de um lado 

para o outro, andava descalço com a calça dobrada até embaixinho do joelho. Mas era um 

matuto mesmo, chamava a minha mãe de madinha, então ele ia todo dia almoçar e jantar e a 

noite voltava para varandinha de casa e dormia. Ele era um outro filho que dormia fora... 

 

LM -  Vem daí, será que vem daí a sua... Familiaridade... Com tipos loucos, Paulo? Será? 

 

PA -  Então, é... Com tipos loucos e tal... E eu fiquei... É... Eu fiquei com ele, a gente ficou 

com ele morando anos. Ele ia para casa e tal, ia almoçar, aí saía, sumia, aparecia na hora... 

Quando alguém machucava ele, batia, ele ia lá com a minha mãe, e a minha mãe falava tanto, 

ela tinha acesso tanto assim ao padre, não é, que era uma autoridade na época... 

 

AB -  ...Uma autoridade... 

 

PA -  ... Era uma autoridade o padre Geraldo de ascendência alemã, era uma autoridade, ele 

falava assim, o Estado, a polícia, a sociedade baixava a cabeça, não é, uma cidade pequena, 

altamente religiosa, do interior, um moralista, conservador e, trinta anos atrás pra mais, quase 

quarenta anos atrás, então era muito forte. Aí minha mãe falava, o padre Geraldo dava bronca, 

tentava saber lá quem era, passava um sermão, ele passava um sermão, não é, daí que vem a 

expressão, passar um sermão, ele falava o que queria lá na, lá na igreja, reclamava com o 

delegado, chamava o policial para falar, etc. e tal, assegurava ali... Então, o João de Deus foi 

mais ou menos um filho assim, anos e anos e anos. Minha mãe diz que, que, volta e meia ela 

vai à Colatina e encontra com ele e ele se emociona, chora, e abraça, fala e grita para todo 

mundo que é a Madrinha Olga, a Madrinha Olga, que ele lembra dela bem. 
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AB -  Aliás, vários devem lembrar muito bem dela... Uma pessoa que deve ter marcado... 

Várias vidas. 

 

PA -  ... Ah, foi, é... É a saída dela foi, foi tipo banda de música na estrada de ferro, coisa 

que não existe mais, coisa para cinema, entendeu? Porque na época a gente saía de trem. Nós 

não tínhamos nem carro e nós, a nossa família não tinha carro, o meu pai depois de passar 

vinte anos em Colatina, saiu de lá sem carro, sem casa, mais ou menos mandado embora... 

Aí tava... O dono da casa queria a casa, nós não tínhamos condição de alugar pessoalmente... 

O INAMPS criou a sede dele e tal, o velho INAMPS, o IAPC, o INPS, então saímos assim, 

saímos de trem, a mudança, não é... A família toda... 

 

LM -  Quantos anos você tinha, Paulo? 

 

PA -  Eu, foi, 1968... 

 

LM -  Você já tinha feito então o primeiro grau, tinha 16 anos, já estava fazendo o segundo 

grau até, lá em Colatina. 

 

PA -  É, não tinha a mínima idéia do que ia acontecer no Brasil. Eu fui conhecer televisão 

na adolescência, não é, basicamente conheci televisão mesmo em Vitória, então, a gente, as 

rádios eram todas controladas, a gente... Era tanta censura, que no interior você nem sabia 

que tinha censura, está entendendo?... É como é que era e tal... Não tinha a mínima noção. 

Estudava em colégio de padre, é... O padre, padre não, de irmão, em geral são mais 

conservadores do que as irmandades de padres mesmo, colégio Marista... Muito, muito 

fechado, não é, com a coisa do poder, do status quo mesmo, não é, então eu não sabia de 

nada, eu saí de lá pleno março de 68 mais ou menos, sem nenhuma noção... Cheguei em 

Vitória menino bicho do mato, mas foi assim... 

 

LM -  Você tinha dezesseis anos mais ou menos... 

 

PA –  É, em 68... 

 

AB -  Quer dizer, infância, parte da adolescência foi tudo em Colatina... 

 

PA -  ... É, a maior parte da adolescência, a adolescência... Fui para Vitória com dezesseis 

anos mais ou menos, aí fiz o..., O científico, comecei o científico em Vitória,...Aí a 

faculdade... 

 

AB –  E antes dessa ida para Vitória, vocês não tinham muito o hábito de viajar, de ir a 

Vitória... Quer dizer... 

 

PA -  É, não, muito raramente, eu me lembro de algumas viagens porque inclusive o... Nós 

tínhamos um certo privilégio. Como o meu pai era fiscal federal, como chamava aquele 

negócio, e além disso o meu tio era presidente da Vale do Rio Doce, o general Volmar 
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Carneiro da Cunha, está entendendo, era um nome assim na família... Falava assim, o general 

falou isso, o general mandava até cortar o meu cabelo se ele quisesse, ele tinha total poder, 

não é. Então, umas vezes. Primeiro porque o meu pai tinha um passe que ele podia viajar e 

quando se tratando de filho menor e tal, ele levava. Então a gente ia muito ali na estação, 

todos os parentes que chegavam, amigos, a minha casa era uma pensão pública, todos os 

funcionários do IAPC que iam... Nós ficávamos todos grandes amigos assim, não é, não era 

nada burocrático, ficavam indo para Colatina para fazer fiscalização, não sei o quê. O 

supervisor e tal, todo mundo ficava lá em casa. Muitas vezes o papai fazia serão nessas épocas 

que havia fiscalização, aí os funcionários todos dormiam lá em casa. A gente arranjava 

colchão, um dormia dentro da máquina de escrever, ou não sei lá onde, outro no balcão, 

entendeu? Era a maior... Então, a gente ia muito à estação, de trem, e várias vezes a minha 

mãe entrava no trem para ajudar a botar a mala e ia embora, está entendendo? Aí tinha, ela 

tinha que parar ou de um lado de Vitória, na direção de Vitória, que era Barbados, a primeira 

estação, ou na direção de Belo Horizonte, que era Itapina. Aí a gente chorava, desesperado, 

lembrava da minha mãe várias vezes, a gente... Meu pai era sempre muito contido. Ficava o, 

tal, botava a mala da pessoa pela janela, despedia, minha mãe ia conversar até o último 

minuto com o parente, ou com o amigo que estava viajando. Aí, então por exemplo, para ir 

para Afonso Cláudio não tinha estrada direta, tinha que ir até Itapina, Itapina pegava um 

ônibus até Itarana e de Itarana... Então demorava assim, oito, dez horas de viagem. Para 

Afonso Cláudio a gente vai de carro em uma hora e vinte minutos, em uma hora e meia, não 

é, e tal.  

Então, aquela coisa da estação é muito presente na minha lembrança. A gente ia lá e tal e aí 

de repente minha mãe... Sai do trem, aí tinha uma pessoa no caminho, não dava mais para 

pular, para minha mãe pular, aí pronto lá ia minha mãe embora, a gente saía chorando 

desesperado (risos), voltava para casa sozinho... Papai... Foi embora, deixa que ela volta... 

Aí papai tinha que pegar carro de praça, chamava carro de praça, aí ligava para o carro de 

praça, o Nenê, que era o motorista nosso assim conhecido, fazia uns quebra-galhos para o 

papai, que acabou casando com Iracy, que era a primeira filha de criação que eu me lembro 

aquela que era a menor. O Nenê de tanto que ele ia lá em casa... Era aquele... Grandão e tal 

e ligava para o Nenê... Nenê. Vai lá em Barbados buscar Olga (risos). 

 

AB -  Ela ficou no trem. 

 

PA -  ...Carro, chão... E uma vez, ela sempre foi muito agitada, ela pulou do trem, o trem 

em movimento, ela quebrou a perna. Aí teve que vir de teco-teco. Eu me lembro de todas as 

histórias, porque são... Marcaram... Seu Eliaquim morreu pilotando, era o único piloto de 

Colatina, tinha um teco-teco. Aí ele veio de Colatina ao Rio de Janeiro de teco-teco. Aí vinha 

e parava em Cachoeiro, parava em Vitória, de Vitória parava em Cachoeiro, Cachoeiro 

parava em Campos, abastecia de novo, e subia, minha mão passando mal, meu pai... E ela 

veio segurando, ela diz, o tempo todo o meu pai para não cair pela janela, ela achava que 

podia cair (risos)... 

 

AB -  Podia cair (risos)... 

 

PA - Cair da janela e tal... Essa então, mas a gente viajava pouco. Vitória alguma vez e outra. 
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Então meu pai tinha não só esse passe, quando precisava ir à Vitória alguma vez aí me levava, 

como algumas vezes o meu tio mandava um carro especial buscar a gente. Então chamava 

aquilo de Litorina, é, muito embora não tinha litoral não é, mais aí dizem que nasceu assim, 

que era um, que é um trem igual um bonde, só que é um trem com ultra conforto, são, são 

ingleses, não é. Tinham duas frentes, era um carro só, um vagão, com espaço, uma mesinha 

de bar, umas mesinhas, umas cadeiras, poltronas do lado, uma área mais de cadeira, poltronas 

de sentar e uma área assim com leitos, e um barzinho com copos, com coisa e tal... É muito 

fino, um local onde viajava o presidente e tal, não pegava o trem, mas eles tinham que 

conhecer a estrada não é, e na época nem avião, helicóptero, essas coisas... Então ia pela 

estrada mesmo, só que nesse carro da presidência. Era um carro, pela primeira vez eu conheci 

ar condicionado, eu era pequeno, num desses vagões. Ele ia fechado, coisa de inglês, não é. 

Já tinham lá a tecnologia, já conhecia, então viajava, mas era muito raro. Então, as viagens 

que eu lembro é Vitória, de trem, não é, a Afonso Cláudio, que a gente fazia essa excursão 

toda. Muito raramente, uma ou outra viagem e tal. Por exemplo, Belo Horizonte, eu fui uma 

vez quando era pequeno, que era 24 horas Vitória-Belo Horizonte. Ele ia e parava em Itapina, 

parava não sei aonde... Ia e parava não sei aonde...Aí, tá entendendo? Governador Valadares, 

não sei com o que lá, ia embora, ia embora, ficava parado, ficava um dia viajando...  

 

AB - E na cidade assim, Paulo, o dia-a-dia na cidade, como criança, como adolescente, quais 

eram as atividades que vocês tinham? Era brincar na rua... 

 

LM – Tinha cinema? 

 

AB - Tinha cinema, biblioteca...? 

 

PA - Era uma cidade promissora no é, Colatina era chamada Princesa do Norte, está 

entendendo? A Princesa do Norte, a economia passou a ser depois de um certo tempo, 

principalmente o café, não é, num período que foi muito... Era um grande investimento, até 

que Getúlio, como você sabe, mandou botar fogo nos pés de café todos, não é, que tinha café 

demais. Então, lá a cidade cresceu nisso. Chegou a ser a maior produtora do melhor café. 

Tinham lá uns prêmios assim... 1900 e tanto, considerado o melhor café do mundo na feira 

não sei donde, de Hamburgo, lá etc e tal. Qualquer canto aí escolhiam Colatina o melhor café 

e tal, muita madeireira e tal. Então a cidade cresceu. Tem fazendeiros, hoje tem ainda, uma 

cidade que tem uma das melhores economias do Espírito Santo. Tem hoje uma das melhores 

economias do país. Não sei se vocês sabem... Cresceu alguma coisa, os portos, não é, então 

a cidade tinha assim, tinha alguns cinemas, tinha o Cine Idelmar, está entendendo? Do Seu 

Gama. Quando acontecia assim num filme, morria uma mocinha, a gente reclamava com o 

Seu Gama – poxa! O Sr. deixou morrer, Seu Gama! – Não, mas eu compro o filme assim... 

– Não, mas o senhor não podia ter feito isso, está entendendo?... Então o artista morria... 

(risos)... Ou levava um tiro, todo mundo ficava com raiva do Seu Gama. E teve várias 

manifestações do pessoal lá, bravo é com o Seu Gama. 

 

LM - Parece...  

 

PA - E, e ele tinha o Cine Idelmar e o Cine Alhambra, esse nome é muito bonito não é, 
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Alhambra, eu me lembro demais desse... Alhambra...E o... Então era uma coisa assim 

importante na nossa vida, não é, o cinema. Nós íamos, eu não me lembro, se era Sábado ou 

Domingo, Domingo tinha aqueles seriados, a gente ia lá para ver um filmezinho de meia hora 

que era o Zorro, por exemplo, o Tarzan. Eram episódios e aí acabava igual novela, o cara ia 

atirar – Vou te matar Zorro... – aí acabava, tinha que esperar uma semana (risos)... Não 

perder... A gente não agüentava, levava as revistinhas, trocava as revistinhas, demais eu me 

lembro...  

 

LM - Tipo assim gibi, essas coisas? 

 

PA - Gibi, e Fantasma, o próprio Zorro, a gente trocava. Então tinha: Besouro Verde, Zorro, 

é, Flash Gordon, não é... Cada dia demorava assim, às vezes, 10 capítulos a história... 

 

LM - Ficava dois meses... 

 

PA - Dois meses e tal, todo Domingo, todo Sábado de manhã a gente estava lá e de tarde 

tinha a matinê que era o filme inteiro e a gente ia, não é. Então, o cinema era uma coisa muito 

legal. Outra coisa era circo. No interior tem muito circo. Tem os circos que param, não tem 

para onde ir, não é (risos), param, ficam ali, tal, tal, tal... Aí a gente ia ver o circo. Passava 

um tempo a gente enjoava, e eles diziam: - Hoje é um novo espetáculo – Mudavam um pouco 

a combinação ali do homem rã, daquele negócio e tal e a gente ia para lá ver de novo o circo 

e tal. Outra coisa era banho de rio. Tinha dois grandes rios, não é, o Rio Doce – era um rio 

grandão – e o Santa Maria. Em um dos dois eu peguei esquistossomose. Santa Maria era um 

rio menor, então a gente tomava demais banho de rio. E pelas redondezas, tanto numa cidade 

pequena, vizinha, um bairro, um distrito, que hoje é uma cidade já, chamada Marilândia, 

“Marylândia” a gente chamava. Então lá tinha a Cachoeira do Oito, ia todo mundo lá, 

tomava... Vai chorar daqui a pouco... (risos) A gente ia lá tomar banho de cachoeira, de rio... 

 

LA -  Eu também já tomei muito banho lá no Oito. Meu tio tinha um sítio lá no Oito. 

 

PA -  Ah, é? 

 

LA -  É. 

 

LA -  Então a gente ia e ficava na casa de um conhecido que se chamava Seu Anísio 

Richard, família dos Richard, tinha um sítio grande na boca assim da cachoeira. Então era 

coisa assim muito comum, a gente rodava, era muito solto, tinha muita montanha, muito 

morro ali por perto. A gente ia, brincava, os pais quase não se preocupavam jogavam bola 

de gude, fizemos muita guerra de mamona, está entendendo? Tinha gang, tinha turma, 

patrulha, seta. Lá tinha um matinho que eu nunca mais vi, que eu não sei como é que é, era 

um matinho que nascia tipo um caule, sequinho, sequinho, nascia retinho, retinho, parecia 

um... Feito à máquina, fábrica, assim, está entendendo? Era um negócio assim de meio 

metro para meio metro, fininho, mas retinho, retinho, retinho e que tinha uma casca mais 

grossa por fora, marrom meio assim com umas coisas cinzas e um miolo quase que como 

uma pasta... 
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Fita 1 - Lado B 

 

LM -  Você não sabe o nome? 

 

PA -  Não sei mais. São coisas que eu penso, às vezes... (?)... Naquelas regiões... Eu fui a 

Colatina depois de vinte e poucos anos, não é... Agora com a minha mãe eu não vi mais. Mas 

era um matinho assim, que aí a gente fazia uma flecha, um arco, não é, e pegava as madeiras 

e sabia os nomes das madeiras, sabia tudo, pegava um barbante amarrava, pegava aquela... 

Aquilo ia, na minha cabeça, andava meio quilômetro aquela flecha. A gente fazia pontaria, 

guerra de flecha, tudo isso não é. Então, era muito solto, está entendendo? Fora... Ia para o 

colégio, depois do colégio fazia os deveres, etc... Mas ficava, rodava até a noite, brincava-se 

muito, não é, porque não tinha televisão. O que a gente ouvia de noite era rádio, as sete horas 

da noite mais ou menos eu via a novela do Gerônimo – O herói do sertão... 

 

AB/LM - O herói do sertão! 

 

PA -  Aí eu via aquilo e tal. O rádio é que era a grande companhia. Mas era um momento 

de ouvir rádio não é, porque no mais o rádio ficava de fundo, não tanto de fundo enquanto 

hoje, que a pessoa liga e nem ouve mais. A gente ouvia rádio mesmo. Tinha a hora da missa, 

Ave Maria. A minha mãe ligava e todo mundo ouvia a Ave Maria em casa. Tinha oração, 

tinha depois o jornal, tinha o Gerônimo, a gente ouvia essas coisas assim, tinham novelas – 

O direito de nascer – eu comecei a pegar pela, pela rádio, eu via...Depois eu ia brincar. Eu 

me lembro que a gente brincava muito mesmo. Tinha um horário após o jantar... Todas as 

crianças iam para fora brincar e os pais iam para fora conversar. A minha casa era uma coisa 

assim: como foi comprada lá para ser IAPC, era uma casa de frente para rua, tinha uma 

varandinha, não é, duas janelas assim para rua, uma colada na varanda, tinha outra ao lado, 

e eram voltadas para o INPS. De dentro da varanda já pela calçada assim, tinha a sala, depois 

tinha o quarto dos meus pais, tinham três quartos mais para dentro e tal. Aí acabava casa 

numa área assim com... Uma área de serviço, aí começava a área de outra casa, entendeu? 

Da outra casa. Só que para essa outra casa, pelo lado de dentro tinha porta, tinha uma porta, 

que a gente mantinha fechada por acordo entre a família de lá e a família de cá, muito embora 

às vezes a gente abria as portas, até porque ela tinha quatro filhas, não é, então, e era um 

barato, tal, tal. Fomos criados como irmãos. Morava colada com a gente a Dona Rita 

Passamane, o marido dela era motorista de caminhão, foi fazer uma viagem e sumiu, nunca 

mais voltou. Ela ficou com quatro filhas assim, depois com mais dois meninos, seis ao todo, 

que ela tinha um pequeno, não é, e ele já deixou ela, é claro, com seis filhos. E ela era um 

exemplo municipal: fazer como a Dona Rita Passamane. 

 

AB -  Passamane? 

 

PA -  Passamane. Lutou, tipo o marido abandonou, conseguiu, na época não era comum 

mulher trabalhar. Minha mãe era um dos casos raros e ela fez, educou a todos, etc. Conseguiu 

criar a todos etc, e depois eu fiquei sabendo, depois de anos que o filho dele mais velho... A 

filha dela mais velha foi numa viagem não sei para onde – porque todo mundo se interessa 
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por essa história: Onde estará o marido de Dona Rita Passamane? (risos) Foi lá em 

Pernambuco, não sei o que, num trabalho, num congresso que ele é contador, ela é contadora, 

não sei os detalhes mais, e lá viu o pai, e viu pela foto apesar de trinta anos. E foi conversar 

com ele: “O senhor, por acaso, é o senhor fulano Passamane?” Ele disse: “Sou”. “O senhor 

é o meu pai, o senhor abandonou a minha mãe”. Aí ele contou que ele numa dessas viagens 

anteriores ele tinha se apaixonado por uma mulher lá em Pernambuco e ele prometeu que ia 

lá e ia voltar e deixar as coisas lá e preparou e ia embora. Se Passamane e ficou assim... Eu 

nem me lembro do senhor Passamane, eu me lembro da história do Dona Rita, da família 

(risos). Aí colada à casa dela, tinha outra casa assim, só que aí ela dava não mais a área, 

porque a área dela dava para gente, aí dava como se fosse a parede para outra casa que tinha 

uma porta também e depois essa casa dava para uma área para última casa. Então eram quatro 

casas que foram feitas, eu não sei porque, coladas umas nas outras, e nós tivemos uma vida 

quase que de irmãos com essa família. Nós, a Dona Rita Passamane, os Obernais e o Luppi 

– que aliás é o fundador da Academia da Cachaça, o Luppi.  Aí então, eram quatro casas 

assim, para vocês terem uma idéia dessa coisa meio, de uma vida meio comunitária. Era 

talvez uma construção de ingleses para residência de ferroviários... 

 

AB -  Ferroviários. 

 

PA -  ...Com essa coisa padronizada, coladas, não é, de vila operária mesmo, tal. Eu me 

lembrei um dia dessa... Deu um flash assim da minha casa quando eu passei pelo horto, tem 

umas casas daquela fábrica de tecido... 

 

LM -  Ali perto da... Daquele clube. 

 

PA -  ...Daquele clube ali... 

 

LM -  Condomínio. 

 

PA -  Condomínio exatamente. Umas casas que são ligadas e do outro lado... 

 

LM -  Tinha uma fila de casas assim..., tudo coladinho. 

 

PA -  Do outro lado, tudo a mesma coisa, a casa do Sr. Anísio, do pessoal todo. Ali da... Do 

outro lado da casa. Então a gente... 

 

LM -  Uma vida muito comunitária. 

 

PA -  ...A gente brincava - no meio dessas casas assim tinha um “becão”, um corredor, 

como se fosse uma vila - a gente brincava, não é, ali, dominava aquilo ali até a tarde, tal. E 

os coroas ficavam conversando, contando histórias da vida e tal e muitas vezes eu me lembro, 

procurando satélite (risos). Eles botavam cadeiras e ficavam assim olhando para o céu, não 

tinha luz quase, aquela escuridão... 

 

LM -  Muitas estrelas. 
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PA -  Então se via... Aí passavam satélites e aviões assim. Era uma coisa tão longe não é, 

ninguém nunca tinha visto um avião de perto, daquela altura... Então passava satélite e todo 

mundo gritava – “olha, o satélite!” – e vinha todo mundo olhar. Até hoje eu faço isso com os 

meninos, eles ficam loucos. Primeiro, eles acreditavam, depois passaram uma fase achando 

que era mentira minha... Dizer que anda mesmo, então... Passava assim luzinha igual uma 

estrelinha, é uma estrelinha que anda, ela vai no meio das outras e vai embora, tal, tal. A 

gente identificava ali Vênus, estrelas, era muito legal, brincava muito. 

 

LM -  E como é que foi a chegada a Vitória, Paulo? Assim, quer dizer, a vida em Vitória, 

penso eu, devia ser bastante diferente dessa vida que você está tecendo de Colatina. E..., quer 

dizer, como foi o seu contato com a escola, você começou a fazer o científico, não é, quando 

foi para Vitória. Como é que se operou essa mudança toda de relações sociais, 

subjetividades? 

 

PA -  Eu não fui para Vitória na verdade... 

 

LM -  Ah não? 

 

PA -  Eu fui para Vila Velha... 

 

LM -  Ah está bem. 

 

PA -  Mas, nós lá temos um hábito de chamar a grande Vitória de Vitória... 

 

LM -  Certo. 

 

PA -  Então, é como a pessoa morar aqui em Nova Iguaçu e falar que mora no Rio de 

Janeiro, Niterói e falar que mora no Rio de Janeiro. Na verdade é até mais próxima como a 

separação entre Niterói e Rio [de Janeiro] não é. Porque Vitória é uma ilha, na verdade é só 

a ilha, e no continente tem quatro cidades que circundam Vitória: Vila Velha, que é mais 

antiga – uma cidade criada em 1500 e pouco, foi a segunda cidade oficialmente construída, 

inclusive aquele convento (tosse) famoso lá de Vitória, ele é inaugurado em 1555, para você 

ter uma idéia daquela construção em cima do morro não é. Então Vila Velha, uma cidade 

grande, muitas praias e tal; Serra, a velha Serra, Viana e Calha Seca, cidades coladas em 

Vitória assim e tal. A gente fala em Vitória... Principalmente Vila velha é comum falar 

Vitória.  

Mas eu fui morar em Vila Velha, que era muito menor do que Vitória, apesar de ser uma 

cidade mais antiga, mas ela era mais desabitada, bem mais, porque já depois de muito tempo 

que ela deixou de ser a capital do Espírito Santo. Deixou de chamar Espírito Santo, porque o 

nome é Vila do Espírito Santo, se vocês forem verificar os dados históricos das duas cidades 

mais antigas, o nome era Vila do Espírito Santo. Depois a capital passou para Vitória, ela 

passou a se chamar Vila Velha e o estado passou a se chamar Espírito Santo. Então era... 

Bem mais assim... Ficou mais conservada, tem as coisas mais históricas ainda e tal. Então, 

nós fomos morar num local, inclusive que é a Praia da Costa, que era praticamente 
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desabitado. Da minha casa até... Eu tinha que andar terrenos vazios assim até a casa mais 

próxima. A gente foi morar como se fosse um condomínio de Itaipu, entendeu? Alguns anos 

atrás ainda, tinha uma casa aqui, outra ali. 

 

AB -  Daquela coisa comunitária, colada, você foi para um momento mais isolado. 

 

PA -  Aí, para minha família foi muito difícil, para minha mãe. Chorava todo dia, queria 

voltar, queria voltar, queria voltar, mesmo que ela morasse na rua, debaixo da ponte e aquela 

coisa toda. E meu pai não tinha condição. Porque aí começou a família ajudou, arranjou o 

terreno, a gente começou a construir ali. Eu inclusive fui rigorosamente um pouco antes para 

Vila Velha, não é, eu fui um pouquinho antes, porque a casa estava quase pronta já dava para 

morar, aí meu irmão resolveu ir, uma tia minha que morava em Vitória, lá no centro de Vitória 

mesmo, estava doida para arranjar um local... Mora até hoje lá com meus pais, a casa é 

grande. Ela ficou morando no térreo. É uma casa mesmo, o segundo e terceiro andar ficaram 

os meus pais, E ela queria arranjar um local para a velhice, já mudou com a gente – tipo eu 

vou com os meninos e tal. Na verdade, nós ficamos lá, inicialmente eu, o meu irmão e a 

minha tia. A minha irmã estava morando em São Paulo, nessa época foi estudar faculdade 

em São Paulo, na casa de um tio meu. Ficamos eu e o Fausto até o período em que meu pai 

rearrumou as coisas e conseguiu a transferência e mudou. Mas, para a minha mãe era muito 

difícil.  

Eu já... Por exemplo, eu estudava no Colégio Marista também, eu fui estudar no Colégio 

Marista e logo você se enturma com a meninada não é. Não eram, digamos, tão vitorianos, 

vitorienses, como a... Assim não eram tão, eu queria dizer, mais urbanos como o pessoal de 

Vitória. A turma de Vila Velha onde eu fui... Era mais Colatina, num certo sentido, do que 

Vitória. Então eu não tive muita dificuldade de adaptação... 

 

AB -  Se entrosar... 

 

PA -  Eu tenho amigos desse período que são amigos até hoje, ficaram marcados na minha 

vida, pessoas importantes, ficaram amigos... Então eles eram mais assim... O pessoal ia para 

praia a pé, então a gente saia da aula todo dia para praia, que era outros hábitos de 

sociabilidade, ia para praia, ia pescar. Aí com o hábito de ver estrelas arranjei logo um clube 

um grupo de astronomia amadora do qual tenho grandes amigos até hoje de lá. Um virou 

astrofísico, com pós-doutorado em astrofísica em Paris – aquele que eu levei na sua casa, eu 

tentei ligar lá no dia em que ele estava aqui... 

 

LM -  Ah! Eu me lembro. 

 

PA -...Uns entraram aí no ramo... 

 

LM -  Levaram a sério. 

 

PA -  E eu aprendi um pouquinho com minhas estrelas (risos). A gente ia para pedra dentro 

do mar assim, lá na praia da Costa, deitava, levava mapa, ficava aquele grupo olhando, 

aprendia as constelações todas, etc... Então a turma... Nesse período, em Vila Velha por 
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exemplo, eu aprendi a ler Nietzsche, eu li obras completas de Nietzsche antes dos 18 anos. 

Mas, com o grupo de estudos não era fica em casa lendo, a gente lia, tinha horários, o tempo 

rendia muito. Era uma cidade pequena, rendia muito. Porque com os meus pais era muito 

difícil. Primeiro porque eles foram morar na Praia da Costa, porque eles conseguiram esse 

terreno na pechincha, de graça da minha tia que ofereceu, essa acabou morando lá, e começou 

a construir, arranjou um construtor, o que em Vila Velha era possível, e em Vitória já não, 

porque uma cidade mais urbana, mais moderna, para você construir tem que ter um arquiteto, 

um engenheiro assinando planta. Lá já tinha aquela coisa de praia, aquele negócio de cidade 

de praia: você arranjava um construtor – o cara era um pedreiro, sabia mal, mal escrever, não 

é, mas tinha uma licença municipal. Era um construtor prático, como tem várias, essas regiões 

aí tal, você vai e tal... Então, fez uma casa que é um caixote, não é, um caixote, depois a gente 

fez algumas mudanças. O cara fez uma parede aqui, outra aqui, outra aqui, aí abriu um 

buraquinho, uma janela, e outro grande, que dava para gente entrar e sair, está entendendo? 

Mas, é aquelas coisas assim de... Então ele construiu isso muito barato, mas ele trabalhava 

em Vitória, no centro de Vitória, ele andava, na época coisa de 14, 15 quilômetros de ônibus 

para ir trabalhar e voltava, entendeu? E era uma época difícil, porque tinha uma ponte só, um 

trânsito só, um caminho só para ir e voltar. Então ele saia de casa cedo, de madrugada para 

trabalhar para estar 8 horas lá no INAMPS, era muito rigoroso, lá no INPS, ainda mais que 

ele tinha sido chefe de agência, ele queria manter... Então ele ia estar lá às 8 horas. Em casa 

de manhã era aquele movimento e tal... Era o papai acordar, minha mãe fazer o café e tal e 

iam os dois embora e ela trabalhava mais longe ainda... 

 

AB - Para eles... 

 

PA -  Mais longe ainda... E depois até eu lembrei agora com... Quando o Ésido Cordeiro 

foi o presidente, era todo mundo amigo - o Temporão, o que eu rodei os INAMPS, do mundo 

afora aí, do mundo inteiro, tentando transferi-la já com 70 anos para trabalhar em Vila Velha, 

não consegui. Ela se aposentou indo trabalhar de ônibus, pegando 2 à 3 ônibus para ir 

trabalhar. Ela tinha opção às vezes, pegava um ônibus... Quando ela acabou de se aposentar 

criaram a terceira ponte em Vitória, que agora você travessa assim. Ela ia às vezes até o 

centro de Vila Velha e em Vila Velha pegava o ônibus para Vitória e em Vitória ela pegava 

o ônibus para Caratuíras. Ela fazia uma coisa de uns 40 km de ônibus ao dia. Era em outra 

cidade, não é. Então ela ia e voltava, era uma coisa bastante longe. Então para eles era difícil. 

Eu chegava à noite em casa, aquela casa deserta, não é, porque não tinha ninguém por perto, 

nada a não ser a minha tia ali, que ficava com a gente, mas não tinha aquela coisa da 

comunidade, da vizinhança. 

 

AB -  Comunidade, dos vizinhos... 

 

PA -  Os vizinhos muito fechados. A minha mãe sempre teve muito medo lá de assalto, de 

roubo... Ah, casa de praia se rouba muito – esse pessoal que roda as praias para ver as casas 

abandonadas e tal. A gente já numa fase que não cuidava muito de se preocupar com eles, 

não é. Fazíamos amigos, eu andava por ali. E com todo esse abandono de Vila Velha, Vila 

Velha era point. Por causa da Praia da Costa. Tinham dois, três barzinhos que pessoas vinham 

de Vitória... De Cariacica e de Serra à noite para poder tomar choppe lá, ficar na beira da 
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praia. Vitória mesmo carecia dessas coisas, então a gente ia... Verão lá, por exemplo, era todo 

dia, não é, saia da faculdade, ou antes, do colégio, do cursinho, do científico, ia para aula, dá 

aula ia para casa comer, depois de comer dormia – adolescente comem aqueles pratos de 

arroz, feijão com lingüiça (risos), bife, não é... 

 

LM -  Farofa... 

 

PA -  ...E depois dorme, dorme um pouco, aí depois fazia os deveres que tinha que fazer 

correndo e corria para praia para pegar o final de tarde. Aí que o pessoal fazia surf, disco – 

agora está voltando, é um disco que o cara joga assim... Eu quebrei o pé com aquela porcaria, 

aí rodava e tal e ficava até escurecer, até dar hora de beber nos bares. Aí, corria para casa 

para mudar de roupa, tomar um banho para botar uma roupa de noite. Aí emendava, então, 

eles ficavam sozinhos quase, sozinhos lá. Para eles foi muito difícil.  

 

AB - Você falou desses grupos de leitura, grupos de conversas não é e até de leitura como 

Nietzsche e tal. E esse seu interesse veio também porque desde a época de colégio você se 

interessava muito por literatura, filosofia?... Esse seu lado... 

 

PA -  Me interessava... Eu comecei assim... Eu tive uma boa iniciação... O Colégio Marista, 

com todas as suas precariedades e caretices, aliás eu fui expulso do Colégio Marista de 

Colatina, está entendendo? Aí consegui, foi logo exatamente nesse período que eu estava 

para sair, o papai negociou, etc., que eu fiquei até o final do ano. Depois eu fui para o de Vila 

Velha e fui expulso do de Vila Velha também porque eu já fiz um jornalzinho meio político, 

meio um “Planeta & Casseta” da época, só que não deu certo como o Bussunda. A gente fez 

um jornalzinho, fazia críticas, eu tenho até hoje os números. Fazia críticas sociais, internas e 

tal. Então a gente não media as coisas, é evidente. Colocou lá que o Irmão dava santinhos 

para lá pros meninos, botava no colo, aqueles negócios todos, que era verdade, entendeu? E 

aí a... 

 

AB -  Que nome tinha o jornalzinho? Se lembra? 

 

PA -  Era o Bisturi, esse já foi o do cursinho, que já era, você já entrava no científico. 

 

LM -  Direcionado para... 

 

PA -  Direcionado para a faculdade. Esse foi o meu drama, eu tive que escolher... Eu não 

queria, eu não queria fazer por exemplo, ou alguma coisa assim como filosofia, como letras, 

jornalismo, tinha essa opção. Era assim: a faculdade, o científico, no primeiro científico você 

já tinha que escolher turma da medicina, turma da engenharia, turma da advocacia. Direito 

para mim até talvez fosse uma coisa mais literária, mas era como advogado de bandido, a 

visão que eu tinha não era do direito, era da advocacia assim mais de porta de cadeia, está 

entendendo, advogado trabalhista... Eu ia ser isso... Mas então a... Tinha assim, professores, 

tinha grupos, eles estimulavam muito, tinha biblioteca, eles emprestavam livros não é, e eu 

peguei um pouco essa época, porque o meu irmão também me influenciou muito. Na verdade, 
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eu não sei como, o que é a trajetória dele, não é? Ele gostava muito de ler e tinha muito... 

Não sei se ele lia não, mas ele tinha os livros está certo, ele tinha tudo. 

 

LM -  Ele é mais velho que você? 

 

PA -  Ele é mais velho que eu. Ele tinha tudo.  Ele tinha os livros, ele comprava as coisas 

tanto de política, quanto... Então, eu já nessa época, já tinha folheado alguma coisa de Marx, 

Stalin, de Lênin, entendeu? De Mao, por aí... Meu irmão andava com esses livros encapados, 

não é, botava capa e andava. Ele sabia que quando era livro encapado é que era livro proibido. 

Agora, você andar com o livro O Capital na mão, desencapado, ninguém vai perceber (risos), 

mas botava aquela capinha e tal... 

 

AB -  Aí mesmo que chamava atenção. 

 

PA -  Aí chamava atenção. Aí você abria, era O Capital, não sei o quê, não sei o quê. Me 

lembro que nós tivemos uma vez que esconder, enterrar os livros. Um amigo dele foi preso, 

torturado. Outro primo meu casou com uma prima minha também, foi torturado, muito 

torturado, passou aqueles períodos das perseguições, etc. Em vitória que eu comecei a pegar, 

então a gente teve que enterrar tudo, os livros do Fausto. Mas tudo era perigoso. Nietzsche 

era perigoso, está entendendo? É... Tudo. Sócrates era perigoso, tudo. Os censores da 

Ditadura foram muito burros, não é. O cara só é censor se for burro, é um pré-requisito (risos). 

Mas eles... É, se o cara fala da Democracia de Platão, pronto: não pode. Nenhuma dessas 

palavras. Eu já começava a fazer música, nessa época também eu tinha bons amigos que 

faziam música, que estudava junto, que fazia letra. Eu me lembro que eu tinha que levar a 

letra para gente tocar a música para Polícia Federal para liberar ou não. 

 

AB -  Isso na época do científico? 

 

PA -  Na época do científico. Aí a gente fez o jornalzinho, já tocava. O mesmo cara que 

fazia o jornalzinho – que aliás hoje é geriatra da minha mãe e eu nunca mais encontrei com 

ele, eu soube agora que ela falou. O Renatinho, Renatinho, eu nem me lembrava que era o 

Renatinho. Aí quando eu tive a luz de que era o Renatinho – Renatinho é esse que foi o meu 

amigo no primeiro momento lá em Vila Velha, dessa turma, desenhava muito bem, tinha uma 

alta criatividade e foi um dos motivos da nossa expulsão lá, porque os desenhozinhos que ele 

fazia era tudo muito irreverente, rebelde, não é. E tocava guitarra. Eu chamava ele de 

Renatinho Coca-Cola, namorava com a Lúcia Coca-Cola, a filha do dono da Coca-Cola. Eu 

não consegui lembrar. Namorou, namorou com a Coca-Cola, na hora casou com a guaraná, 

eu acho (risos), namorou anos com aquela menina, faculdade, colégio, cursinho todo, o 

científico e tal e já namorava quando eu cheguei lá, e casou com outra. Então o Renatinho 

tocava, ele tinha uma banda Renatinho Quintiliano, tinha umas feras, tinha umas pessoas lá...  

Então tinha um grupo que dividia meio a coisa do jornalzinho, da música, de ler, de leituras. 

Esse Júlio foi um dos primeiros caras que eu conheci lá no científico que eu falei que era o 

astrofísico. Aí, então a gente estudava com o Cléber, que também é uma pessoa muito 

conhecida, um artista lá da cidade, tem uma galeria e tal, íamos estudar Sartre. Tínhamos por 

exemplo, artigos, eu na verdade nunca fui muito bem dotado, eu reconheço. Eu pegava 
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algumas informações... Por exemplo, o Júlio, eu achei há pouco tempo na minha casa, o Júlio 

era uns dois anos mais novos que eu, tinha sido de certa forma o meu aluno, eu era o monitor 

dele da turma de filosofia, está entendendo? E ele acabou... Um cara que fez pós-doutorado, 

estuda, combina física com filosofia e ele fez uma série de artigos para o jornal A Gazeta não 

é, embora seja um jornal local, mas tinha um quadro de intelectuais que fazia este jornal. 

Tinha umas pessoas até boas que acompanhava, aquele até José Carlos de Oliveira escrevia 

sempre, tinha quadros bons, capixabas que contribuíram sempre para o jornal, o cachoeirense 

lá, como é que chama? O Rubem... 

 

LM -  Não sei. 

 

PA - Cronista cachoeirense, vou lembrar, é... Da Fonseca, não. Bem, aí o Júlio publicou 

uma série de artigos em 1973 ou 4, eu tinha 22 anos, ele devia ter uns 20 anos, sobre o debate 

da filosofia e da epistemologia em relação ao conceito de ciência. Então ele tem dois... Duas 

páginas de textos sobre Sartre, uma página sobre Bachelard, uma outra coisa sobre Nieztsche, 

depois, uma página que eu me lembrei disso agora, eu guardei isso tudo, que eu já logo depois 

que eu vim para o Rio, 76 eu conheci logo que cheguei o Carlos Henrique Escobar. E o Carlos 

Henrique estava lançando... Aí eu entrei aqui no Rio [de Janeiro]... Me enturmei em cursos 

de filosofia com Roland Courbesieu, não sei. Então dava curso ali, eu entrava – cursinho de 

introdução à Filosofia Pré-Socrática não é, da mesma forma que eu fiz música, entrei para a 

Escola de Villa-Lobos, fiz o concurso, passei no Villa-Lobos, estudei na... Em vários espaços 

aí de teatro, diabo a quatro... 

Então Escobar eu conheci nos debates, gostei muito dele, ficamos amigos. Isso 76. Aí ele 

estava lançando um livro chamado A ciência e as filosofias. Um livro denso, aquelas coisas, 

o Escobar é um cara denso, fala muitas coisas. Aí eu mandei para o Júlio: “Ah tem um amigo 

que gosta muito dessa discussão, o que é ciência, o que é filosofia, o que é ideologia, esse 

debate epistemológico aí e tal. Então manda um livro, eu vou mandar o seu livro. Então eu 

te dou”. E me deu o livro. Eu falei: “faz uma dedicatória para ele”. Dei um livro com 

dedicatória. Aí, passa umas duas semanas o Júlio me manda uma página inteira de um jornal 

fazendo uma crítica ao livro do Escobar e descendo o pau no livro. Mas, ele tinha então, era 

garoto, mais ou menos... E pedindo para eu dar ao Escobar. Eu falei: “Não, é claro, eu vou 

levar... publicou...”. Ele é um cara que adora debate, o Escobar. E ele leu, respondeu para o 

Júlio, mandou uma carta, mas gostou muito. Achou que o cara tinha uma densidade. Ele 

começou criticando que não era a ciência e as filosofias, mas as ciências e a filosofia, ele 

dizia.  

 

LM -  “A” do verbo haver? 

 

PA -  A... Não, há uma filosofia. 

 

AB -  Filosofia e as ciências. 

 

PA -  Dizia: se há uma diferença entre... Você usa tudo, as ciências, as filosofias, quer dizer 

que o campo mais originário de saber das ciências é a filosofia, as correntes não importam. 

A questão assim, o campo de saber, o amor à ciência. Ao saber, ao conhecimento, aquela 
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coisa de filosofia mesmo, a atração, a simpatia ao conhecimento é da filosofia, o campo e tal, 

mas bem... Interessante. Então ele tinha essa... nesse período eu tinha lido bastante, inclusive, 

Sartre, as obras de Huxley, por exemplo, que eu gostava muito não é, então tinha a parte 

menos ficcional dele. Eu tenho até hoje os todos dele daquela época. Eu tive uma boa coleção 

literária, uma formação que começou mais ou menos em Vila Velha quando essa turma, o 

Colégio Marista, o grupo que tinha lá, o grêmio literário. Eu ganhei o prêmio da Academia 

Literária Humberto de Campos, está entendendo? Com um conto que eu escrevi lá, e tal. Eu 

gostava e tinha um meio lá... quer desligar, Bela? 

 

AB -  Só trocar... 

 

Fita 2 – Lado A 

 

AB -  ...da Psiquiatria no Brasil. Entrevista com o Dr. Paulo Amarante. Entrevistado por 

Anna Beatriz Almeida e Laurinda Maciel, dia 11 de fevereiro... (PAUSA). Entrevista com 

Paulo Amarante, fita número 2. 

 

LM -  É... e... nesse imbrólho todo que você está falando aí, não é, em várias coisas como..., 

acho que é uma característica sua de ser... embrenhar em várias frentes... 

 

PA -  Muito disperso, muito disperso. 

 

LM -  É... (riso)... Como é que veio a história da medicina, Paulo? Como que é que veio a 

opção pela medicina? 

 

PA -  Esse, esse, é o problema, não é... 

 

LM -  Por que tem alguma coisa a ver com, com... sei lá, será que teve alguma influência do 

teu irmão? 

 

PA -  Pode ter sido... 

 

LM -  Pode ter sido... 

 

PA -  Mas eu acho que é assim... anteriormente a isso, este período que eu entrei na 

faculdade – final de 60, início de 70 – foi um período muito crítico assim para a classe média. 

Um período em que o mercado de opções era muito pequeno. Ou eu seria filho de funcionário 

público e funcionário público – que eu acabei sendo, mas não é - sem nível superior, 

desqualificado e tal, ou você fazia faculdade. Era o único jeito de crescer. Nem essa visão 

que você tem hoje, de abrir uma empresa privada, de batalhar, de ser seu patrão, etc. e tal. As 

pessoas ou tinham empregos, conseguia empregos ou conseguia uma profissão que lhe desse 

uma certa autonomia, status social. Na época você ia ser padre, que eu quase fui – cheguei 

ainda em Colatina a ir para seminário, lá para o Seminário de Marilândia, tinha um seminário 

de padre. Eu fui e fugi. Não cheguei a ser expulso, fugi antes, fugi do seminário. Fui coroinha 

não é, fui muito tempo coroinha, que ajudava a celebrar a missa. Tinha uma forte formação. 
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Então as famílias mais ou menos destinavam certos papéis. A mulher tradicionalmente viraria 

dona de casa, como a minha irmã acabou virando... 

 

LM -  A Virgínia? 

 

PA -  É, embora ela tivesse feito a formação... 

 

LM -  Mesmo tendo feito faculdade... 

 

PA -  ...acabou casando, de qualquer forma e que... o papel dela social acabou como dona 

de casa, não tem uma profissão, não exerce, nunca mais exerceu a profissão que ela foi 

formada, não é. Um dos filhos ia ser sempre padre, era muito comum. Por exemplo, eu e 

Bolão, esse que é o Luppi, Carlos Luppi, que criou a Academia da Cachaça foi padre, ele 

fugiu no dia de ser ordenado padre, ele chegou a ficar, eu fugi muito cedo não é, ele fugiu no 

dia, no dia de ser ordenado. E aí depois ele virou jornalista, acabou virando jornalista cara 

forte, com muito gosto ele ia para Gazeta Mercantil fazia crítica econômica e tal depois abriu 

o bar Academia é... da Cachaça e depois foi comprado por uma rede e tal aí, esse cara foi 

quase padre. Então era comum e é muito comum no interior – um dos filhos é padre ou é 

médico, um é engenheiro, ou advogado... 

 

LM -  Ou advogado. 

 

PA -  Agora é que você fala em outras profissões, outros perfis profissionais. Então, o mais 

certo era fazer essas profissões, jamais se pensaria que desenhista industrial pode ganhar mais 

do que médico, por exemplo, eu poderia, eu tinha jeito para desenhar, gostava, desenhava, 

tenho quadros, pintei os quadros... 

 

LM -  E até mesmo a questão da música, não é, Paulo? 

 

PA -  ...quadros, ou música... 

 

AB -  E a coisa dos jornais também, não é, porque você chega a ser repórter, estagiário de 

alguns jornais, não é? Gostava dessa... 

 

PA -  Cheguei a ser repórter do jornal Diário e da Gazeta. Tenho todas as matérias 

guardadas, sempre fui de guardar as coisas. Então eu cheguei a... Mas, em Vitória não tinha 

jornalismo, não tinha arquitetura, não tinha psicologia. Você tinha algumas... administração, 

administração, faculdade de administração, que era a faculdade, na época menor, eram 

pessoas que não tinham vocação em fazer e nem passavam nos vestibulares disputados. Você 

tinha administração, advocacia, medicina e arquitetura. A Universidade do Espírito Santo era 

mais ou menos isso, fora enfermagem, serviço social, ah... serviço social não tinha... uma 

outra profissão... 

 

AB -  E pensar em ir para outros estados? Você não chegou a cogitar... 
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PA -  Aí eu pensei em vir para o Rio antes não é. Eu pensei em vir para o Rio, mas eu tinha 

uma vida muito boa lá naquela época. Eu morava na beira da praia, a cidade começava a 

crescer, expandia, era point, eu criei uma banda está entendendo, eu me enturmei muito fácil, 

como aqui no Rio no início. Eu me fechei muito nos últimos anos, eu me fechei muito aqui. 

Eu saía, conhecia todo mundo, saía todo dia não é. Então, eu não tinha muita necessidade de 

sair... 

 

AB -  Sair de lá. 

 

PA -  Além disso, eu passei no vestibular em décimo lugar e ganhei bolsa de estudo e pude 

estudar na faculdade que eu escolhesse lá na época, assim e tal, com bolsa, com tudo mais. 

E fiquei. Era uma maravilha. Eu vim para Vitória, eu saí de Vitória para o Rio com dois 

caminhos. E acabei não seguindo nem um nem outro caminho, não seguindo nem um nem 

outro caminho. Um, era ir embora para o exterior direto, emendar, tipo passar por aqui, aí 

tomar coragem. Porque era muito comum na época, no Espírito Santo. Tinha vários amigos 

de infância que tinham... naquela rota Governador Valadares e outras mais, amigos que até 

hoje foram via aquele pessoal de Valadares, que ia migrava para Miami, outro tinha lá uma 

agência, o outro tem não sei o quê, não sei o que lá. E saía, outro tentaram a sorte como 

músicos, coisa assim. A outra era ir para a Inglaterra também, aí sim, era uma coisa mais de 

música. Eu tinha mais impressão que a Inglaterra oferecia mais formação musical do que os 

Estados Unidos, por causa dos Beatles, a influência na época, os dois grandes conjuntos da 

época eram os Beatles e os Rolling Stones.  

Então, eu tocava tudo, dos Beatles e dos Roling Stones esse negócio todo, a idéia era fazer 

uma passagem ou ficar no Rio, mas sair da medicina, coisa que eu quase consegui fazer. Até 

cheguei a abandonar uma época tudo, voltei para Vitória um período. Porque eu tinha que 

me rearrumar com aquele negócio de casa, aí eu voltei para cá disposto a fazer mais uma 

formação musical, entrar de cabeça na coisa da música, da arte, de jornalismo, essa coisa 

multimídia que eu tinha. Eu escrevia, tal. E eu consegui aqui no Rio participar de bandas e 

contatos de boa qualidade – o Tunai, a Fátima Guedes, o Paulo Moura, pessoas que eu tocava, 

estudava junto, trabalhava... contatos aqui e ali... Ivan Lins, João Bosco entendeu? E por 

outro lado de pessoal de teatro, a mãe do meu filho mesmo fazia teatro, o mari... o irmão 

dela... o grupo que eu circulava era muito mais ligado à arte, à música e tal, tal. Aí eu dava 

um miserável plantão nesse período, que eu arranjei como uma forma... tinha um concurso 

para dar plantão no Engenho de Dentro, trabalhar no Engenho de Dentro. Aí eu fui, peguei o 

plantão que é a coisa que menos se envolve, o médico, o profissional que menos se envolve 

com o serviço... 

 

AB -  É o plantonista... 

 

PA -  É o médico que dá plantão, vai lá e volta, tal, tal. E no meu plantão começa então a 

ocorrer a minha insatisfação, com aquilo que eu não suportava, somou com mais outros dois 

colegas que eram tão... insatisfeitos quanto eu, com o tipo, com as condições que eu acho que 

o quadro também nacional, as pessoas começavam a poder reclamar, falar, já era 78, não é. 

Aí no nosso plantão aconteceram coisas, paciente baleado, uma pessoa baleada, a polícia 
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queria internar no hospício – ele está baleado. Não, mas, ele... baleado porque é doido, reagiu. 

Não, então tem que levar para o Miguel Couto, tal, tal, ou para o Souza Aguiar ou para o 

outro local aí. E várias situações de pacientes que morriam inexplicavelmente, várias 

situações de violência sexual, de violências mais fundamentais, básicas contra o ser humano 

não é: falta de comida, comida jogada no chão, fezes, urina. Tudo assim naquela situação... 

Nós começamos a fazer queixas no plantão, falta de medicamentos, inclusive, falta de 

médicos no plantão... assim de recursos. 

 

LM -  Quem eram esses dois... amigos seus que você falou? 

 

PA -  Leon Chor e José Carlos Souza Lima. Nós três fizemos então uma série de denúncias 

e começamos a convocar os outros plantonistas e tal, para... e médicos e profissionais do 

hospital como um todo para discutir a situação lá. E outro problema é que nós tínhamos sido 

contratados para sermos bolsistas, era um tipo de uma residência em Saúde Mental, está 

entendendo? Era uma coisa assim, tipo uma coisa com supervisão. Nós não tínhamos 

supervisores, não tínhamos staff. Quer dizer, nós éramos bolsistas, mas não tinha ninguém 

do staff que dava plantão... 

 

AB - Na verdade, eram trabalhadores de fato e com essa terminologia que eram... 

 

PA - É, sem qualquer supervisão e... embora eu tivesse ido assim um pouco achando que não 

era uma coisa que exigia muito compromisso eu também, pelo lado oposto não queria ser 

descompromissado. Eu tinha uma tradição, eu tinha sido do diretório acadêmico em Vitória, 

depois de Vitória, quando eu fiz a faculdade, eu fui para o diretório acadêmico. Eu fiquei o 

tempo todo sendo médico, estudante de medicina. 

Você perguntou da opção, mas sendo rebelde, está entendendo? Eu não queria muito ser... 

muito embora na medicina eu tivesse feito neurocirurgia, um período; fiz clínica médica, eu 

gostava assim, por exemplo, a coisa de emergência, cirurgia, eu gostava. Tudo que demora 

ali, que tem que pegar para fazer, eu gosto. Pegar, moldar, uma coisa, ficar dando ponto, aí 

eu tinha uma paciência. Criança no meu plantão vinha para mim, para dar ponto esse negócio, 

satura. Os pais desmaiavam, as mães, quando viam sangue, outros não gostavam. Eu ficava 

com o menino, anestesiava, costurava, ficava, ficava. Tinha essa coisa, mas sempre não tinha 

essa visão de ser médico. Então, eu não, está entendendo, eu acho que o mercado..., opções 

de classe média na época, de situação e alguma coisa que aparentemente dava estabilidade 

aos meus pais, à minha família, uma certa pressão do meu irmão que estava indo bem, que 

abria caminho, que bem ou mal ele tinha as coisas e tudo centrava... Os livros eu já tenho, 

vai usar tudo de novo, eram livros deste tamanho, custavam uma grana para o meu pai, etc. 

Eu peguei e fiz e não tentei outra faculdade... Então... 

 

LM -  Agora, Paulo, eu queria te perguntar uma coisa. Eu não sei muito bem assim como, 

se na época que você fez essa graduação é como hoje. Parece que hoje o curso de medicina, 

se não me engano, dura cinco anos, não é? E você em algum momento faz opção pela 

psiquiatria ou é uma especialização? Eu não sei muito bem como funciona? 

 

PA - O curso dura 6 anos. 
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LM - Seis anos. Como é que era essa divisão na sua época? 

 

PA -  O curso dura 6 anos... 

 

LM -  Porque é que você optou pela psiquiatria? Se é que foi uma opção, entendeu? 

 

PA - O curso dura 6 anos, só para te explicar isso, durava 6 anos e as turmas eram fixas, não 

tinha esse negócio de sistema de créditos. Entrava a mesma turma, que era 250 alunos. Outra 

coisa que eu esqueci de falar, nesse período, eu falei dessa conjuntura das opções, etc. é um 

período de muito crescimento de população no país e tudo e falta de mercado de trabalho 

grave.  

Então, o governo militar da época, eu não sei exatamente qual a análise de alguns sociólogos, 

historiador fariam hoje, mas tentando aplacar um pouco essa demanda, segurar essa demanda 

e também tentando criar um mercado privado, liberou por um lado as escolas privadas de 

medicina – que até então eram raríssimas, eram raríssimas essas escolas – as escolas eram 

em geral federais, e liberou nesse período de 60 e pouco, de 66, 67. Liberou e começaram a 

funcionar em 68, 69, 70. Souza Marques, Gama Filho, não sei o quê, as faculdades de 

medicina, porque tinham outras faculdades. Valença, Vassouras, não sei o que, pelo Brasil 

afora foram milhares, aí, de escolas. Foi igual ao boom das clínicas psiquiátricas ou do setor 

privado conveniado, que também é desse período, não é? Da mesma forma que privatizou a 

assistência médica, se privatizou a educação. Então, criaram um pretexto, um eufemismo aí, 

que era o seguinte: o vestibular ele não tinha número X de vagas. As faculdades tinham um 

número X de vagas. Mas, se você tirasse a nota mínima, você passava, só que não tinha vaga. 

Então você ficava de excedente – criaram esse termo “excedente”. Então o que fazer para 

absorver os excedentes? Criar escola privada. Foi aí que soltaram aí, os ministros todos, 

deputados, cada um abriu a sua e fizeram seus lobbies e construíram seus grupos e etc. Então 

era um grupo grande de pessoas. Então, por exemplo, as faculdades de medicina... 

 

LM -  Essa que você fez é privada. 

 

PA -  Essa que eu fiz é privada. Era considerada a melhor escola do Brasil. Então era o 

grupo do Elau, Buaiz... que resolveram abrir e resolveram fazer a melhor escola do Brasil. A 

gente, os emescândalos não é, como éramos chamados – a escola se chamava Emescan e os 

estudantes eram chamados de emescândalos, que era a elite, pessoas ricas, aquele negócio 

então. Tinha toda uma ideologia, ao contrário, podia ter feito na UFES, que era... escola hoje 

federal, está entendendo? Eu nem cheguei a fazer. Eu passei na Emescan e ele falou: “Você 

pode escolher, você tem bolsa”. E eu escolho, eu fico na Emescan, que vai ser luxo entendeu, 

e era um luxo. Então vinham filhos de papai assim e tal. E então essa chamada de excedente 

era um problema porque na verdade essa lista, igual a lista dos transplantes, você não tinha 

uma lista nacional. Tinha uma lista lá no Ministério da Educação, fulano chegava e dizia: 

“Tem vaga em Vitória”, entendeu? Aí eu tinha de amigos de turma verdadeiros filhinhos de 

papai, playboys de São Paulo entendeu, da alta sociedade de São Paulo. O cara ia com cada 

carrão, menino novo, não é. Gente do Rio de Janeiro, Minas, do Paraná. Minha turma de 250 

caras que apareceram e os pais tiveram condição porque abria vaga em Vitória. 
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LM -  Aí eles iam para lá, para onde tivesse vaga... 

 

PA -  O pobre do filho do operário aqui de Nova Iguaçu, por exemplo, não tinha condição 

de mandar o filho para Vitória, pagando a escola. Então poderia entrar desde que fosse 

excedente e que pudesse pagar, bancar um apartamento, dar um carro para o filho, etc. A 

minha turma era assim, tinha a elite da burguesia capixaba e nacional. Os professores eram 

todos levados pelo Elau, o dono de uma rede de magazines assim, de lojas de departamento, 

presidente do Flamengo. Elau, uma família árabe e os Buaiz. Vitória tem muito mais 

influência árabe, e os ricos são árabes, e não judeus. Então, exportadores de café e o diabo a 

quatro. Aliás o Paulinho Elau ficou famoso por causa do caso Araceli, foi umas das pessoas 

envolvidas no assassinato no caso Araceli, esse nome... era o filho do... Então eles mandavam 

buscar o Dr. Medina de São Paulo, que era o titular de fisiologia da faculdade da USP. Não 

ia auxiliar dele não, ia o Dr. Medina dar aula uma vez por semana, de São Paulo para Vitória. 

Tinha horário certo, os aviões, melhor hotel, era uma grana. Dr. Hidelgardo... todos nós 

estudávamos com os autores dos principais livros de medicina aqui do Brasil, aqueles livrões, 

textos... então... 

 

LM -  Tinham os professores para o dia-a-dia ali e tinham essas pessoas que iam davam 

aula... 

 

PA -  Não! Dia-a-dia... Vitória não tinha quadros, entendeu? Segunda-feira... 

 

LM/AB - Todo mundo. 

 

PA -...era fisiologia... 

 

AB -  Ficava o dia inteiro fisiologia. 

 

PA -  ...com o Dr. Medina; terça, anatomia com o Dr. Hidelgardo; quarta ia o Dr. fulano da 

UFRJ, era assim. 

 

AB -  Eram os melhores quadros. 

 

PA - Tive aulas com o Dr. Chalub... o Miguel... Miguel (?) Júnior... como é que chama, 

Meu Deus? O Elias Busnello, do Rio Grande do Sul. Eram pessoas, eu tinha períodos, aí 

então tinha cursos que o cara dava uma semana daquele curso, um módulo, algumas 

disciplinas e tal. Então, os primeiros anos tem aquelas aulas: anatomia não é, então você 

ficava o dia inteiro no laboratório. Aí sim, por exemplo, tinha o Hidelgardo tinha auxiliares 

como era comum. Era uma turma grande. Os auxiliares que iam para dar aula. Então a agente 

ficava, anatomia, fisiologia, semiologia médica, essas coisas mais gerais. Organização dos 

problemas sociais brasileiros, OSPB, que era obrigatório essas coisas todas nos primeiros 

anos. Do quarto em diante é que começava a escolher. Fazer as clínicas. 

 

AB -  Ah sei! 
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PA -  Então o primeiro, segundo e terceiro anos eram chamadas matérias básicas está 

entendendo? como essa anatomia, fisiologia, parasitologia, helmintologia, essas coisas, 

microbiologia, etc. E do quarto em diante é que começava a fazer disciplinas, ginecologia, 

pediatria, pneumologia, etc. E aí a gente fazia psiquiatria. Eu comecei a me interessar por 

psiquiatria em parte porque meu irmão gostava. Eu via na psiquiatria um pouco da coisa da 

psicanálise, da psiquiatria, um pouco esse ramo que eu saía de uma medicina mais clínica e 

estudava um pouco de filosofia, tal. Sempre encontrei isso em livro. Encontrei e aprendi isso 

em livro, que a psiquiatria é o campo da medicina que mais faz interface com as ciências 

sociais, humanas, etc., muito embora na prática os psiquiatras não façam isso nem nos seus 

livros, nem na sua clínica mesmo e tal, não é? Mas, de qualquer maneira era essa... Esse 

Carvalhal Ribas que você viu aquele trabalho dele lá em cima, você falou: “Eu conheço”. 

Num computador que a gente abriu agora, estava lá... 

 

LM -  Sei. 

 

PA -  ...O Cinema e a Saúde Mental... 

 

LM -  Isso. A dissertação. 

 

PA -   ...Ele tem muitos trabalhos assim. É um psiquiatra clássico de São Paulo, tradicional, 

ultra conservador, mas ele lia cinema, música, coisa e tal, ele gostava de escrever sobre 

televisão e sobre cinema, mas tudo da ótica da psiquiatria. É interessante como ele consegue 

apropriar-se psiquiatricamente de tudo. 

Então uma das pesquisas que eu propus fazer lá no Centro Psiquiátrico Pedro II em 82, era a 

biblioteca do analista, do alienista que alguém está fazendo lá, desenvolvendo não sei aonde 

lá no... o menino ia começar lá, o Aníbal, com aquele Leandro, como é que ficou? Porque 

eles nunca mais me deram. Mas, era essa idéia. Porque o alienista, como esse técnico da 

alma, conhecedor das profundezas do espírito humano, ele saía do campo da medicina. Pinel 

dizia muito isto, e ia beber na filosofia, daí escrever um Tratado Médico-filosófico sobre a 

Alienação Mental embebido na sociologia, na história, na cultura, essa coisa toda. E eu, de 

uma certa forma, embora eu ache que isso ainda seja possível, mas não é feito 

adequadamente, é feito apropriando as outras coisas a partir da psiquiatria. Quando você fala 

musicoterapia, é uma forma de apropriar-se da música através da psiquiatria. Mas era uma 

coisa que de alguma forma me fascinava eu tinha interesse. Na verdade Hegel, Kant, todos 

eles falam sobre a loucura, não é? Quando eu li a Loucura e Sublime do Kant, era um campo... 

eu ia mais por esse lado, não é? Se eu tivesse feito filosofia e me interessado pela loucura eu 

seria mais interessante e menos essa apropriação médica, essa coisa médica que eu não 

consegui fazer muito bem. Aonde eu fiz, eu me recusei. Fui expulso do CPPII, duas vezes, 

fui expulso do SPU, clínica psiquiátrica de urgência, fui expulso da Clínica Mayer Gross e 

sou persona non grata no Instituto de Psiquiatria, fui e continuo sendo. Com todo o grupo 

progressista que esteja lá, eles dizem: nós somos progressistas, mas até certo ponto. Daí do 

que você fala a gente já não gosta de ouvir, está entendendo?  

Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão lá no Instituto de Psiquiatria da minha residência, 

chamava “Crônicos”, fiz um filme, tem aí no vídeo, é estudo de um caso, são vinte anos atrás 
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não é. Mas eu denunciava a internação compulsória e violenta de um pintor, de um rapaz, 

que denunciado de ser homossexual pelos irmãos, negro, ficou 48 anos internado até morrer 

no Instituto de Psiquiatria. Não conseguiu alta porque estava em tratamento de 

homossexualismo e aí evidentemente começou a desenvolver sintomas de institucionalizado. 

Muito embora continuou pintando, criou, ele foi criador do serviço de terapia ocupacional. 

Ele fazia as tintas. Ele tirava como o Bispo [do Rosário] recolhia os fios das roupas para fazer 

as cores. Todo o instituto é pintado por ele. Falava 4 línguas, fazia coisas, organizava o bloco 

de carnaval, fazia tudo, e nunca conseguiu sair de lá. Então eu recebi a nota mínima. Aí tem 

um trabalho que chama é Pedagogia da Loucura, meu trabalho escrito, tem no NUPES, 

observações de um hospital psiquiátrico.  Pela primeira vez, 1978, o... Instituto, o trabalho 

no instituto, me lembro que o Portela foi falar na minha defesa. Pessoas que desrespeitaram 

que a ciência como Basaglia, Thomaz Sahz, esse cara nunca... dizem que é psiquiatra, mas 

nem sei. O Basaglia falou que... soube que ele é um psiquiatra que não deu certo e faz 

sociologia porque a mulher é socióloga, está entendendo? 

 

LM -  Nossa! 

 

PA -  E coisas assim. Então eu botei Castel, Basaglia, não sei o que foi. Foi assim no 

Instituto que essa bibliografia não entrava nem como bibliografia suplementar ou indicações, 

etc. Então ele me deu a nota mínima, considerando que eu era uma pessoa dedicada, tinha 

vindo de uma cidade do interior e para lá que deveria voltar com o meu título. E eram um 

dos objetivos. Então eu largo isso tudo e volto não é, e me deu a nota mínima. Passei com 

nota mínima, residência de 1.770 horas, trabalhava todo dia, ia, fazia, estudava, participava 

das aulas, sempre gostei de falar, de peruar, debater, não é, então graças a isso ele me passou, 

mas pelo meu trabalho não. Eu fiz um vídeo em 78 que depois foi premiado em 1984, pelo I 

Festival Brasileiro de Vídeo no MAC, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo... 

 

AB -  São Paulo. 

 

PA -  Pela USP, está entendendo, e fiz o trabalho escrito de reflexão sobre a coisa e esse 

trabalho com Alcebíades. Isso foi antes do Nome da Razão, não sei o que, não sei o quê... 

 

LM/AB – Isso! 

 

PA -  E eu então sofri o diabo com esse Instituto, etc. Então lá nos institutos como nas 

psiquiatrias, aí, em geral, eu nunca me dei bem, nunca quis fazer carreira não é. Poderia ter 

tido consultório, feito consultório como uma opção de vida e de subida... inclusive a 

Associação Brasileira de Psiquiatria volta e meia me chama para fazer parte de uma comissão 

etc., e o Loucos pela Vida é uma denúncia só da própria Associação, suas relações com o 

mercado de medicamentos, com a produção de sintomas públicos para poder vender, etc. 

Então a minha opção aí, pela psiquiatria foi um pouco esse lado dessa... paixão pelo 

desconhecido, dessa coisa de fazer alguma coisa menos médica. Fui trabalhar no quarto ano, 

fui dar um plantão também no Hospital Adauto Botelho, que era o único estágio que tinha 

para os estudantes. 
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LM -  Isso lá em Vitória? 

 

PA -  Em Cariacica... 

 

LM -  Em Cariacica. 

 

PA -  ...o meu amigo João Batista Magro, que é um cara que eu conheci por aí, nós fizemos 

uma banda, ele é um grande pianista hoje, ele mora em Belo Horizonte, fizemos uma banda 

que durou uns seis anos mais ou menos, a faculdade toda... 

 

LM -  E esse seu estágio nesse Hospital Colônia Adauto Botelho, você acha que também foi 

uma opção? 

 

PA -  O estágio... eu fui nessa coisa um pouco de conhecer... 

 

AB -  Conhecer. 

 

PA -  ...de ver como é que era essa coisa de loucura e tal. Daí que, inclusive me apelidaram 

lá em Vitória de Paulo Doido. Se você chegar em Vitória e perguntar ao prefeito Luís Paulo 

Veloso quem é Paulo Amarante, ele vai dizer: “Eu não conheço não. Paulo Doido eu 

conheço”. O prefeito era muito meu amigo... 

 

AB -  Primo e irmão de João de Deus (risos). 

 

PA -  ...foi fundador do Simpatia. Então era chamado de Paulo dos Doidos, porque logo 

que eu comecei o trabalho lá no Adauto Botelho, evidentemente eu tive problemas. Fomos 

ficar eu e João Magro numa noite trabalhando sozinhos, sem médico, uma paciente faleceu. 

Aí nós ligamos para o diretor... Hoje não tem médico. Não era para ter um médico? Tem um 

nome aqui. Mas, não fica de plantão, fica de prontidão. Então está bom, vamos ligar para ele. 

Naquela época não tinha bip. Aí o cara: “Não, não tem problema. Vocês ficam aí”. Mas 

faleceu uma pessoa. Podia ter feito alguma coisa, ela faleceu... Para mim a obrigação ética é 

avisar a família na hora. Esperar, dormir, amanhã a gente tenta avisar. A pessoa não tem 

como julgar isso, se eu devo avisar amanhã ou depois, está entendendo? Então na dúvida 

você faz o que é mais assim, a princípio, não é, o que é correto. Se a pessoa morre agora, 

você avisa agora. Você não tem que esperar amanhã e tal. E na confusão descobrimos o cara, 

conseguimos localizar o cara num bar, não sei o que. “Não eu tô indo para casa, se der eu 

passo aí”. Nós ligamos para casa dele, ele tinha chegado: “não, não deu porque não sei o 

que”. Aí era um psiquiatra jornalista que tinha até um certo nome etc., eu resolvi e chamei o 

Instituto Médico Legal... 

 

Fita 2 – Lado B 

 

PA -  ...aí eu vi que o cara não aparecia. Isso também...é... tinha o lado da família e tinha o 

lado do hospital. Os pacientes ficaram mobilizados, os enfermeiros, não sei o quê e eu 
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naquela situação. Imagina, morre alguém, eu estou sozinho, sou acadêmico de quarto ano, 

não é, nós demos... uma medicação porque ela disse que passava mal, estava passando muito 

mal, depois descobrimos que ela tinha tido uma hemorragia interna, não é. A medicação 

nossa nem piorou e nem melhorou nada, nós demos uma medicação psiquiátrica, só tinha 

remédio psiquiátrico lá praticamente.  

O cara vem lá e fala: “Tô com muita dor no estômago”. Você dá um Aldol para ele, a gente 

aprendeu assim. “Eu tô com palpitação no coração”, você dá um Amplictil, um Fenergan, o 

que tiver lá, está entendendo? A idéia é de que doido...está sempre... o discurso é tão 

invalidado que nem uma queixa real... ela morreu, teve uma hemorragia está entendendo?... 

uterina, tinha tido alguns problemas há algum tempo, teve uma hemorragia, sangramento 

interno, baixou a pressão, deu choque, não é, choque... por baixa pressão e morreu. Eu falei 

que tinha que avisar a família, imobilizou as pessoas, eu acabei que chamei o Instituto Médico 

Legal. Aí o Instituto Médico Legal veio. Veio um cara que era sério, que é o atual diretor da 

Faculdade de Medicina, está entendendo? Que foi meu amigo depois. “Você fez correto. Isso 

é uma irresponsabilidade”. Não só diagnosticou, levou, transportou, mandou abrir a ficha lá, 

porque nós não tínhamos isso, sala dos médicos. Mandou abrir para pegar a ficha da mulher 

para saber o endereço, quem era a família, não sei o quê, etc. Como constatou a ausência de 

médico de plantão e foi processado o hospital, aquela coisa, inquérito não dá em nada, mas 

na época saiu dois, três dias no jornal. Eu fui afastado, está entendendo? 

 

LM -  Foi o primeiro não é. 

 

PA -  Eu fui afastado, é..., por um cara que passou depois a ser parte integrante do 

movimento, Paulo Bonandis, parte do movimento antimanicomial. Depois incorporou a 

gente, mas ficou, foi o primeiro afastamento. Mas eu continuando rebelde, como sempre eu 

fui: chato, meu pai e minha mãe, gozado..., eu me lembro bem, que quando eu me metia nisso 

ou nem se metiam. Ficavam só: “cuidado, tal”. Eu sempre dei um crédito à eles que nunca 

interferiram assim, puxando para baixo e tal, nas muitas coisas. Antes tivessem puxado, tinha 

dado até melhor, não é, melhor resultado... 

Mas aí eu procurei aquele meu primo, casado com uma prima, uma cara conhecido que já 

tinha sido preso político, torturado e tal e depois que ele saiu ele continuou a faculdade de 

medicina, e ele já tinha uma certa idade. Foi preso lá pelos 60 e tantos. Aí já nos 74 ele tinha 

voltado, já algumas pessoas tinham voltado e ele era, aí virou preso, defensor de preso, 

advogado de preso político, de justiça, até hoje é um cara importante lá em Vitória advogado 

das causas sociais, não é. Como a gente teve aqui alguns que depois sumiram não é. A gente 

tinha aqueles caras que na ditadura, eles conseguiram sair, etc. e continuou lutando nisso. Aí 

eu coloquei esse cara para me advogar. Não precisamos nem entrar em ação. Saiu uma nota 

no jornal que ele plantou que o advogado do caso Paulo Amarante ia ser o Wellington... 

Wellington Montenegro, Wellington Montenegro, conhecido advogado, combativo das 

causas da justiça, tal, tal, tal. Aí os caras chamaram ele, negociaram e ele falou: advogado 

também a gente negocia, a primeira coisa tenta é um acordo e aí eu voltei para o plantão. Aí 

depois eu passei para fazer estágio de dia. Então eu comecei pela primeira vez a fazer um 

trabalho que na época eu mesmo denominava de musicoterapia, por causa dos livros que eu 

lia do Rolando Beneson, os autores assim aí. Depois eu fui fazer uma crítica à essa idéia de 
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musicoterapia. Eu fazia um trabalho de música e aí de novo eu tive problemas, porque não 

podia fazer o trabalho de música porque era um trabalho que não era... 

 

AB -  Isso no próprio Adauto Botelho? 

 

PA -  Adauto Botelho. ...Adequado ao médico, etc. Curioso que depois de formado, na 

residência, eu com o curso de musicoterapia, que na época eu não tinha, depois eu fiz um 

curso aqui no Rio, com o próprio Rolando Beneson, que é o papa da musicoterapia, o cara 

que começou no Conservatório Brasileiro de Música. Tenho o diploma do primeiro curso de 

musicoterapia feito aqui no Rio de Janeiro, que era com ele, não é. Ele veio montar a primeira 

equipe, depois entrou Cecília Conde, entrou um monte de pessoas, Raquel Levi, quadros aí 

conhecidos da música. Eu, no Instituto de Psiquiatria, fui proibido de fazer músico... Proibido 

não, para não ser mentiroso, fui induzido, fui pressionado a não fazer musicoterapia porque 

desqualificava a categoria médica como um todo, o psiquiatra, coisa que aquilo era coisa 

mais de musicoterapêuta, em suma, era coisa de mulher, o cara chegou a me dizer isso. Coisa 

de mulher e de psicólogo, está entendendo? 

 

LM - (fala baixo) ser psiquiatra, não é, você está baixando o seu status... 

 

PA - É, mais ou menos, coisa de mulher e de psicólogo. Então você é médico tem ali um 

consultório, uma salinha e coisa. Na época, inclusive, que é curioso, com o Portela Nunes, 

que era um psicanalista liberal, criou a primeira comunidade terapêutica da UERJ, do Pinel, 

tal, tal, mas foi para lá porque foi nomeado pelo então Ministro da Justiça, que era o Portela, 

irmão dele, o... Petrônio Portela, que era um tipo de braço civil do poder militar. Portela foi 

na ditadura militar durante muito tempo, não é... Ministro da Justiça, assim como o Falcão, 

que eram pessoas que tinham o poder do militar.  

Então o Portela foi para lá com a tradição de um cara progressista, além de psicanalista, o 

que era uma ruptura com o Instituto, que era o Instituto psiquiátrico hard, não é, assim 

tradicional, ainda da... era da fenomenologia antiga, pré-existencialista, da coisa mais... da... 

quase que pineliana, não é, moreliana, para ser mais correto, coitado do Pinel, moreliana. E 

a psicanálise era uma introdução, foi tão importante que todos os psiquiatras fizeram 

formação psicanalítica, alguns em coisa de meses, assim e tal, não é, para poder virar 

psicanalista, para seguir... para o outro lado uma situação desconfortável, que ele era irmão 

do Ministro da Justiça da ditadura, não é, que era o grande ministério. Se, se fosse uma 

ditadura, digamos, parlamentar, está entendendo? Assim do tipo um sistema... ele seria um 

chefe de estado, era uma pessoa que dava esse discurso, essa coisa, articulava a sociedade 

civil, política, não é. Então o... a... é interessante que com toda essa idéia de democratização, 

de modernização que ele tinha, foi obrigado lá no instituto a usar jaleco, e cada jaleco, de 

acordo com a profissão tinha que ter uma cor, aí você imagina, eu cheguei dando problema, 

não é... 

 

AB -  (Será por que... ah?)? 

 

PA - ...eu me recusei a usar jaleco. Médico deveria usar jaleco branco; psicóloga deveria usar 

jaleco é... azul clarinho; assistente social, verde clarinho, não, cor de rosa; é... músico 
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terapeuta, terapeuta ocupacionais e etc. usavam verde clarinho; enfermeiro usava aquela 

roupa de enfermeiro, branco, branco, mas que não pode confundir com médico, certo? É um 

branco que você olha, esse é enfermeiro, esse é médico. 

 

AB -  Esse é enfermeiro, esse é médico (risos). 

 

PA -  É um uniformezinho de enfermeiro, tem mais o bolsinho de jalequinho, de... de 

funcionário... 

 

LM – Ah. É! 

 

PA -  E os lentes, não é, os catedráticos, os professores, como o próprio Portela, etc. 

andavam com um jalecão que ia até o joelho mais ou menos de manga comprida e destacava 

o staff, professores andavam com jalecão. Nós andávamos com jalequinho e o... então cada 

profissão com um jaleco. Aí nós fizemos a... textos, soltei textos, jolnalzinho lá também 

dizendo, etc. E olha, eu era residente, morava na residência, estudava saxofone com o Paulo 

Moura que ia me dar aula lá algumas vezes, era comum então o cara barrar o Paulo lá, não 

pode, tal, Dr. Robson falou, etc., etc. Além do fato de ser negro, não é, uma vez ele e a Fátima 

Guedes tiveram que pular a janela para poder entrar lá porque a gente ia tocar. Eu acabei 

sendo mandado embora por causa do saxofone, de lá, era pretexto, porque eu tocava sax... 

 

AB - (riso) Tinha que arrumar algum motivo... 

 

PA - ...incomodava, Robson escreveu lá no livro: “A cantoria dos loucos é acompanhada pelo 

sopro insano do saxofone do Paulo Amarante, Dr. Paulo Amarante”. 

 

AB/LM - Paulo Doido. 

 

PA - Paulo Doido. Porque lá já não tinha mais esse... porque em Vitória o pessoal me 

conhecia, Paulo Doido. Então a... o Robson então vai e persegue o tempo todo com esse 

negócio e a coisa do jaleco então, foi um dos problemas que eu tive lá, eu achava um 

retrocesso. A gente falava em comunidade, em descaracterizar o trabalho psiquiátrico como 

uma coisa médica. Ele vinha retroceder e dividindo as cores, etc., etc., então... foi 

interessante.  

Por outro lado, eu quando aluno estrangeiro, tive outra ordem de dificuldades. Os alunos da 

UFRJ fizeram um movimento, eu tenho o documento disso, é interessante porque ele é 

assinado pelo Renato Veras, atual reitor da UNATI, pelo Alfredo Schechtman, atual 

Coordenador Nacional de Saúde Mental, pelo André Nogueira e outros tantos alunos aí, que 

pediam prioridade para que as vagas da UFRJ fossem preenchidas por alunos da UFRJ, 

dentro do Instituto de Psiquiatria. E só depois de ocupada as vagas pela demanda interna se 

abriria vagas externas. Que era uma coisa de certo ponto justa, de certo ponto injusta, não é, 

porque... Vitória não tão cedo... é Juiz de Fora, qualquer canto aí, por exemplo, Barra do Piraí 

ia ter uma residência para gente e a residência ela tem uma característica diferente, você não 

pode ter uma reserva de mercado, não é? Então a gente, eu tinha problema com a direção e 
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com os colegas porque eu peguei o então recém lançado livro História da Psiquiatria no 

Brasil: corte ideológico, editora Xenon, 1976, Jurandir Sebastião Freire Costa... 

 

LM -  Sebastião? 

 

PA -  É, e fiz um artigo denunciando a xenofobia, uma carta dos alunos da UFRJ, porque 

eles tinham recebido um treinamento inclusive melhor do que o nosso, vindos do interior, 

pelo acesso aqui, porque eles tinham medo de fazer um concurso? É com a gente. Então o 

fato de ser UFRJ, não é, a faculdade continuava sendo pública e sendo de caráter nacional... 

 

AB -  Nacional, aberta. 

 

PA -  Aberta, então eu teria direito de concorrer a residência. E não eles entrar na vaga, tal, 

tal. E aí criei um problema com o pessoal, aí passei minha residência assim. Mas, lá também 

fiz grandes amigos, o Renato Veras, depois que me levou para fazer Medicina Social, o 

mestrado, foi quem me convenceu, ligou. No último dia, fui na última hora, no último dia 

para fazer o mestrado... 

 

AB -  E aí vocês... 

 

PA -  O próprio Alfredo Schechtman... 

 

AB -  ...vinham de fora ou vocês moravam na própria... no próprio Instituto, quer dizer... 

 

PA -  Quem passava... 

 

AB -  ...tinha residência? 

 

PA -  É, tinha residência. O PM, na verdade é PMM o nome, Pavilhão Maurício de 

Medeiros. Ministro e psiquiatra Maurício de Medeiros. E então a gente chamava de PM para 

simplificar. E gostei muito porque lá em Trieste, Leme... 

 

LM - É... 

 

PA -  O Pavilhão onde mora as pessoas... Na verdade é L, apóstrofe, M. É o “M”, porque 

era um pavilhão! Tinha o pavilhão A, B, C, tal, o M. Então a gente fala o M, como lá no caso 

do M com E, se você pronuncia, então você “come” o LO... para não ficar “Lo M”, fica feio, 

então você como o “Lo” ... 

 

LM -  L´eme. 

 

PA -  ...L'eme. Então o PM aqui e o L’eme lá...O Leme, local de grandes amigos, o próprio 

João Ferreira, morou na época comigo, hoje é o diretor do Instituto; a Neuza Santos Souza, 

uma psicanalista; Pedro Gabriel Delgado; ah... quem mais dessa turma assim que...? Marco 
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Antônio Brasil; Tácito Augusto Medeiros, é titular lá de Pernambuco; Marco Antônio é lá da 

UFRJ, lá CPPII, aqui CPPII. 

 

AB - Quer dizer, é essa residência no Instituto... 

 

PA –  José Carlos Souza Lima! 

 

AB -  ...ela era uma residência... muita procurada, tinha uma demanda... 

 

PA -  Era muito procurada. 

 

AB -  ...grande. 

 

PA -  Nacionalmente. O João Ferreira é do Maranhão, foi conhecido como João Maranhão. 

Tinha o João Manuel Dantas Barreto que é de Natal, hoje é o maior exportador de palmito 

do Brasil. Eu li uma matéria na Isto é assim: “Ex-psiquiatra torna-se o maior exportador de 

palmito”. Aí eu fui ver se era eu, porque às vezes eu tenho matéria assim que eu não sei se é 

de mim que está falando. Será que eu exporto palmito? (risos) Porque eu sou tão, ex-

psiquiatra, porque eu não sou mais, achei que fosse eu, estou exportando palmito e sou o 

maior exportador, era o Manuel Dantas Barreto, meu amigo. O outro, o Élcio era de Niterói, 

está lá hoje com... titular de psiquiatria da UFF...Um outro que esqueci o nome agora era de 

Juiz de Fora... o Marco Antônio Brasil é de Goiás, eu do Espírito Santo, Zé Carlos Souza 

Lima é de Barbacena, esse que assinou o livro de plantão comigo, ele morava lá, 

denunciando, foi o motivo de nossa demissão, não é, depois acho que vai pegar outra hora... 

 

LM/AB – Vai, vai. 

 

PA -  Não sei..., a demissão lá do... CPPII, foi eu, ele e o Leon Chor. Chamava ele de 

Zezinho, Zé de Barbacena. O Pedro Gabriel Delgado que é de Lima Duarte, Juiz... depois 

Juiz de Fora; Pedro Silva que é... Pedro Silva é de Pernambuco, Piauí, eu não sei; a Neuza 

Santos Souza que é da Bahia. Todo mundo no Rio quase, com raras exceções. O Manuel, um 

rapaz... o Alonso, Alonso que era de Juiz de Fora, voltou. O Brasil ficou aqui, eu fiquei, o Zé 

Carlos ficou aqui, ah... a Neuza ficou, o João Ferreira está lá como diretor, Pedro Gabriel, 

está todo mundo; Domingos Sávio, que morava, é do diretor, foi coordenador de Saúde 

Mental do Ministério, na residência do Instituto de Neurologia, que era colado, então ele 

tinha os amigos da neurologia. 

Então... era uma residência, a gente ficava lá e... eu tenho um livro de plantão, um livro de 

plantão, um livro de recado da residência que eu guardei, quando ele acabou o livro, porque 

foi uma época a gente botava muita besteira na, na... morava aquele grupo ali, não é, então 

acordava... Tinha um cara também que morava no meu quarto, ele dormia... Márcio Brandão, 

ele dormia até duas ou três da tarde todo dia, aí ficou um período e foi mandado embora 

porque ele não acordava para fazer ambulatório, enfermaria, tal, tal, aí ele acordava ficava 

até seis horas da manhã acordado do outro dia, não conseguiu. Tipo uma depressão assim, na 

hora do trabalho, tivemos muitos casos assim, de suicídio, de pessoas que vinham de fora, 

além disso tinham outros alunos que eram de fora, do mestrado, de outros países, não é?  
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Então o livro de plantão era um negócio legal, porque a gente escrevia maior besteirol, não 

é, tinha uns recados assim: “Paulo Amarante, ligou para você uma gata disse que te conheceu 

não sei aonde, não sei o que lá” – todo mundo lia aquilo, uns acreditavam, outros sacaneavam 

e tal. Aí eu identificava quem era mais ou menos, aí mandava recado para ele. Na sua ausência 

ligou não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí depois tinha besteira mesmo, uns 

escreviam até piada no... livro de recado... 

 

AB -  No livro de recado (riso). 

 

PA -  É, tem todo mundo, tem história de tudo, telefone de verdade, recado de não sei quem, 

não sei quem. Aí quando acabou um daqueles livros eu guardei para mim, tenho até hoje, 

achei há pouco tempo guardado, cheio de história antiga. 

 

AB -  Hum, hum. E vir para o Rio era uma coisa de fascínio assim, tinha essa coisa de vir 

para o Rio de Janeiro e tal? 

 

PA -  Tem umas coisas que são interessantes, não é, a gente apaga um pouco da memória 

como foi o período, como é que era, porque, entendeu? Eu não sei como é que... eu fiz até o 

quinto ano em Vitória, vim fazer o sexto ano no Rio, internato, já no Instituto. Aí lá no 

Instituto que eu fiz o concurso para especialização... é eu até essa época, eu sempre passava 

nos primeiros lugares, por exemplo, o concurso para o pré-vestibular eu passei em décimo, 

foram 3.000 e poucos candidatos, eu não sei como está agora... a coisa. Era assim, era...está 

entendendo? uma vaga para não sei quantos, eu estudava bastante, tinha coisa de disciplina 

de estudar, todos os concursos que fazia. Eu fiz dois para o Ministério da Saúde, para 

Engenho de Dentro que eu passei nos dois, fui demitido nos dois, não é? Passava, eu sempre 

estava nos primeiros lugares, então... Eu quando vim para fazer o internato, o internato era... 

aí era, tinha que conseguir vaga. Então o meu irmão que morava aqui, estava acabando a 

residência dele, lá no Instituto que conseguiu a vaga, mas a vaga tinha que ter um certo 

currículo, notas escolares e tal, que era uma coisa assim.  

Então eu entrei e vim para o Rio, tinha dois amigos que eram da minha faculdade, que 

também estavam querendo vir fazer internato, o Cabelo e o Ronaldo, Paulo Sérgio Morangoni 

e o Ronaldo, Ronaldo Ouou, o apelido dele. Ele falava grosso que ninguém entendia, só 

entendia “ouou” ... 

 

AB -   “Ououou” (riso) 

 

PA -  E é meu grande amigo, até hoje vem, mora em Macaé e vem regularmente a minha 

casa e vou na casa dele, tem casa em Búzios. Ficou aí por aí por Macaé, a gente vai em Sana 

juntos, conhece aquela região por aí, toda vez que vem no Rio fica em minha casa até hoje. 

E o Cabelo, Paulo Sérgio Marangoni, que é um cara influente lá na política em Vitória, ficou 

mais... também não é médico de nada, igual eu mais ou menos, só que ainda escrevo alguma 

coisa, falo dessa área, ele ficou, mexe com futebol, médico desportista, mas não, num isso 

mais, ele faz lobby para futebol, é “cartola”, conhece todo mundo, já foi Secretário de 

Esportes do Espírito Santo, do município, esse negócio todo, é conhecido lá. Então a gente 
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veio do... de Vitória para cá, eu não me lembro quase nada assim disso. Me lembro que minha 

mãe me deu 20 alguma coisa, não sei se é cruzeiro, cruzeiro novo, se é reais... 

 

AB -  Cruzeiro (riso) 

 

PA -  ...tal, porque não valia nada, mais ou menos como vale 20 hoje, não vale mais nada... 

 

AB -  Mais nada. 

 

PA -  Eu saí de Vitória com uma mala, com meu violão, está entendendo? Com uma mala, 

uma bolsa, com meu violão, com Cabelo e com Ronaldo num fusquinha branco. Me pegou 

no dia primeiro... não, desculpe. Dia 3 de janeiro de 1990..., 76. Domingo, umas duas horas 

da tarde, acordo, minha mãe me deu uns beijos, chorou. Estava meu pai ali, como sempre, 

estava rede no... não teve muito tempo de descer, e vim me embora.  

Quando eu cheguei aqui no Rio, nos 20 e alguma coisa lá, dos 20 dinheiros, eu não devia ter 

nem 5 mais. Paramos para tomar uma cerveja, viemos andando por aí. É... eu não me lembro 

se na época já tinha a BR-101, porque eu tinha vindo duas vezes ao Rio antes, só, na minha 

vida e... uma de avião e uma de carro e uma que eu vim um pouco antes, a gente passava pelo 

litoral, a gente entrava lá em Campos, dali ia para Macaé por dentro, toda a Região dos Lagos, 

Araruama, Cabo Frio, era tudo por dentro, a BR-101, esse trecho, é bem recente, não é, é em 

recente em termo da coisa... 

 Então a gente veio devagar, parando bebendo, conversando, “tararara” e cheguei aqui em 

Niterói. E ele falou, o Ronaldo, eu vou ficar em Niterói. E eu? Vou fazer o que? Como é que 

eu faço? Não, você tem que ir para o Rio. Eu não sabia nem para onde, nem como, como 

começar. Eu falei, Cabelo, eu também vou para o Rio, então vamos tentar pegar. Você tem 

que daqui, deixou a gente na Alameda Alice... em cima assim de Icaraí, ali por trás, sobe, 

chamava Alameda Alice. Ali você... desce aí, pega... 

 

AB -  Gente! Nem na Estação das Barcas, ele deixou! 

 

PA -  Pega um ônibus, pegam um ônibus e vão até as barcas. Ele também conhecia pouco, 

sabia chegar na casa da tia dele e tal. Aí... ele apresentou, aí chegaram os primos dele, o 

Roberto, que ficou um grande amigo, conhecido e a Diana, que ficou amiga minha também. 

Aí a gente resolveu... é... onde estão os seus pais? Meus pais estão lá em Guarapari. Aí a 

Diana falou: “Ah, porque vocês não dormem aqui e tal?” Estava meio interessada em mim, 

eu acho (AB – riso), porque vocês não dormem aqui? Uns dias aí e tal, chegando no Domingo, 

vocês ficam até arranjarem casa lá. Meu pai vai ficar até o final de janeiro, até o início de 

janeiro (tosse). Aí nós... ficamos, dormimos lá. Então nosso primeiro dia no Rio, na verdade 

foi em Niterói... 

 

AB - Foi Niterói (riso) 

 

PA -  Saí lá, fomos ali, descemos em Icaraí, tomamos um chope, andamos naqueles cantos, 

fomos no Saco de São Francisco, era em diferente, não é? Então no outro dia de manhã eu e 

Cabelo viemos... 
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AB -  Aí então estava com menos 10, não é, porque os 5 já teve ter... (riso) 

 

PA -  Ah...Aí vinha para cá, para o Instituto de Psiquiatria, com dinheiro, com a barca, 

peguei um ônibus na Praça XV, desci, não sabia onde era o Instituto... me apresentar, para 

começar o estágio. Aí os caras falaram que eu podia comer lá, como interno, podia comer lá, 

no Instituto. Foi ótimo, ia almoçava lá e depois voltei. Fiquei até... uns quatro dias lá na casa, 

aí, mas sem dinheiro, sem emprego, sem possibilidade de meu pai... não me deu mais nada, 

nada, nada... A minha mãe, quando tinha pontador, um dos quais meu irmão, já tinha 

fusquinha que volta e meia ia para Vitória por causa da namorada, era apaixonado, então sai 

do... do curso dele e ia direto já com mala, “vuup”, ia embora para Vitória, ia para Vitória, ia 

para Vitória. E minha mãe mandava uma galinha assada com farofa (AB – riso). É... pronta. 

 

AB -  Literalmente. 

 

PA -  Literalmente. Aí mandava algum trocado, 5 reais, tal, tal. Imagina, ele ganhava uns 

dois salários mínimos, meu pai, depois disso tudo, está entendendo? E ela, ela, os dois e uns 

cinco, coisa assim. E aí então eu comecei a batalhar lá no Instituto, falar direto, se alguém 

sabia de alguma clínica. Porque o meu irmão tinha falado, tem muita clínica, tem muito local 

para dar, não é, estava nesse período que... estão ainda, muita clínica tinha sido criada a partir 

das mudanças da previdência, da privatização, do Plano Leonel Miranda, foi de 68, o PPA, 

então começaram a criar as clínicas, aí começaram a funcionar, a partir daí, de 70, 70 e tantos 

e que não tinha um... exército de reserva psiquiátrico que desse conta. Então era comum, 

cheguei, no primeiro dia em que eu conheci o Jorge Adelino...Dr. Jorge Adelino... eu... Jorge 

Adelino, professor o sr. conhece aí alguma clínica? Sei, sei, SPU, Serviço Psiquiátrico de 

Urgência. Maior matadouro que tinha!...Maior abatedouro... 

 

LM -  Aonde? 

 

PA -  Lá na Rua João Afonso, hoje é um consultório, uma rede de consultórios e tal. Várias 

situações de denúncias e tal, SPU, Serviço Psiquiátrico de Urgência. Nome do diretor era 

Filastro Pedroso Brum... Aí eu fui lá falar com o Dr. Filastro Pedroso Brum, ele não estava, 

tem o administrador aí, o Manel. Sr. Manuel, eu sou acadêmico... Você tem proposição? 

Tenho. Pode dar plantão sexta à noite? Claro. Então pode começar, pode começar. Então 

amanhã, já era Sexta, depois da manhã, aí eu comecei. Então foi o meu primeiro emprego 

aqui... 

 

AB -  Emprego. 

 

PA -  ...porque eu, eu já trabalhava em Vitória. Eu esqueci de falar isso, mas eu dava aula... 

 

AB -  Pois, é, na coisa da verminose, não é? 

 

PA -  ...para o colégio... A campanha da Verminose e dava aula, fui professor de nível 

médio... 
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AB -  Ah! sei. 

 

PA -  ...eu dava aula, não está no meu currículo médico, eu acho, mas eu dava aula na... na 

escola primária noturna... dava aula de, de arte e introdução à ciência. Eu gostava da coisa de 

arte e ciência. Então, eu fui e comecei a trabalhar no SPU, Serviço Psiquiátrico de Urgência. 

Trabalhei um tempo lá, acabei saindo de lá depois de um tempo, até na minha carteira... 

 

LM -  Rua João Afonso é onde? 

 

PA - João Afonso, ali no Humaitá. Você indo é...do... de Botafogo, na direção de Humaitá, 

colado no Colégio Pedro II... Tem uma loja de carro, tem uma loja de carro, João Afonso...Aí 

depois tem uma lanchonete bege chamada Sanduca, uma lanchonete ali... 

 

LM - É naquela rua. 

 

PA -  E aí a... o SPU, fiquei lá um tempo, trabalhando, dando mil problemas não é, até que 

estourou também uma situação lá. (tosse) Um garoto internado, cujo pai não aparecia, é... 

tomava altas doses, altas não, médias doses, para ser mais correto medicamente, de... de 

insulina. Quer dizer, não era diabético e nem estava fazendo insulinoterapia, que é um 

tratamento radical, arcaico, não é, que se fazia antigamente, que é o chamado Método de Von 

Meduna, que é aplicar insulina em 12...é... unidades por equivalência, você... aplicar 12 

unidades de insulina na pessoa, ela queima toda açúcar que tem no corpo e fica em estado de 

coma, coma insulínico ou de torpor insulínico e tal... 

 

LM -  Método de quê? que chama? 

 

PA -  Von. 

 

LM -  Von. 

 

PA -  É, Meduna. Von Mediuna, que falam, por que é meio...Von Meduna, a gente fala, 

Von Meduna. E o... se você aplica 12 mil unidades de insulina, a pessoa entra num esquema 

total de queima de açúcar, fica num coma hipoglicêmico, então ficavam nos hospitais, o 

tratamento depois de um certo período de coma, ela levantava, abobalhada, entorpecida, isso 

era entendido como sonoterapia, como choque insulínico, assim como tinha o eletrochoque, 

tem o choque cardiazólico, que era dar cardiazol na pessoa, que é um remédio também de 

uso cardíaco, dava um pancada, baixava o... milhão de níveis de neurotransmissores e etc.  

Da mesma forma a malarioterapia, que você dava uma baita infecção, a pessoa com febre, o 

diabo a quatro, depois ficava um período, que eles diziam uma boa melhora no quadro 

psicótico, após esse período de torpor e tal. Muitos morriam, muitos morriam, tem muitos 

casos no Hospício Nacional de Alienados, no Instituto de Psiquiatria e tal. Mas, eu descobri 

que nem era aquilo que era um tratamento já arcaico na época, embora não proibido, acho 

que agora é talvez, pelo menos tratamentos não denominados, mas que tem que ter junta 

médica para decidir, mas ninguém usa mais, é um risco.  
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Mas, ele fazia uma coisa de quatro... unidades, mil unidades de insulina de tal maneira que o 

cara ficava dopado, mas num estado de total incapacidade de... tomar qualquer iniciativa. 

Menos perigoso do que um remédio psiquiátrico, está entendendo? No sentido da... mais 

eficaz, eu queria falar, do que um remédio psiquiátrico, menos perigoso de risco e agressão 

do paciente, mas mais perigo, mais torturante no...) 
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Data: 16/02/1998 

 

Fita 3 - Lado A 

 

AB -  Projeto Memória da Psiquiatria no Brasil. Entrevista com Paulo Amarante, 

entrevistado por Anna Beatriz Almeida e Laurinda Maciel, dia 16 de fevereiro de 1998. Fita 

número 3. (PAUSA) Paulo, então a gente podia retomar a última entrevista, quando você 

estava contando para gente sobre seu estágio no SPU, sobre um caso específico de um 

paciente que te impressionou muito e que você ficou muito... impressionado. 

 

PA -  Exato, que era o Paulinho, que é um rapaz... uma pessoa bastante jovem, forte, que 

descobrimos que era surfista, que tinha inclusive a última... este surto que ele tinha tido, teria 

sido após ou durante um campeonato de surf, que ele era surfista de nome, tipo um campeão, 

não é, em Lima. (LM – Fala ao fundo) Estava em Lima, num campeonato e muito 

provavelmente até suspeitava-se não é, já faz tanto tempo também, (Ruído), era uma coisa 

muito sigilosa a história dele, como é que era, porque, ficava diretamente com o diretor que 

era o dono, o caso... que muito provavelmente talvez fosse algum problema ligado a algum 

tóxico, as chamadas drogas psicodislépticas, tipo chá de cogumelo, mescalina, LSD. São 

drogas que dão uma experiência psicótica, ou desencadeiam uma experiência psicótica, que 

em geral o prognóstico é bom. Não é o prognóstico negativo de um quadro puro de 

esquizofrenia, que a pessoa não tem relação com uso nem de traumatismo, nem de droga, 

nem de nada disso, simplesmente apareceu, simplesmente a pessoa ficou esquisita. Esse é o 

prognóstico pior, significa doença em geral para o resto da vida ou muito difícil, com mais 

é... possibilidades de afetar as funções mentais mais essenciais, afetividade, é pensamento, 

etc. Esses quadros em geral regridem, regridem até espontaneamente, uma vez passado esse 

efeito. Alguns duram muito tempo. 

Mas então, ele era uma pessoa assim, que chamava a atenção, essa história e tal. E a vontade 

dele fugir, que eu estava falando que o nome dele, o apelido era “Alcatraz”, alguma coisa 

assim. Ele fugia pelo telhado, ele forçava e tal. Então passaram a mantê-lo mais ou menos 

dopado com uma dose de... insulina, 24 mil unidades, uma coisa assim, de tal que ele ficava 

num estado de torpor permanentemente, ou seja, em estado de confusão mental, de baixa das 

funções vitais, pulso, coração, de tal maneira que ele fica num estado de torpor não é, que é 

um estado de pré-coma. Então ele fica assim mantido, sem glicose, sem iniciativas.  

E eu comecei a me preocupar, vendo aquela situação realmente de tortura. Na época procurei 

Conselho [de Medicina]. Conselho de Medicina era administrado por um grupo 

ultraconservador, que depois o movimento médico, do qual eu também fazia parte, conseguiu 

tirar esse Conselho de lá. Demoramos coisa de dois ou três anos na história do Conselho, 

para poder tomar posse. O pessoal era ligado à ditadura e tinha muitas coisas, é... os... 

 

AB -  Eles conseguiram se manter mesmo depois de terem perdido... 

 

PA - Exato. Houve uma intervenção federal e tal, porque tinha um processo de médicos 

que participavam da tortura, processo e tal, então o próprio governo da ditadura não queria 

que o Conselho de Medicina passasse para as mãos dos movimentos democráticos aí não é, 

que já começavam a aparecer com força a partir de 76. Tanto a criação do CEBES quanto a 
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do REME, Movimento de Renovação Médica. O primeiro ganhou o sindicato no Rio [de 

Janeiro], São Paulo, na Bahia, etc., em Minas Gerais, depois ganhou conselhos, ganhou de 

São Paulo, foi muito importante, ganhou aqui e não levou, o presidente que chamava Jairo 

Pombo do Amaral, era um cara de Niterói, ligado a...- pelo menos se denunciava isso, mas a 

prática demonstrou pouco - à ditadura, essa coisa conservadora e tal. E ele fez de tudo para 

que o Conselho não tomasse posse, essa diretoria, só conseguiu depois de várias ações de 

movimentos, o próprio andamento do processo democrático nacional que se conseguiu 

depois tirar, que de fato abriu-se inquéritos contra médicos torturadores, no caso do louco 

que foi cassado, e de outras pessoas que de certa forma tiveram cumplicidade, Leão 

Cabernite, Pedro Paulo, eu esqueci o sobrenome dele.  

É uma questão importante, o Conselho, além de que a própria questão das denúncias das 

práticas hospitalares, do serviço de saúde, do trabalho médico, que o Conselho antes 

acoxambrava mais. E um Conselho, digamos, menos comprometido com o Estado poderia 

denunciar, participar e tudo. Mas eu procurei conselhos, fiz contatos e acabei parando lá... 

no Ziraldo. Marcamos um encontro num restaurante chamado Relsingor, eu acho que já 

acabou, lá no Leblon, que era escandinavo. Eu tomei pela primeira vez uma dose de 

acquaviva, acqua, acqua... como é? 

 

LM -  Não sei. 

 

PA -  É Acquaviva, uma aguardente lá... 

 

LM -  É, uma aguardente típica escandinava. 

 

PA -  Uma aguardente típica e... 

 

LM -  Deve ser bem forte. 

 

PA -  ...conseguimos coisas no Pasquim, notas e um certo movimento, mas aí descobrimos 

isso, que ele era filho do Ferreira, que estava exilado, estava na Argentina, ainda mandava 

um dinheiro, avó não tinha muita noção, a mãe não se ocupava muito dele, etc. e acabou que 

com isso criou uma série de problemas e fui mandado embora de lá, eu fui pedido... eh... a 

sair, para que não saísse na carteira porque eu achei realmente melhor. E eu trabalhava 

também numa outra clínica, dando plantão aqui na Tijuca, chamava Clínica Mayer Gross, 

que é o nome de um psiquiatra que tem um livro, que era uns tratados mais clássicos de 

psiquiatria, assim desses que a gente estuda em faculdade até hoje, porque ele vem com as 

edições revisadas e tudo... 

 

AB -  Revistas. 

 

PA -  Revistas, não é? E a Clínica Mayer Gross também era vinculada ao SSPU, os mesmos 

professores, o pessoal do Instituto Psiquiatria, tudo isso. Bem, eu saí também da clínica, me 

mandaram embora. Eu fiquei então, eu não podia trabalhar nesse período, mais no serviço 

público, porque eu tinha sido demitido do tal plantão do Engenho de Dentro, está 

entendendo? E no setor privado, eu fiquei mais ou menos sem opção de trabalho durante um 
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período...  

Fiz aí um curso lá no Instituto de Psiquiatria, de residência, de certa forma era uma referência 

para mim, e dali consegui entrar no mestrado de medicina social no Instituto de Medicina 

Social, que na época era muito procurado – ainda é hoje – mas assim quase cem por cento 

dos candidatos eram “psi”. Na minha turma tinham o Alfredo Shetman, que hoje é o 

Coordenador Nacional de Saúde Mental – tenho que ligar para ele. O Renata Veras, que é lá 

o reitor da UNATI não é, da Unidade de terceira idade, era psiquiatra, ele foi para Londres, 

foi para estudar lá na psiquiatria acabou voltando epidemiologista geral e interessado nesse 

campo da terceira idade. Tinha o Paulo Gadelha, que era um psiquiatra não é, que depois... 

era psiquiatra, formação psiquiátrica. Tinha o Vivaldo Lima Sobrinho, que era psiquiatra; o 

Carlos Alberto Oliveira, que também era psiquiatra, trabalhou aqui na Casa durante um 

período como pesquisador visitante não é, um grupo grande; José Carlos Souza Lima; José 

Ricardo Peret, que depois saiu, foi ser diretor... então... Isso porque a universidade não 

oferecia cursos na área de psiquiatria, saúde mental que fossem cursos críticos assim, está 

entendendo? Ou você ia fazer um mestrado em psiquiatria clínica pura, tradicional, mestrado 

como de medicina rigorosamente, ou então ia fazer psicanálise, que rompia com a psiquiatria, 

minha opção de formação era psicanálise e o Instituto de Medicina Social tinha recém 

inaugurado então o mestrado. Eu acho que foi 76 a primeira turma... 

O Instituto é criado em 74, acho o IMS, em 76 começa a primeira turma de mestrado, turma 

que saiu o Paulo Buss, Luís Felipe Moreira Lima, Célia Landman, as primeiras turmas do... 

e nesse mestrado se criou um núcleo interessante de estudos de saúde mental, porque 

paralelamente o Jurandir Freire Costa e o Joel Birman haviam sido expulsos da psiquiatria, 

pelo então chefe da psiquiatria que era o Jorge Alberto Costa e Silva, atual diretor de saúde 

mental da Divisão... da Organização Mundial de Saúde em Genebra, o diretor mundial de 

saúde mental.  

Então ele, Jorge Alberto, Cláudio Macieira, faziam um certo grupo ali de psiquiatria hard não 

é, que rejeitava a visão mais crítica, mais reflexiva desse psicanalista de formação social de 

saúde mental, recém chegado da França, o Jurandir acabou de publicar o livro História da 

Psiquiatria: um corte ideológico, muito criticado pelos seus pares lá da UERJ. O Joel lançou 

também alguma outra coisa assim nesse tempo que eu acho que foi o... Enfermidade e 

Loucura... 

 

LM -  Enfermidade e Loucura, é dele sim. 

 

PA -  É, que é antes do... “Psiquiatria como discurso da moralidade...” 

 

LM -  É. 

 

PA -  Então, começaram a aglutinar pessoas da PUC, Instituto de Psiquiatria... 

 

LM -  Da PUC, o Roberto Machado? 

 

PA -  ...da UERJ espalhados... 

 

LM -  Aquele pessoal de Danação da Norma? 
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PA -  Não. 

 

LM -  Não, não. 

 

PA -  O Danação da Norma foi praticamente produzido já lá pelo Roberto no IMS... 

 

LM -  No IMS. 

 

PA -  Alunos de vários cursos encontraram ali no Departamento de Psiquiatria da UERJ um 

espaço de discussão da saúde mental, onde se discutia autores que eu tomei conhecimento, 

naquela época, como Massimo Canevatti que é antropólogo, hoje é meu grande amigo. 

Conheci em Roma, fiquei conversando com ele um tempão. Ah! Meu nome é Massimo 

Canevatti. Eu disse: conheço um grande antropólogo... 

 

LM -  Com esse nome... (riso). Era o próprio. 

 

PA -  Massino Canevatti. E ele disse: sou eu. (risos) É grande, ele é grande, é considerado 

um dos maiores antropólogos vivos da Europa. Então estudávamos os livros dele sobre o 

indivíduo, a sociedade, está entendendo? Trabalhos de Lévi-Strauss, Canguilhem, Bachelard, 

essa discussão da epistemologia. Também no campo da psiquiatria de Devereuse, Devereuse, 

“Devereuse” que se escreve, não é, é... Bastide, toda uma literatura nova, de certa forma 

também é Basaglia, Foucault, Castel, essa discussão. Então, tinham uns seminários abertos 

lá na UERJ, aí toda semana eu ia para lá.  

E eu fazia o curso de especialização lá no Instituto de Medicina Social, no Instituto de 

Psiquiatria, especialização residência que chamava, que era de 1.700 horas, uma coisa 

assim... Então a gente naquele dia matava, saía, os professores até não gostava, a gente se 

aglutinava e ia para lá fazer o seminário com o Joel, o Jurandir. Ali eu conheci muita gente, 

outra inclusive, Daniela Roppa, que trabalha com o Luiz Fernando Dias Duarte no Museu, 

também é da área “psi”, foi minha colega no mestrado também no IMS depois. Então, isso 

aí no final de 76, 77 mais ou menos, que era esse período, o Jurandir e o Joel foram afastados. 

Então, Jurandir, Joel, Roberto Machado, Madel Luz, que era uma interlocutora mais próxima 

nessa questão do campo da saúde mental... 

 

LM -  Foi tua orientadora, não é? 

 

PA -  Foi oficialmente minha orientadora. Meu orientador de fato foi o Roberto. Só que 

quando eu fui já pra fazer a tese, não era mais do quadro... 

 

LM - Ah! Está bem. 

 

PA -  Então teve que oficialmente ser dada uma solução. Então o IMS juntou essas pessoas. 

Tinha o curso do Jurandir... aliás, o Benilton era também da minha turma do mestrado... o 

curso do Jurandir, o curso do Joel. Às vezes eles davam um curso juntos que era muito 

interessante – Saúde Mental e Sociedade, uma introdução. Os cursos do Roberto Machado 
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ou dois cursos... um ele dava introdução à epistemologia, alguma coisa assim; o outro era 

História da Loucura, a trajetória de Foucault. Estava produzindo aqueles livros, não é? 

 

AB -  A gente pode pensar que na história do Instituto de Medicina Social, no começo dele 

teve uma força muito grande essa área da saúde mental? Foi carro-chefe, e que ainda 

conseguiu manter o carro-chefe... 

 

PA -  Até hoje é o carro-chefe. É um dos problemas do IMS. Todo ano os outros 

orientadores de planejamento e epidemiologia ficam meio perdidos porque a grande maioria 

dos alunos vai para isso. É uma questão, como cortar isso? Primeiro que é uma demanda 

natural de lá, vão por causa tradicionalmente do Joel e do Jurandir. Depois incorporaram 

outras pessoas que entraram na minha época, por exemplo, o Benilton. Eu fui professor, 

acabei sendo professor de lá também. Benilton, tem outros nomes novos lá agora, nessa área 

assim não é, que fizeram atraente o Instituto.  

Mas, então era um momento assim... e a gente queria uma coisa mais reflexiva, mais crítica, 

menos aquela psiquiatria hard do Instituto e híbrida, não é? Que era uma psiquiatria que vinha 

da influência fenomenológica, jasperiana, de Karl Jasper, e... é uma influência ainda meio 

arcaica, sem a incorporação da psicanálise, o que de certa forma se iniciava com o Portela lá, 

mas que era uma coisa meio... em off, entendeu? Ficava assim para algumas pessoas.  

Tinham outros psicanalistas e psiquiatras. O curso era muito desarticulado, a formação e tudo 

e esse campo de saúde mental, essa coisa mais institucional era quase que marginal mesmo, 

não é? Eu falei do meu trabalho de conclusão, do... como foi... Então o mestrado do IMS era 

o grande... onde se juntavam todas as pessoas, por exemplo, a minha turma, eu me lembrei 

agora, já falei uns dez nomes, todas são pessoas conhecidas. Pessoas que tiveram uma... 

trajetória antes de mim, na turma anterior, que já estava, é de outra geração, o Pedro Gabriel 

Delgado, Magda Vaisman, todo mundo passava por aquele mestrado, era um espaço 

importante mesmo. Muitos passaram por ali não conseguiram acabar, não fizeram... mas o 

pessoal do “psi” que queria uma leitura crítica, algum tipo de reflexão sobre a instituição 

psiquiátrica, a natureza da instituição, o saber...e ia lá para o IMS. 

 

AB -  Você falou para gente que a opção de ir fazer o mestrado naquele momento e tal se 

deveu um pouco a esta conjuntura de ter ficado com alguns problemas nos estágios, nas 

clínicas em que você trabalhava, a questão pública também estava meio complicada. Quer 

dizer, mas teve algum estímulo maior, alguém te influenciou a fazer o IMS? Alguém te 

incentivou?  

 

PA - Teve assim, eu já vinha... 

 

AB -  E a carreira universitária, a carreira de pesquisa já era uma coisa que te movia, você 

já... te envolvia? Já tinha um pouco assim esse perfil e essa...? 

 

PA -  Tinha. Por um lado, eu falei que já tinha lá Joel e Jurandir, que eu já vinha tendo uma 

relação com eles. Eles saíram do departamento de psiquiatria, foram...é... recebidos não é, 

foram hospedados lá no mestrado novo que se criava no Instituto de Medicina Social. Então 

era um espaço, uma coisa interessante. Por outro lado, existia (tosse) a minha insatisfação 
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com a prática psiquiátrica. Quer dizer, eu enquanto psiquiatra, que vim lá do Espírito Santo, 

que já tinha brigado lá porque eu dizia: não, no Rio de Janeiro eu não vou encontrar isso na 

psiquiatria, não é? E aqui eu encontrei o Engenho de Dentro, tão ruim quanto o Adauto 

Botelho lá em Cariacica no Espírito Santo, tão ruim quanto.  

Uma prática tão sem dignidade, tão desrespeitosa, da mesma forma de violência institucional, 

de abandono e tal, fiquei surpreso. Até porque eu ouvia falar do Engenho de Dentro, porque 

antes havia tido uma residência importante, um programa de formação importante há uns 

tempos atrás, com Oswaldo Santos, o Washington Loyelo, um grupo lá importante que havia 

feito uma experiência com comunidade terapêutica. A gente ouvia falar daqui para fora, e 

tinha tido um período que realmente... depois existiam cassações, as pessoas foram mandadas 

embora, a ditadura entrou lá mesmo assim do tipo: consideravam aquilo um antro de 

comunistas. Era verdade, está entendendo? As pessoas era comunistas assumidas, filiadas 

como o Washington Loyelo, por exemplo, Paulo Pavão, eram comunistas de carteirinha, não 

é, e... mas isso então, essa coisa da comunidade, da coisa libertária, terapia libertária, etc., 

era tudo considerado... então, eu chego lá e vejo um Engenho de Dentro assim, vejo as 

práticas psiquiátricas aí nas clínicas privadas como uma coisa... e o próprio Instituto de 

Psiquiatria, que eu ia fazer lá, não mudou muito. Era aquela prática: você ia para o 

ambulatório, atendia algumas pessoas em consultazinha, modelo INAMPS, 10, 5, 15 

minutos, com uma supervisão muito frágil, depois você ia para enfermaria, tinha uma 

reunião, você fazia aquele trabalho clássico de enfermaria e a noite dava plantão. Não tinha 

nada... não é exatamente isso que eu quero.  

Num primeiro momento eu queria entender o que era isso, não é? O que eu percebia, um dia 

comecei a perceber que não era só uma questão de descaso do governo, falta de verba como 

se falava. Era uma coisa que fazia parte do modelo, era isso que eu queria entender. Por isso 

que eu fiz no meu trabalho de pedagogia da loucura, falei que eu fiz o filme sobre o 

Alcebíades, o interno de 40, 40 tantos anos lá, o BID, não é? Que chamava Crônicos, o vídeo 

e esses trabalhos teóricos que eu fazia uma revisão assim geral daquelas coisas que eu pude 

pegar naquele momento... 

 

AB -  Isso foi o fechamento do curso de especialização, não é? Seu trabalho com... 

 

LM -  É, ele falou do filme. 

 

PA -  É, no curso de especialização-residência. Eu estava tentando um outro espaço. Teve 

então esse... O IMS já estava numa certa moda, as pessoas todas catando o IMS, indo, 

falando, “tararara” que o IMS era importante, tinha lá o espaço, o Joel estava lá, o Jurandir e 

nosso curso mesmo. A disciplina deles tinha lá uns 20 alunos, sei lá, mais não sei quantos 

ouvintes. A sala enchia, todo mundo pedia para ser ouvinte, vinha aluno de tudo quanto é 

canto para estudar. E eu falei que no último dia de inscrição, de tarde, após o almoço, era 

após o almoço. Eu morava lá na residência do Instituto de Psiquiatria, Pavilhão Maurício de 

Medeiros, no PM, não é? E eu já estava lá, mandado embora, que estava... tido problemas e 

eu estava costurando, fiquei... encontrei como o Renato Veras, era amigo já de muito tempo, 

a gente tinha tido algumas experiências juntas no sindicato e tudo, e ele me falou do IMS. 

“Pô, o mestrado, se inscreveu?” “Não” “Pô, você tá louco, é o último dia, você tem perfil 

para isso, etc”. E eu pensei... alguns minutos após... realmente eu não vou fazer mestrado 
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aqui neste instituto. Eu estava já aprovado para o Curso de Especialização em Psiquiatria 

Infantil, que era a especialidade que eu queria fazer, queria ser psiquiatra infantil, de 

adolescente e tal. 

 

AB -  E esse curso era lá mesmo no Instituto de Psiquiatria? 

 

PA -  Lá no Instituto, porque era obrigatório ter o curso básico de psiquiatria. Ter os cursos 

especializados mesmo, eu fazia mestrado... 

 

LM -  E você pretendia seguir a psiquiatria infantil? 

 

PA -  É, e tinha o mestrado que ainda não estavam abertas as inscrições lá, do Instituto de 

Psiquiatria. Aí eu resolvi ir lá no IMS. Peguei, ali mesmo as minhas coisas, cheguei lá no 

final da tarde para fazer a prova. Aí fiz, passei, passei até bem, passei em sétimo lugar, numa 

área que eu conhecia pouco. Me deram, aí sim, primeira vez, bibliografia de planejamento, 

de... epidemiologia, coisas que eu cutucava, ouvia, eu tinha uma leitura digamos fora da 

psiquiatria, em saúde mental, de instituições, alguma coisa assim mais geral, história da 

clínica, mas não tinha uma, uma... para fazer um concurso em medicina social. 

 

LM -  Claro. 

 

PA -  E eles para tentar segurar já essa demanda que cresceu, naqueles dois primeiros anos 

de Joel e Jurandir lá de “psi”, fizeram uma prova mais saúde pública. Inclusive o tema era 

um tema que era sorteado para fazer uma monografia. O meu tema caiu “Política de nutrição 

no Brasil”. 

 

LM -  Carambola! 

 

PA - Aí eu fiz um trabalho sobre o INAN, Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, 

que depois foi citado em vários autores (risos) que trabalhavam... (risos). Foi um barato, virou 

uma referência, eu fiquei... o primeiro trabalho meu que foi assim citado, que eu ficava 

orgulhoso de abrir um livro assim de não sei quem e estava lá: “Como diz Amarante, a 

política de nutrição aqui no Brasil reflete...” Eu fiz aquele trabalho todo mostrando como 

refletia o autoritarismo, a coisa de que o Plano Básico de Suplementação Alimentar e tal. Isso 

demonstrava como não havia uma política de base, de estrutura, de salário, de coisa, que era 

só... ao invés de mexer na distribuição de renda, na reforma agrária... fiz um discurso lá. 

 

LM -  Engajado, não é. 

 

PA -  É. Aí, Maria Andrea Loyola era outra que era do IMS, usou muito o meu trabalho, 

usava em monografia lá para um curso, como bibliografia de curso, esse meu trabalho 

Política e Nutrição... Está aí, eu acho... 

 

AB -  No currículo. 
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PA -  No meu currículo, não sei se está aí, porque eu nunca publiquei ele assim, foi um 

paper para entrar no mestrado. Então foi isso um pouco, eu acho que a minha insatisfação 

com a psiquiatria, algumas coisas concretas, de ser mandado embora daqui, dali, de sair, de 

desencontros, de problemas políticos, de tudo isso, e uma busca de um local que realmente 

foi uma referência importante para mim.  

Eu fiquei lá no IMS de 78 a 82. Fui contratado, cheguei a ser professor de lá, dei aula para 

Keneth Rochel Camargo, e outras pessoas, André Rios, foram meus alunos assim de curso 

de graduação e muitos outros que foram lá...estudaram comigo lá... dei aula para graduação 

que era uma coisa que eu gostava (tosse). Fiquei até 82 e depois fui contratado como médico 

da, porque eu não tinha emprego, fui contratado como médico da UERJ, para fazer medicina 

do trabalho. Eu fiz um curso de medicina do trabalho, que era uma coisa que quase todo 

mundo fazia, coisa de mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho tinha aprovado há 

pouco tempo, tinha obrigado, as empresas, tinha aprovado uma legislação que obrigava as 

empresas a ter um médico do trabalho com formação em medicina do trabalho, que era dado 

sempre com a supervisão da Fundacentro. Aí eu fiz esse curso. 

 

AB -  E isso foi ao longo do mestrado, não é? Porque o curso foi em 80. Quer dizer, estava 

no mestrado e fez... 

 

PA -  Ao longo do mestrado, logo no mestrado. Tem um período que eu fazia medicina, 

psiquiatria de manhã, o mestrado à tarde e à noite... além disso ainda estudava no Villa Lobos 

(risos), Villa Lobos, é. Trabalhava, era um pique, não é? Tarde, de manhã, de tarde, à noite, 

estudava à noite e fazia tudo isso sem carro... Interessante como hoje para ir do outro lado da 

Avenida Brasil, fico com preguiça e tal, problema, tem que ir lá hoje, tudo sem carro, andava, 

rodava, passava em casa para pegar os instrumentos, não podia rodar o dia todo com o 

instrumento, ia com o instrumento para minha aula, etc. 

 

LM -  O instrumento era o quê, violão? 

 

PA - No Villa Lobos eu fazia saxofone com o Paulo Moura, com Paulo Moura o saxofone. 

Tocava numa banda em Niterói, no final de semana, A Banda de Lá, com o Ricardo Rendt, 

que hoje é maestro da orquestra de sax do Rio de Janeiro, não é? E tinham pessoas assim que 

iriam... como sempre só eu que não dei muito certo. Eu falei da minha turma de mestrado, 

todo mundo, locais aqui... e eu... 

 

PA - E da banda, o Ricardo Conde que é o maestro, Ricardo Rendt, desculpe; Fátima 

Guedes, que era croner e fez uma carreira boa; a...chama? A Tuta a gente chama ela, canta 

com Tom Jobim naquele vocal do Tom Jobim de mulheres, as meninas de Tom Jobim. Tinha 

as filhas dele, a sobrinha, filhos de não sei quem, não sei quem; a Tuta, a filha do Sabino, a 

Verônica Sabino, um grupo bom; o Alberto Rosemblite, que toca com a Simone, é o 

tecladista dela, quase todo mundo seguiu carreira. O mais bem sucedido era o nosso técnico 

de som chamado Mairton Bahia, que é hoje considerado o maior empresário de música do 

Brasil. Ele detém os direitos de produção dos maiores nomes musicais aí do Brasil, Milton 

Nascimento, Ivan Lins, João Bosco, não sei o quê, ele produz, virou produtor... 
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AB -  Um produtor. 

 

LM -  Olha só, já que a gente acabou caindo no Villa Lobos, na música, etc. na outra 

entrevista, Paulo, você só mencionou um curso de introdução à musicoterapia que você fez 

em 72. Você teria assim alguma coisa a mais a falar sobre esse curso? Você só mencionou 

que você tinha vontade de fazer, de aplicar isso lá em Cariacica, no Adauto Botelho. 

 

PA -  Eu tinha feito já algumas coisas com música. 

 

LM -  Sei. 

 

PA -  Aí que eu ouvi falar de musicoterapia e comecei a falar de musicoterapia e até achei 

interessante, porque eu fazia um trabalho assim no sentido de criar uma relação, mas não 

tinha nenhuma teorização sobre isso. É uma relação com os pacientes, de ocupar-me deles, 

deles se ocuparem. É alguma coisa que eu achava, porque eu tinha uma certa percepção é 

que não adiantava chegar lá numa enfermaria com trinta pessoas assim mal vestidos, mal 

alimentados, trancados e passar Aldol para elas. Não se tratava de uma dose mais certa ou 

mais errada, está entendendo? De Aldol. Nem fazer uma interpretação assim, uma terapia 

psicanalítica e falar: olha, trata-se de um problema de complexo de Édipo, tal e o cara saía 

bom, não é. Eu sentia que existia assim: fundamentalmente a gente tinha que se ocupar mais 

daquelas pessoas, enquanto pessoas ali dentro... 

 

AB -  Deixa eu trocar (Interrupção da gravação) 

 

Fita 3 – Lado B 

 

PA -  Bem, então a idéia era fazer alguma coisa com eles. Eu também pintava, a gente... 

então, isso que era mal visto de certa forma, o médico, ao invés de ficar nas salas mandando 

a enfermeira abrir a porta e entrar o próximo, eu ia lá no local onde eles estavam, tentava 

fazer alguma coisa, organizar festa. Tivemos várias atividades, e eu tenho um conto dessa 

época, que eu escrevi, que é sobre uma paciente que ficava o dia inteiro na sala de consultório, 

de consultório, de estadia, o quarto do médico, Alzira. Ela toda hora entrava lá na sala... aí 

eu ia atender alguém, fazer um... e ela ficava na minha sala me esperando, no quarto. As 

pessoas falavam: mas, você está louco, ela pode roubar alguma coisa, mexer, fazer alguma 

coisa. Não é nada, quando eu chegava ela tinha arrumado o quarto, me adorava. Uma senhora, 

e ela tinha extraído o seio com câncer não é, e eu descobri que ela era de uma família rica 

também, rica, de Cachoeira de Itapemirim. Não é rica só, não, é “riiiiica”! No Espírito Santo, 

eu já falei, quando tem rico, tem rico mesmo. As pessoas assim, de trabalho assim em 

indústria de mármore, algumas coisas não é, chocolate, madeireiro, fazendeiro, são ricos 

mesmo, além de café... são os fortes lá no Espírito Santo, agora exportação, importação-

exportação, por causa dos oito portos. Um Estado pequenininho com oito portos, três ou 

quatro são os maiores do mundo, é o caso de Tubarão, Jabu, esses portos oceânicos mesmo, 

não é.  

Então as pessoas abandonaram mesmo ela, a família não é, não queriam, tentei levá-la. Eu 
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consegui com que ela fosse passar um natal na família e achei mais trágico assim, a família 

levou passou o natal e no outro dia botaram ela no carro e levaram. Para família foi uma coisa 

meio dolorosa, porque eles tentaram seguir uma orientação médica, fazer alguma coisa, não 

queriam o encontro, mas, para eles..., fizeram um natal aparentemente fechado, tipo: não 

deixa os vizinhos verem não, parente, “quem é que está aí, que tem a mãe louca” e tal. Foram 

lá, levaram, cantaram um “Jingle bells” e voltaram com ela para o hospício e ela ficou muito 

mais triste. Reviu a família que de certa forma a instituição tinha se encarregado de apagar 

um pouco, não é?  

Mas então eu fazia assim, eu tentava lá no Adauto Botelho fazer alguma coisa diferente do 

que ficar só dando remédio, porque não adianta, os caras estão aqui há anos tomando o 

mesmo remédio e não melhorou, não é? Então quando eu ouvi falar de musicoterapia, eu me 

interessei pelo fato de que era alguma coisa que eu estava tentando, pensando e tal. Então 

esse foi o primeiro curso que teve, embora fosse introdução, esse foi um curso que fundou a 

musicoterapia no Conservatório Brasileiro de Música, foi lá que eu fiz o curso. 

 

LM -  Isso, então... 

 

PA -  Os primeiros alunos era Raquel Levy, Cecília Conde, um grupo de pessoas com 

trabalho em música, há muito tempo vinham trabalhando com outras utilidades da música 

que não só ensinar música. A pessoa fazer um trabalho de corpo, um trabalho... Com crianças 

deficientes, com mulheres, com várias pessoas que usavam a música de alguma forma, como 

terapêutica, como... Outra técnica, com outros usos da música que não só tocar e ouvir, não 

é, procuraram esse curso. Embora fosse um curso pequeno e depois ele ficou... Aí depois de 

alguns anos é que o Conservatório Brasileiro de Música criou o curso de graduação em 

musicoterapia, que eu acho que é o único do Brasil ainda, não é? 

 

AB -  E esse professor, o Rolando Beneson era uma pessoa de referência na área? 

 

PA -  Ele é argentino, mas assim bem conhecido na Europa, nos Estados Unidos, é um cara 

que até hoje ele roda muito por aí, acho que nem mora mais em Buenos Aires. Tinha uma 

musicoterapeuta que eu conheci também, Juliete Alvan, que é inglesa, não é, veio na época. 

Eram dois grandes nomes da musicoterapia. Mas de certa forma eles foram ultrapassados, 

por causa... por um lado, por uma certa influência mais italiana do Basaglia e do Rotelli, que 

são contra toda essa coisa de terapias com arte, com música e tal, são contra as 

musicoterapias, arteterapias e são a favor da música no trabalho com loucos, com as pessoas, 

com coisa, mas não, digamos assim, a crítica muito bem formulada de uma apropriação 

médica das artes, das técnicas artísticas, musicais, de teatro, tal, psicodrama, etc.  

Da mesma forma, por exemplo, como eles fazem um paralelo entre a laboterapia, o trabalho 

terapêutico como uma coisa orientada por um técnico que muitas vezes não tem nenhuma 

sensibilidade para o trabalho manual. Aí saem aqueles cinzeirinhos de barro torto, feitos em 

potinhos de geléia, potinhos de margarina, coisa de má qualidade. O trabalho de música deve 

ser um trabalho de música, feito por um músico, e não é um trabalho terapêutico. Mas 

certamente ele vai fazer muito bem para a pessoa, enquanto subjetividade, enquanto emoção, 

enquanto sociabilidade, enquanto trocas, enquanto o efeito que a música, o teatro, o cinema, 

a arte, a pintura dão de produção de subjetividade das pessoas. Agora eu daí produzir para 
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que isso afeta a (ceratinina) ou (calotonina) ou não sei aonde, ou que isso possibilita um 

insight do sujeito com seu primevo, não sei das quantas, como Nise faz, por exemplo, eu não 

sei, isso eu não sei, isso aí é chute. Ele pega o trabalho da Nise, mas é chute. Sei dizer que 

isso foi a Dinfa, rainha não sei das quantas, que coisa, que é o arquétipo e tal, é chute, é uma 

hipótese. Eu posso pegar... me lembro que até uma vez que pegou um trabalho da Nise e 

falou: “Porque é que todos os deuses, os mitos que ela usa são brancos, num país aonde a 

mitologia é fundamentalmente africana?” Aí eu fiquei: “eu não sei, eu nunca havia pensado 

também nisso”, está entendendo? Porque é que o cara da favela aqui está se baseando..., ela 

diz que o cara mostra, é o mesmo mito de fulano. É evidente que é uma coisa mitológica, 

mas porque que ela não pega...um trabalho qualquer... ela não teve essa formação. Ela pega 

a partir de Jung, então ela pega a mitologia escandinava, Torde, não sei o quê... Ou grega. 

Mas não pega a africana, por exemplo, com as suas entidades, seus Yemanjás... 

 

LM -  Seria muito mais próximo... Da nossa vida, não é? 

 

PA -  Eu estava dizendo isso, no sentido assim de que então eles fazem arte lá, por exemplo, 

como arte, teatro é teatro, envolvem loucos, sãos, sei lá também qual é a diferença também 

muito bem, mas não tem um objetivo de, por exemplo, fazer do psicodrama uma 

representação do drama daquele sujeito, para daí fazer, “táratá” ... o que muitas vezes é muito 

doloroso e não mexe nada, não tem coisa...  

E por outro lado, eles foram ultrapassados, essa linha da musicoterapia, por outros 

musicoterapeutas mesmo, com trabalhos de outras tendências, de outras formações menos 

é... menos... formais. A musicoterapia é (tosse) muito tradicional na linha do Beneson, tem 

uma sala para musicoterapeuta, tem os instrumentos que devem ficar mais ou menos 

dispostos, o paciente tem que entrar e escolher o instrumento, o terapeuta não deve tomar 

muita iniciativa, tem muita informação, muita influência psicanalítica, o terapeuta não deve 

tomar nenhuma iniciativa... em geral, não deve tomar iniciativa de pegar o instrumento e 

tocar uma música, ele tem que sentir a demanda.  

Então algumas vezes a gente sentava lá na musicoterapia mesmo, quando eu fiz, e eu fiz lá 

no Instituto de Psiquiatria já com (AB – Isso que eu queria que falasse um pouquinho para 

gente) uma musicoterapeuta formada, não é. A sessão ficava quase toda em silêncio, a gente, 

como se fosse uma sessão psicanalítica. Quando o paciente não quer falar e o terapeuta 

também, diz que o silêncio fala, mas fica uma coisa muito só... a pessoa... aí eu mostrava a 

ela que eu já tinha uma certa discussão lá com o Jurandir, essas coisas assim que a gente 

acompanhava da origem de classes, dos sujeitos, códigos lingüísticos, ah..., o estilo motor, 

todo esse trabalho de pessoas com formação mais ligada à antropologia, à sociologia, está 

entendendo? Por exemplo, os operários... mais o estilo motor do que o estilo conceitual da 

classe média, da burguesia, da intelectualidade, os códigos linguísticos mesmo, muito mais 

voltados dessas... categorias mais intelectualizadas evidentemente para o ego, não é? Para 

concepção de subjetividade, etc. Enquanto o outro, toda idéia de doença está ligado ao corpo. 

Você está doente porque o corpo está assim, por que o trabalho..., etc....  

Então essas pessoas entravam... Uma vez um cara pobre de um bairro humilde, de uma 

formação... entrava na sala e não sabia o que fazer. Não sabia se tinha que pegar o 

instrumento. Não, a pessoa naturalmente pega, a ter uma coisa. Aí você tem que entender que 

as pessoas depressivas tendem a bater sons no tambor mais primitivo, “tututu”, aí você então 
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tem que começar a bater o tambor também e fazer o que chamava de omeostase, não é, 

homórfico. Aí você vai e bate o tambor igual a ele. Aí depois vai puxando para ritmos mais 

alegres ou mais agudos e mais coisa e a pessoa tende a vir por causa da própria música, etc. 

Tinham muitas teorias. Essas coisas funcionavam assim e tal, eram comprovadas na prática, 

daí para elas serem terapêuticas era outro problema, no sentido terapêutico. Muitas vezes 

então as sessões eram assim: a pessoa pegava o pandeiro e “tatata”, o terapeuta também 

pegava o pandeiro e tal. E me desagradava muito porque acabava... fazia músicas muitas 

vezes, ou simplesmente cantar, simplesmente cantar. Um horário para gente cantar, tocar – 

toca aí alguma coisa – aí a terapeuta respondia – mas, porque é que você quer que eu toque 

as “As rosas não falam”. Você quer alguma coisa? (risos) De... É uma mistura de música com 

uma terapia psicanalítica. Eu tentava entender o que o cara estava dizendo com... “diz aí 

adeus, pra dizer adeus porque você acha, você vai morrer, vai embora, você quer se despedir 

de alguém?” qualquer coisa assim que coubesse ali numa certa tentativa de interpretação no 

contexto. E não fazia música.  

Então, eu fiquei esse período lá... Mas mesmo assim eu estava tentando, ela era uma 

musicoterapeuta. Já depois... eu fiz o curso com o Benezoli, eu morava em Vitória, vim fazer 

o curso, voltei para lá, quando já em 78, quatro anos depois, a Kátia era aluna da primeira 

turma mais ou menos estava saindo. O curso era acho de três anos ou dois anos. Porque no 

começo o que eles faziam? Eles exigiam que a pessoa tivesse formação em música e aí fazia 

só a graduação específica em musicoterapia. Depois o curso abriu para recém formados, que 

o cara faz ao mesmo tempo música e musicoterapia. 

 

AB -  E o espaço dentro do Instituto para esses serviços de musicoterapia? Pelo que a gente 

viu foi um setor de terapia ocupacional do Instituto que abriu esse espaço, e você estava lá 

como interno e aí, deve ter juntado com seus interesses em trabalhar... Mas era bem recebido, 

ou era uma área meio olhada de lado...? 

 

PA - Era como ainda é hoje. Por mais moderno que seja o discurso, tal, as coisas são um 

certo cosmético, ficam ali como paliativos, como trabalhos sem importância. Importante 

mesmo é o Aldol, a regulação aí dos neurotransmissores... 

 

LM -  Medicamentos. 

 

PA -  ...como medicamentos, etc. Do medicamento. Sempre foi e agora mais com esse 

recrudescimento neobiológico e lá o Instituto é o templo da biologia brasileira. 

 

LM -  O que é recrudescimento neobiológico? 

 

PA -  Essa coisa de que tudo agora de que a depressão é um distúrbio dos 

neurotransmissores, a doença do pânico é outra, tudo é explicado a partir da neurofisiologia 

cerebral, das coisas dos neurotransmissores. Porque em tudo você vê que tem uma 

diminuição ou aumento de cerotonina ou de dopamina, está entendendo? E por aí afora.  

Então eles estão explicando isso fazendo essas... Agora... a grande questão que não se tem 

nenhuma prova ainda é o seguinte: se esses distúrbios são conseqüências do distúrbio 

psíquico, entendeu? Ou se são causas, ou, mais complexas: se são concomitantes. Porque não 
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adianta só então você fazer a regulagem neuroquímica, porque você teria, por exemplo, num 

estado de estresse, a coisa muito..., baixa adrenalina, não é? A adrenalina te causa mais 

estresse, entendeu? Então, você pode levar um susto, você não tem problema nenhum, 

nenhum problema de produção de adrenalina, de mais nem menos, tal, mas você leva um 

susto, é uma coisa que te aumenta à adrenalina. A adrenalina em si baixa, te cria problemas 

no organismo, está entendendo bem? Por exemplo, uma coisa talvez mais simples: se você é 

picado por um inseto, aí você produz um anticorpo... À mordida do inseto... é... como é que 

chama? Aí você toma um estamina, a gente produz estamina que é antialérgico, o seu próprio 

organismo. Agora, a estamina te produz reações ruins no corpo, está entendendo? A cura do 

próprio organismo também é nociva, que ele produz uma... então, quando as pessoas morrem 

de picada de abelha, de coisa assim, etc., não é pela picada, mas pela estamina que o 

organismo libera. Te dá coceira, te dá certas sensações que são desagradáveis. Então, você 

tem que tomar também o antiestamínico para diminuir. Mesma coisa a febre, mais simples 

ainda. A febre, que é uma reação do organismo, ela pode ser tão alta e tão forte que ela pode 

te dar uma convulsão, pode te dar um mal-estar. Em criança é muito comum. A criança tem 

uma febre porque está reagindo, o organismo, à uma bactéria na garganta, ela tem uma febre 

de 40 graus, e tem uma convulsão, tem alucinações, quadro alucinatório, tal, delirante, por 

causa da febre.  

Então, isto é uma questão, mas esses caras eles trabalham: não, mas se você corrige só a 

febre, você dá um antitérmico, você está corrigindo só a febre, mas você não está tratando da 

doença. E nem dando antibióticos, entendeu? Porque você pode estar criando resistências, 

tem sempre... Mas, o Instituto tem muito essa... E antes então... Também era muito forte 

talvez mais, a resistência. Porque agora eles resolveram, deixa isso lá no cantinho, com o que 

é legal. A gente ganha dinheiro do INAMPS com isso, agora do SUS, porque o SUS pontua. 

Se você tiver terapia ocupacional você ganha um ponto, se tiver não sei o que lá, outro ponto. 

Você vai ganhando pontos... se tiver atividades de lazer, um cineminha, um teatro, coisa, tal, 

tal, tal... isso faz com que você pule para a psiquiatria IV, são as clínicas mais bem pagas, 

você tem uma diária diferente de psiquiatria III. E psiquiatria II e I já não existe, já foram 

descredenciadas. Agora, tem um prazo, até que todas as clínicas virem psiquiátricas IV. Tem 

que se capacitar tantos recursos materiais quanto humanos e coisa assim, tal, tal. Mas, antes 

não, era uma coisa assim de uma inovação, não é? Estava experimentando.  

Então o setor de terapia ocupacional tinha esse... um espaço, um horário ali que a gente ia 

para cima onde hoje é o Teatro Corpo Santo. Tinha um teatro lá já antigo que tinha sido 

desativado, estava meio abandonado, tinha um pianinho lá. A gente ia mais cedo, com uma 

sacola de chocalhos, pandeiros e tambores, um violão sem corda praticamente sempre 

faltando corda quebrava a corda. Aí ficava lá fazendo musicoterapia. Mas não era bem visto, 

não era uma coisa estimulada, era autorizada... era feito porque era Instituto de Psiquiatria, 

talvez o fato de ter alguma coisa... não sei como é que foi costurado esse serviço lá... mas 

também não era uma coisa assim estimulada não, que tivesse recurso, apoio. 

 

AB -  Paulo, já que a gente voltou um pouquinho lá para época em que você estava lá como 

interno no Instituto de Psiquiatria e tal, foi na mesma época que você teve aquela primeira 

bolsa da DINSAM e foi a época que você teve o primeiro problema. A gente não chegou a 

conversar muito sobre isso, em especial sobre as bolsas, o que eram essas bolsas mesmo na 

prática, que tipos de atividades se desenvolviam, não é? O que é que foi esse primeiro 
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movimento aí que você teve de desacordo com a bolsa? Foi alguma questão prática que você 

via que você foi contra? Quem eram teus colegas de bolsa? Você chegou a falar do Benilton... 

 

PA -  Benilton, é. 

 

AB -  ...que estava nesta mesma época e tal. Então a gente vai dar uma retomada, mas é só 

para gente dar uma fechadinha nisso daí. 

 

PA -  Essa bolsa, na verdade, assim a Campanha Nacional de Saúde Mental, Campanha 

Nacional de Saúde Mental, ela foi criada, se não me engano, em 67, e era uma visão 

campanhista da saúde pública não é, coisa das campanhas. A gente já viu o trabalho do Nilson 

do Rosário que é famoso, essa idéia de que você tem um surto de uma doença, de uma 

epidemia, ou uma endemia, você ataca essa endemia com campanha. Campanha é uma 

expressão militar, fica de guerra, uma estratégia de guerra, entendeu? Você está com um 

grande número... então, Campanha de Combate à Dengue, Campanha de Combate ao 

Mosquito, aquelas campanhas de Oswaldo Cruz mesmo. Então você sai numa situação de 

uma certa emergência, de crise, de determinado número de casos, uma incidência alta, uma 

prevalência, etc., você vai e combate aquilo em campanhas, estratégia de guerra, com os 

sucanistas vestidos, inclusive como soldados, como eles andam, com chapéu de ferro 

dourado, uniforme, o mata mosquito atrás e tal.  

Então, como nós tínhamos um Ministério da Saúde muito fraco, até agora a absorção do 

INAMPS e dos recursos do INAMPS. O Ministério era um ministério normatizador, baixava 

algumas instruções, normas, mas quem fazia a prática mesmo assistencial concreta, não era 

nem os estados, com muito pouco recurso – Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

Contam-se nos dedos os serviços sanitários de saúde em geral. Alguns municípios que tinham 

um ou outro serviço, mas a população mesmo no grosso, em nível nacional tinha uma política 

que era a da Previdência Social, que é de compra de serviço (tosse). E o Ministério da Saúde 

tinha uma ação mais de normatização, de baixar algumas normas, instruções, etc. Ficava mais 

com o lado, digamos de medicina pública, saúde pública, medicina preventiva e tudo isso.  

Então tinha os grandes problemas que o Ministério chegava a enfrentar, que não era 

assistência médica, o grosso e tal eram via campanha, ou seja, não era nem uma política 

regular, permanente, de vacinação, como hoje até já tem provavelmente. A partir da 

vacinação antipólio, o Brasil se estruturou, se organizou em termos de vacinação, nem uma 

política de saneamento básico, nem de assistência médica regular e preventiva, medicina de 

comunidade, de qualquer coisa. Então, quando aparecia o problema, se tratava daquele 

problema de maneira nuclear, focal, eram as campanhas. Então você tinha Campanha de 

Combate ao Câncer que é o Instituto Nacional do Câncer, funciona, funcionava basicamente 

com recursos da Campanha, Campanha Nacional de Combate ao Câncer; Campanha 

Nacional de Combate à Tuberculose, tinha aqui o serviço em Curicica, a sede era ali na Rua 

do Resende, o Centro de Sáude Oswaldo Cruz número 1, ficava ali o Germano Gerhardt que 

era o diretor, então a campanha nacional e por aí a fora, de Combate à Lepra e “tarara”.  

Então as campanhas que tiveram algum recurso, que tiveram dinheiro, a Campanha Nacional 

de Combate ao Câncer, que tem um hospital considerado de excelência, de nível nacional, 

que é o INCA, e a Campanha de Combate à Tuberculose. A partir de 67, decidiu-se criar a 

Campanha Nacional de Saúde Mental, que não é uma campanha de combate à doença mental 
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à exemplo das outras, é interessante. Ela é uma campanha que ia promover a saúde mental 

em atividade campanhista. - Meu deus do Céu, o que é isso? Furado o meu bolso... – 

Atividade campanhista seria promover a saúde mental. Então... um período assim de... um 

certo investimento em formação de quadros, o que refletia um pouco essa linha internacional 

iniciada com o chamado Plano de Saúde Mental do Governo Kennedy, em que o termo 

doença mental saía de cartaz e entrava a promoção da saúde mental. Então, o Kennedy lançou 

o plano lá em 63, depois ele virou plano da OMS, da Organização Panamericana de Saúde, 

Plano de Psiquiatria Comunitária, lá nos Estados Unidos chamava psiquiatria preventiva, 

originalmente inspirado no famoso livro “Princípios de Psiquiatria Preventiva” do Gerald 

Caplan, que deu origem ao plano do principal assessor e elaborador do Plano Kennedy em 

63. Daí a OPS adotou e virou um certo movimento internacional. O plano nos Estados Unidos 

tinha claramente a idéia de ser um plano de intervenção social. O discurso do Kennedy e do 

Caplan na introdução, a gente lendo hoje, dá arrepio, dizendo a busca de suspeitos ou como 

um doente mental ele é um agente desorganizador da comunidade, então ele tem que ser 

identificado precocemente, tratado precocemente, etc. Como os problemas de 

comportamento são problemas desestruturantes da família e da sociedade, etc. 

Então o mau marido, mau trabalhador, o mau aluno, etc., são pessoas que são alvos, nossa 

população alvo. Então nós vamos educar essas pessoas, tratá-las, curá-las, está entendendo? 

Para que elas sejam agentes sociais normatizados. Então a gente lê hoje algumas coisas, a 

gente se arrepia. 

 

LM -  Esse livro é de quando, Paulo? 

 

PA -  “Princípio de Psiquiatria Preventiva”? 

 

LM -  É. 

 

PA -  Acho que é lá nos Estados Unidos... 62, 62... 

 

LM - Isso lembra aquelas teorias de eugenia, não é? 

 

PA -  É. 

 

LM - De certa maneira, não é? 

 

PA -  Sim, a idéia da higiene mental. Ele se inspira na idéia de..., mas ele atualiza numa 

coisa, dá uma nova teoria, um corpo teórico, as idéias de como intervir porque ele faz uma 

história natural das doenças mentais. Ele pega a teoria de Leavy Clark, então que as doenças 

tem uma história natural. A tuberculose tem, você tem lá o Bacilo de Koch. Você tem o 

hospedeiro, todos os hospedeiros tem as condições predisponentes ou desencadeadoras: má 

alimentação, ambiente insalubre, má circulação de ar, umidade, não sei o quê. Somou bacilo 

com hospedeiro mal alimentado, condições insalubres, tuberculose.  

Então, você pode vacinar, está entendendo? O BCG, você dá, você pode melhorar o ambiente, 

você pode melhorar o estado nutricional, você pode fazer diagnósticos precoces, fazer o PPD, 

ver a resistência, etc., ele... você evita a tuberculose. Ele aplica isso para doença mental, 
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entende? Então, pessoas com famílias desestruturadas, não sei o quê, uma série de coisas, 

pessoas com trauma na infância, crise situacional, crise evolutiva ou crise biológica, por 

exemplo... adolescência, é uma crise, crise de identidade, biológica, você tem hormônios 

novos, você tem mudanças no corpo, a voz, etc. Você está numa crise. Soma-se isso a uma 

outra crise, por exemplo, separação dos pais. Outra crise biológica... a menopausa, etc. Então 

ele vai pegando..., são grupos estratégicos de risco. Começa essa idéia de população de risco, 

está entendendo? Que começa como, digamos, um conceito de... protecionista do grupo de 

risco que acaba sendo um conceito pejorativo. Veja, por exemplo, no caso da AIDS, fulano 

é população de risco. Está acusando o cara de gay, de qualquer outra coisa mais de risco 

mesmo. Se é de risco, eu me afasto.  

Então, é interessante, aqui no Brasil, após a revolução, o golpe militar de 64, essa política é 

interessante também. Você vai tentar criar, só que de uma maneira bastante tupiniquim. 

Quadro menos psiquiátrico, para tratar em ambulatório, mais para atuar na sociedade, que é 

a Campanha Nacional de Saúde Mental, como educadores. Então a idéia de ir aos colégios, 

ir as instituições, as igrejas, educar, falar, dar princípios de higiene, em última instância. Lá 

no Engenho de Dentro, inclusive, nessa época tinha um negócio muito gozado. Um cara 

chamado Miguel Calibe Júnior. Ele tinha um clube de saúde mental, chamava CLUSAMEN. 

Tinha uma inscrição na parede “Ao doente mental tudo”. Ele achava o máximo esse slogan 

dele “Ao doente mental tudo”. E tinha uns jornaizinhos que vinham assim: CLUSAMEN, 

que eu sempre achava que era nome de algum antipsicótico (risos), tomar Clusamen, três 

vezes ao dia... 

 

LM - É! 

 

PA -  “Ao doente mental tudo”, e aí em baixo sempre vinha Miguel Calibe Júnior. E ele 

colocava entre aspas a frase. Porque ele achou, que nem aquele cara do Teacher`s, que o Luiz 

Fernando diz, o cara bolou uma frase do Teacher`s, o rei dos wiskies, o professor dos 

wiskies... 

 

LM -  Ah! Teacher’s. 

 

PA -  E o cara ficou rico com essa frase para o resto da vida, ele não fez mais nada. Ficava 

sentado numa rede pensando, o professor do wiskies, mestre..., uma coisa assim. O resto da 

vida ele só se deliciou com... dessa frasinha que ele fez. Ele achava mais ou menos isso: “Ao 

doente mental, tudo”. Era uma frase grande, tipo isso era... Então, eu acho que essa coisa da 

Campanha de Saúde Mental em 1970, inclusive, é o período em que o serviço passa, deixa 

denominar-se Serviço Nacional de Doenças Men... 

 

Fita 4 – Lado A 

 

AB –  Projeto Memória da Psiquiatria (ruído) no Brasil. Entrevista com Paulo Amarante, 

entrevistado por Anna Beatriz de Almeida e Laurinda Maciel, dia 16 de fevereiro de 1998, 

fita número 4. (PAUSA). 

 

LM -  Exatamente. Divisão Nacional de Saúde... 
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PA -  Era DM, como a gente chamava... 

 

LM -  Isso. 

 

PA -  ... Doenças Mentais, a gente chamava de DINSAM. Então eu me lembro exatamente 

a data, a coisa, não sei se a campanha nasceu antes ou foi logo depois, mas o que eu quero 

demostrar é assim, é esse período em que surge o ideal da saúde mental. Saúde mental mais 

do que tratamento psiquiátrico ou ausência de doença, que é um outro conceito que vai ter 

grande influência da... A partir da OMS que doença não é, saúde não é ausência de doença, 

mas é o completo, perfeito equilíbrio biopsíquico social, está entendendo? Então sai aquele 

conceito negativo de doença, em geral de doença mental, como ausência de doença, e vem-

se a definir saúde, não mais como ausência de doença, mas como um equilíbrio perfeito, etc. 

E o... Na saúde mental isso é muito importante, não é? E a apropriação que o governo 

Kennedy faz disso. Então você exatamente aqui faz refletir, certamente pelas influências 

norte-americanas, até pelos autores citados e tal e o Caplan ficou uma bíblia aqui, isso 

também vinha via OPS, como os Estados Unidos fazem das suas ideias, ideias internacionais 

via ONU, de uma maneira geral, seja ideia de guerra ou de saúde ou de tudo. É... Isso aqui, 

entrou aqui como uma grande moda. Então o serviço passa a chamar de saúde mental, etc., 

não sei se muito antes ou um pouquinho depois, mas a campanha era essa idéia. Então a 

campanha liberava, como era o caso das campanhas, daí as estratégias, liberava recursos 

extra-orçamentários, recursos mais... A campanha ao contrário do..., de uma estrutura de 

estado como a DINSAM, ela poderia, seria uma, uma associação de amigos da DINSAM, 

alguma coisa assim, uma entidade... 

 

AB -  Tinha maior flexibilidade? 

 

PA –  Maior flexibilidade orçamentária, poderia captar recursos, administrar sem seus 

chamados recursos orçamentários e por isso poderia contratar, receber doações, receber... É... 

Recursos de todos os materiais financeiros, etc., fazer licitações de uma maneira mais ágil, 

tudo isso, seria como nossa idéia de fazer as entidades meio paralelas. Isso era a campanha e 

a campanha entendia-se que num surto de tuberculose, numa epidemia de tuberculose, numa 

epidemia de dengue, uma epidemia de febre amarela, você não teria que seguir os 

mecanismos do aperto rígido do Estado e tal, do orçamento, você faz e contrata e depois de 

dois anos que estaria pronto à contratação de pessoal... 

 

AB -  Estaria todo mundo morto. 

 

PA -  ...Está aí dizimada, não é? Ao mesmo tempo a gente sabe que isso é um pretexto, 

bem... Uma fuga, um eufemismo, para contratar pessoas, etc., isso começa a ser as 

campanhas, que viram um problema realmente. Então, a Campanha de Saúde Mental até que 

quando começou ela tinha esse princípio. Então foi criado o primeiro Curso Integrado de 

Saúde Mental, o CISME, que... Do qual faziam parte o Heitor Rezende, como quadro 

docente, o Washington Loyela que eu falei, o Oswaldo Santos, o primeiro desses cursos teve 

alunos assim, Ana Pitta, Joel Birman, várias pessoas, até o meu irmão veio de Vitória fazer. 
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Então a Campanha de Saúde Mental dava bolsa, fazia-se um curso tipo uma residência lá, a 

pessoa ia até morar no Engenho de Dentro, uns ficavam como a Ana Pitta. O pessoal vinha, 

morava lá e formava essa... Agora... Depois de um certo tempo, até porque essa campanha 

passou a ser considerada, o tiro saiu pela culatra, ao invés de formar dóceis... Digamos, 

técnicos, reprodutores da normalidade desejada pelo Estado, tinha uma certa tendência de 

esquerda, começou a... Paralelamente a campanha, com o pessoal da campanha, Comunidade 

Terapêutica, a coisa do Maxwell Jones entrava, uma outra vez, um outro autor, queria falar 

de Basaglia, uma coisa de Foucault, acabou que saiu pela culatra. Então os professores foram 

literalmente cassados, o curso suspenso, e é o curso dado pela Fundação Oswaldo Cruz, aqui 

chamava na época Instituto Carlos Chagas... 

 

AB -  Não é o... Presidente Castelo Branco. 

 

PA -  Castelo Branco. Presidente Castelo Branco. 

 

AB -  Presidente Castelo Branco. 

 

LM -  A FIOCRUZ... 

 

AB -  É, a ENSP... 

 

PA -  A Escola, é a ENSP, chamava Instituto Presidente Castelo Branco. 

 

AB -  Presidente Castelo Branco. 

 

PA - Então Instituto Castelo Branco dava o diploma e o curso era realizado no Pinel, na 

Colônia Juliano Moreira, no CPPII e no Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, que era da 

DINSAM... Foi da DINSAM até 1980, 81, 82, mais ou menos, por aí. O manicômio era 

público federal. Foi o único serviço que o Estado aceitou receber, aí independente de 

discursos de centralização do SUS, são bem posteriores, não é? Ah... Posteriores, até de certa 

forma concomitante. Mas, não foi nessa ótica. Foi, como era uma questão mais de segurança, 

o manicômio ele passaria ao Estado. Então o curso, as pessoas circulavam nos vários 

serviços, ficavam... Era longo, de dois anos, passava seis meses na colônia, seis meses no 

Pinel, seis meses no CPPII, seis meses no manicômio. A colônia é que dava... A fundação é 

que dava o curso, que dava o diploma e tal. Então esse curso acabou, acabou e meio que saiu 

pela culatra, etc. Então quando chegamos em 76, o curso bem ou mal, e era um curso, tinha 

realmente problema teórico, tinha professor, tinha experiência interessante, porque as 

pessoas faziam trabalho de formação, e ele cobria um certo buraco de ausência de técnicos. 

Quando chegou aí por 76, o Ministério estava desde 56, ou seja, 20 anos sem fazer concursos, 

sem admitir quadros novos. Então nesse período, principalmente nesses últimos anos, muitas 

pessoas estavam se aposentado, não tinha mais o curso, então resolveram abrir a bolsa de 

saúde mental para voltar a colocar técnicos. Então abria para profissionais graduados e para 

estudantes, graduandos, só que dessa vez sem quadro docente nenhum, porque os docentes 

tinham sido mandado embora, afastado e também eles não queriam. 
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AB -  Então, na verdade, à parte de supervisão... 

 

PA -  Nada! É que eu falei. Eu e Benilton fomos dar plantão, eu não sei se era Sábado ou 

Sexta-feira, era eu e Benilton Bezerra, ainda estudantes de medicina, é que foi uma 

coincidência enorme, porque nós nos conhecemos em Vitória, nós estudamos juntos na 

faculdade, o Benilton, fez faculdade comigo em Vitória, Espírito Santo, até que ele veio para 

cá também para acabar a faculdade aqui. Nós fomos do Diretório Acadêmico juntos, o tal 

diretório que o nosso presidente morreu, foi provavelmente assassinado, apareceu morto. O 

diretório acadêmico teve uma atividade política nos ECEMs, Encontros Científicos dos 

Estudantes de Medicina, atividade política interna, agitamos muito. E nosso presidente do 

nosso diretório, Silvio, fala Silvio Romero, é um nome muito comum, foi um grande médico, 

Silvio Romero não sei das quantas, a gente chamava de Silvio Romero. O Silvio acabou tendo 

um surto psicótico... é... na euforia do diretório e tal, numa situação muito complicada e 

acabou que apareceu morto, supostamente teria se suicidado, mas a gente acha que não, ele 

foi realmente assassinado. E o Benilton viveu aquela época, viveu esse período comigo, nós 

fomos depois à Polícia Federal, tivemos vários problemas e tal e acabou que eu na... sorteio, 

negócio de... plantão eu vim parar com ele no plantão. E era só a... 2 bolsistas, 2 acadêmicos, 

acadêmico-bolsita... 

 

LM -  Vocês dois. 

 

PA -  Tinha o médico-bolsista, tinha o psicólogo-bolsista, tinham os acadêmicos-bolsista. 

Nós ficávamos sozinhos no plantão, a maior parte, tinha um médico, ou 2 médicos, um dava 

plantão num dia; outro, dava no outro. Uma semana um ia, eram dois num mesmo plantão, 

numa semana ia um, numa semana ia outro. Ficava até certa hora e aí iam embora, ficávamos 

a noite sozinho e tal. Então tinha o descontentamento com essa situação nossa, de falta de..., 

esperava um curso, uma supervisão ou pelo menos alguém que me desse alguma estabilidade 

ou garantia, cobertura, não é? Além disso, as péssimas condições, nós trabalhávamos num 

pronto-socorro que era algo do outro mundo. Então aumentava a insatisfação. Eu tive várias 

vezes assim, sensação de mal-estar físico indo para lá, como se... 

 

AB -  Qual era o... Qual era o lugar...que vocês estavam dando plantão? 

 

PA -  O pronto-socorro? O pronto-socorro é onde é hoje o Hospital Gustavo Riedel. 

 

LM -  Ah, sei! Lá no... 

 

PA - É, tinha uma entradinha no fundo, e tinha uma passagem para o segundo andar, onde 

ficavam as selas. Eram selas fortes! Múltiplas, não eram cubículo não, mas tinham também 

e tal. Então a gente enfrentava situações muito precárias, polícia que levava aquelas pessoas, 

a... toda cultura institucional era do tipo: “Dr. não discute não, interna aí”. Mesmo não tendo 

vaga a gente internava. Ia aprendendo essa prática, a gente fez muitas vezes. E... é... a gente 

foi adquirindo consciência, insatisfação em relação a esse tempo. Por outro lado, fazendo 

alguns estudos ali, nos seminários, com Joel Birman, com Jurandir, isso ia se acumulando... 
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AB -  A prática e... 

 

PA -  É, e os cursos, uma coisa... 

 

AB -  Batendo de frente. 

 

PA -  E muito ruim, não é. Nós começamos a dar problemas, fazer... reclamações no livro 

de plantão e a internar os... coisas... Outro dia eu contei isso num seminário e uma cura 

levantou, meio revoltado e falou: “Então você tem que cumprir, isso é um, um... crime”. 

Falei: “Mas, eu já estou anistiado”. Eu entendi que a lei da anistia me cobre (risos). Porque 

era um ato político que a gente fazia, então... “Eu estou anistiado”. Aí ele ficou quieto, achou 

que colou mesmo (risos). Então a gente está anistiado, não é? Mas, era muito ruim, então nós 

reclamávamos regularmente, e queixávamos, mandávamos cartas, cartas, como é que chama? 

Queixas no livro e aí nós fomos convidados e abandonar o plantão porque a bolsa era... e eu 

fiz de novo em 78... 

 

AB -  É que aí ... você entrou para o curso de psiquiatria. 

 

PA -  ...outro concurso, passei de novo pelos primeiros lugares... 

 

AB -  E era por concurso, concurso concorrido (PA – Era concurso e tal) e muita demanda, 

Paulo? 

 

PA -  Muita demanda, claro. 

 

AB -  Muita procura? 

 

PA - O Ministério há anos que não fazia concurso... 

 

AB -  Não abria. 

 

PA -  Não abria. Então pessoas de todas as idades, e coisa, era uma... 

 

AB -  E aí quando você fez nessa segunda vez... 

 

PA -  ...era uma possibilidade, não é? 

 

AB -  Você fez para médico... 

 

PA -  Já era formado. 

 

PA - É. Aí de novo... aí nós começamos, primeiro exigindo o... um programa teórico, 

supervisão, e coisa, etc. Aí de novo, sozinhos no plantão, eu, José Carlos Souza Lima e o 

Leon Chor, nosso plantão, os 3, sem ninguém do staff, não é? A... abandono lá, falta de 
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material, falta de coisa, e tal, começamos de novo a dar o mesmo problema. Então eu era 

identificado, ele dizia inclusive que eu tinha um cabelo muito vermelho, o cabelo perdeu a 

cor, e que eu era vermelho até no cabelo (risos). Chamava de comunista abertamente. Eu não 

sou comunista. Mas, para eles todo mundo que criticava, que era... 

 

LM -  Era comunista. 

 

PA -  ...ou de oposição, era genericamente comunista. Comunista era uma categoria 

genérica que dizia contra... 

 

LM -  Identificava que era contra alguma coisa. 

 

PA -  ...contra a ditadura, contra o governo, era de esquerda, talvez fosse, mais sinônimo, 

mais coisa, seria esquerda igual a comunista, ou de oposição igual comunista. 

 

LM - Generalização. 

 

PA –  É, generalizado. E eu tive vários inquéritos lá, inclusive, eu... um dia penso em pedir 

a abertura desses inquéritos, agora estão abrindo pela Polícia Federal, os inquéritos do DOPS, 

essas coisas todas. Mas eu fui chamado algumas vezes a depor, a falar, me mandaram, é... ... 

nesse período e depois. Depois quando eu voltei, inclusive, para o Engenho de Dentro, porque 

eu voltei em 82, eu estava no Instituto de Medicina Social, e no ambulatório de saúde 

ocupacional, porque era médico, fazia, tal. Aí o Eleutério Rodrigues Neto, então presidente 

do CEBES, acabando de ser presidente e... Acabando de ser presidente... Secretário Geral do 

Ministério da Saúde no governo João Figueiredo, mas era um governo de franca abertura 

política, aquela transição, um governo de transição, se sabia era o último governo militar, 

não é? 

 

LM - Militar. 

 

PA -  E... era mais uma gravíssima crise da Previdência em nível nacional, desencadeada a 

partir de 80, como vocês sabem, aquela famosa crise da previdência mais pesada mesmo. 

Eleutério estava em Brasília, ele era o antigo presidente do CEBES, ele... chamaram para a 

DINSAM o Paulo Mariz... que a idéia era fazer uma modernização de alguns hospitais 

públicos no sentido de... uma certa legitimidade do Estado nessa área social e também de fato 

de controlar o escoamento incontrolável não é, como estava da Previdência Social, num 

momento em que o empresariado nacional chiou. Até então essa coisa das clínicas, os lobbies, 

as fraudes, os desvios estavam indo, mas chegou um ponto em que o Dr. Antônio Ermílio de 

Morais, foi uma das pessoas que apareceram no cenário nacional, falou: “Não, chega. Eu não 

tenho que trabalhar numa empresa como a Votorantin, produzir dinheiro para alimentar 

fraudador de Previdência”. Está entendendo? Cliniqueta. Um trabalhador meu, especializado, 

que sai de uma empresa siderúrgica minha, que eu formei ele que preparei em SESI, que eu 

financio, etc., vai porque cortou um dedo numa empresinha de... numa cliniqueta de medicina 

do trabalho, fica um mês de licença e eu pagando o salário, de 15 dias, você sabe, até 15 dias, 

aí depois... 
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LM -  É, é. 

 

PA -  ...eu pago. Então eles começam a chiar do próprio... então é um momento, a 

Previdência está em crise e tal. É quando surge a idéia de co-gestão entre o Ministério da 

Saúde e a Previdência no sentido de levantar os hospitais, dentro os quais o INCA, Hospital 

de Curicica, os três psiquiátricos do Rio de Janeiro, o manicômio já havia passado... 

 

AB -  Já havia passado. 

 

PA-  ...para o Estado e tal e outros hospitais do Ministério da Saúde raríssimos têm no 

Brasil, um lá em Manaus, um Belém, um outro lá no interior de... Ceará, está entendendo? 

Coisa assim. 

 

AB - Unidades muito... esparsas. 

 

PA - É, muito espalhadas. Aqui, nesses hospitaiszinhos aqui assim... então surge a idéia de 

co-gestão. O Ministério da Previdência pela primeira vez repassar recursos à saúde, ao 

contrário do que ocorria antes, que não passava nada, a saúde se virava ou o Ministério da 

Previdência comprava recursos... serviços da saúde, igual comprava de setor privado. Pela 

primeira vez a Previdência iria digamos co-financiar um programa de trabalho de um serviço 

público federal, de outro ministério. O Ministério da Saúde faria uma proposta de 

financiamento, o Ministério da Saúde, da Previdência financiaria... 

 

AB -  Financiaria. 

 

PA-  ...independente de compra e venda por unidades, serviços, etc. Então o Paulo Mariz 

foi o diretor chamado para esse... 

 

LM -  Como é o nome? 

 

PA -  Paulo Mariz. 

 

LM - Mariz? 

 

PA-  Paulo da Costa Mariz. É, ele foi chamado para esse trabalho, foi um diretor 

importante, fez a... a direção aí da DINSAM de 81, mais ou menos, 80, até 85, alguma coisa 

assim. Foi uma pessoa muito importante nessa direção. Então foi feito um trabalho, levantar 

esses hospitais, etc. E aí, por orientação do Eleutério Rodrigues Neto, inclusive me citando 

pessoalmente, falou que achava, depois da crise da DINSAM que eu pulei, foi em 82, é, 78, 

a gente fez a paralisação, está entendendo? Aí a paralisação, nós fizemos a carta primeiro, aí 

fomos demitidos, José Carlos Souza Lima, Leon Chor e eu, por ter tido escrito no livro, 

denúncia de maus-tratos e de convocar no livro, reunião do Sindicato dos Médicos, dos 

Bolsistas que estava crescendo, já havia sido ganho pelo REME, Movimento de Renovação 

Médica, sob a presidência, se não me engano, do Rocco. Na época tinha um grupo de 
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vanguarda, surgindo, tal, mas o conselho que nós estávamos em campanha e estava aquela 

situação toda, já tinha surgido o CEBES, foi outro espaço de articulação nossa, mas pelo lado 

de formular um pensamento crítico mesmo, mais acadêmico, mais estruturado. Primeiro 

trabalho importante de denúncia assim da política nacional de saúde mental, foi o trabalho 

nosso publicado na Revista Debate, número 10, apresentado Primeiro Simpósio de Política 

de Saúde da Câmara dos Deputados, em Brasília, em 79, quando o Arouca apresentou a 

proposta do SUS, a gente apresentou paralelamente essa idéia da reforma psiquiátrica, as 

denúncias, etc. Então esse movimento todo lá que nós fizemos em Engenho de Dentro acabou 

que um grupo de médicos do Engenho de Dentro fez um abaixo-assinado em solidariedade. 

Foram demitidos. Eram oito médicos, aí ficamos onze. Aí teve um grupo grande de oitenta e 

poucos que fez outro abaixo-assinado de solidariedade, foram demitidos também. Aí todos 

bolsistas e tal. Aí depois, foram demitidos duzentos e sessenta pessoas, de bolsas e até de 

quadro mesmo, que entraram processos, etc. 

 

AB -  Isso das três instituições? 

 

PA -  Das três instituições. 

 

AB - Do Pinel... 

 

PA -  Porque aí cresceu, tivemos adesões de pessoas do Pinel, de médicos do quadro mesmo 

antigo, está entendendo? Dos quais um dos mais conhecidos era Dr. Maria Teresa Palácio, 

era uma pessoa histórica do partidão, tivemos várias adesões importantes. Fizemos vários 

atos, ficamos um ano quase na imprensa em destaque, fazendo denúncias e tal e etc. 

 

AB -  Porque que há esse espaço na imprensa com um tema tão contundente? Foi, era um... 

 

PA -  A idéia era que a gente pegava, muito inspirado até nas reformas européias, não é? A 

gente usava muito assim para mídia a idéia de como o Estado chegou a uma situação de 

violência contra o cidadão que se radicalizava no manicômio, na instituição psiquiátrica, da 

falta de direitos, da falta de participação, que a própria população não sabia. Muitas pessoas, 

quer dizer, o manicômio estava ali, mas ela não sabia. Via as denúncias já, grandes denúncias 

que a gente conseguiu no Fantástico, depois em 80, mas a grande denúncia no jornal, na 

imprensa, jornais como a Folha de São Paulo, que na época era... o baluarte dos direitos 

humanos, civis, durante muito tempo a Folha foi considerado o jornal mais autônomo, mais 

independente em relação a ditadura. Tinha uma jornalista chamada Neuza, que ela vinha 

diariamente conversar com a gente, fez entradas na Colônia Juliano Moreira, com câmera 

escondida, fez matérias de página de domingo sobre a violência, as histórias de vida: “Vim 

para cá há tantos anos e com dor de cabeça, não sei o quê, estou aqui até hoje”. Você sabe o 

nome? Sabe que dia é hoje? Sabe não sei o quê? Sabe o que você faz? A pessoa... ela mostrava 

a situação de violência, fotos famosas, a gente conseguiu lá em Jurujuba, está até na Revista 

Saúde e Debate número 11, se não me engano, até acompanhando um artigo do Joel Birman, 

uma silhueta de um corpo que foi esquecido no quarto-forte. A mulher morreu no quarto-

forte, apodreceu no quarto-forte, quando encontraram ela estava mais ou menos petrificada 
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em cima do piso de azulejos, azulejo não, aquelas... aqueles azulejos antigos, como é que 

chama aquilo? Mármore, é lajota... 

 

AB - Lajota. 

 

PA -  Ladrilho! Chama aquilo, não é, ladrilho grande, assim quadrado, tinha as cores e tal. 

Como tem aqui no castelo, no chão. Ela estava condensada assim, entendeu? Então tentaram 

tirar com ácido, com coisas de todos os jeitos, não se conseguiu. Tiveram que tirar o piso 

fora, para sair aquela marca. E tem a foto lá. Essa foto foi feita por uma jornalista, é... foi 

feito por um fotógrafo, mas acompanhando uma jornalista do O Globo, que também se 

chamava Nícea, Nícea Maria, foi uma jornalista importante. Então você tinha jornalistas que 

os jornais entregaram assim. Nícea, hoje ela é editora do O Globo, ela era já editora de uma 

parte, ela fazia e a outra jornalista que chamava Ângela, cobria o movimento de saúde mental. 

Pelas denúncias que se faziam, pôr a gente conseguir pegar saúde mental e trabalho, 

absenteísmo, uma série de coisas, eu tenho todas as matérias aí, originais no NUPES, não é? 

E cartas à ministro. O ministro vinha no Rio a gente marcava uma concentração, abraçar o 

CPPII, abraçar o prédio Juliano Moreira, lá na Praia Vermelha, manifestações de todos os 

sentidos, não é? Isso, inclusive, que mudou a minha vida. Eu tive que largar de vez a música, 

me separei da Fátima não é, esse período eu fui casado com a Fátima Guedes, aí nesse período 

eu parei, porque eu tive, de repente chamar no Brasil inteiro para falar da psiquiatria, dessas 

instituições, comecei entrei no CEBES, fui da Diretoria Nacional do CEBES, um período. O 

Arouca era o presidente, então era um cara que tinha um nome, uma coisa assim. Então a 

gente tinha uma revista, eh... pronto, tomou a minha vida. Me lembro demais que o Paulo 

Moura ia na minha casa tentar me convencer a ir nas aulas de música, a ir aos ensaios da... 

 

LM -  Você não tinha tempo. 

 

PA -  ...banda. E eu comecei: olha, não dá, não dá, não dá. E ele entendia um pouco. “Não! 

Eu sei, esse momento é importante”. Porque estava uma coisa que saia nas primeiras páginas, 

Jornal do Brasil, O Globo, nas principais revistas da época, tipo essa Veja, essas coisas assim 

e... é... Manchete, Fatos e Fotos e tudo. Então foi um momento importante de mudanças. Ia 

a reuniões em IAPIs, fizemos grandes sessões na ABI, lotado o auditório, pessoas de 

expressão da ABI iam, da OAB, CNBB, foi um momento de muita... então era essa um pouco 

a estratégia, a gente por intermédio da questão psiquiátrica, você mostrar como o Estado 

podia ter sido cruel, chegava até que ponto. Então isso fez com que... Aí, bom, é demitido, 

nós consideramos que os duzentos e sessenta quando foram demitidos estavam em greve, 

isso desencadeou a greve dos residentes, cujo presidente do movimento era o Gadelha... 

 

AB - O Gadelha. 

 

PA -  ...e já tinha aí quadro, como a Jandira Feghalli, ligada à esse movimento e... bom, 

com isso, nós após alguns meses de luta, de denúncia e tal, criamos o Movimento Nacional 

de Trabalhadores em Saúde Mental, em nível nacional, que foi criado ainda em 1978, em 

outubro de 78, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que era o congresso da Sessão 

Brasileira de Psiquiatria, que era o congresso... 
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AB -  Pois, é. Como é que a Associação... reagia a isso assim? Como é que era? Porque a 

Associação era mais...conservadora, reunia... 

 

PA -  Era mais conservadora. Esse congresso lá em Camboriú, nós invadimos, literalmente, 

eu tenho as cartas aqui, inclusive, escritas na minha Lettera 22, em casa, uma maquininha, 

batendo e eu lendo, eu tenho as convocações, então nível nacional, te mandava, tinha um 

contato aqui e ali, botava nos correios, a gente fazia. Eu me lembro, eu, Renatinho Veras, 

andávamos sempre com uma recém descoberta invenção, que era aquele cuter, que aquela 

faca que tem uma lâmina assim, que a gente abre e cortava papel, sabe o que é? 

 

LM -  Sei. 

 

PA - Essa coisa se usa muito, para o trabalho...É, tem aquelas lâminas soltas assim... Hoje 

todo mundo tem, mas aquilo era raro, Renato descobriu aquilo em um tipo uma Cola Pritt, 

uma coisa assim. Então, a gente era sempre recortando coisa de jornal e montando 

jornaiszinhos, nós tínhamos jornaiszinhos, estão todos aqui no NUPES. O Quiné também 

fazia, Antônio Quiné, hoje é um psicanalista lacaniano aí, conhecido, teve oito anos em Paris. 

A gente fazia jornaiszinhos, tal, aí convocamos a idéia do todos os grupos mais ou menos 

tinham comunicado com a gente, de denúncias, hospitais psiquiátricos, situações iguais, 

semelhantes, e quiseram se encontrar no Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Camboriú, 

que acabou sendo tão denominado pelo movimento, história de congresso da abertura. Eu 

tenho até uma fita da sessão plenária aqui, gravada... 

 

AB - Fita áudio? 

 

PA - Fita em áudio da sessão plenária, na época não era num... 

 

AB - É, não era tão comum. 

 

PA - Muito rara, eram aquelas máquinas grandes, a gente não tinha isso, era coisa de produtor 

mesmo. E... fizemos então esse... invadimos esse, fizemos uma coisa paralela, levamos 

muitos trabalhos, pela primeira vez assim na história, trabalho de denúncia de instituições, 

de coisa sobre história da psiquiatria, trabalhos mais de versão histórica, mais de influência 

sociológica, antropológica, filosófica do que trabalho de “Tratamento esquizofrênico à base 

de não sei o quê...”. 

 

AB -  Que era a cara que os congressos tinham, não é? 

 

PA -  Que era a cara. E o congresso, cujo presidente da ABP e fundador da ABP era Ulisses 

Viana Filho, era um cara vivo, pessoa que soube perceber o momento importante e ele próprio 

falou, propôs na assembléia final que saiu nos jornais da grande imprensa... Foi a primeira 

vez que uma entidade, digamos, da sociedade civil, não específica do setor direitos humanos 

e tal, fizessem uma moção aprovada pela anistia ampla, geral e irrestrita. Então isso foi assim, 

saiu e tal: “Congressos de psiquiatras, sugere... faz uma moção ao governo pela a anistia 
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ampla, geral e irrestrita”. O que ainda estava uma certa coisa meio de... a boca é pequena, 

está entendendo? E alguns políticos falando disso e tal, mas a primeira manifestação, antes 

mesmo de OAB, CNBB, ABI, tal, foi o congresso. Foi daí que ele teve esse nome, Congresso 

da Abertura e caracterizou-se e tal. Eu... esse movimento então fez... setores mais 

conservadores, mais, digamos, mais especialísticos, voltados para questão específica do 

saber, da prática psiquiatra tradicional, ficassem mais no canto um período. E desse encontro, 

nós tiramos a idéia de criar um encontro originalmente do movimento trabalhador de saúde 

mental... em São Paulo. Não mais como encontro paralelo a alguma coisa, nós começamos a 

fazer, por exemplo... a SBP tinha, a gente ia, criava o encontro do movimento trabalhador de 

saúde mental, SBP de Salvador e de São Paulo, mas pela primeira vez fizemos a idéia de 

criar um encontro nacional do trabalhador de saúde mental, exclusivo, que ocorreu no 

Instituto Sedes Sapientiae em São Paulo, que é um instituto religioso de esquerda, não é? 

Dizem que é um dos berços de formação intelectual do PT, do que viria a ser o PT, toda a... 

os setores, a vanguarda de esquerda de São Paulo passou pelo Sedes Sapientiae, dava espaço 

as freiras, abriam sempre as salas para os seminários, se quisessem organizar, tal e foi muito 

interessante também. Aí nós fizemos então o primeiro encontro, primeiro congresso que 

chamou, o segundo só veio a correr em oitenta e... sete, em Bauru, o segundo, originalmente 

puro, onde saiu o lema “Por uma sociedade sem manicômio”. Então, em oitenta, quero dizer, 

setenta e nove, a gente fez o primeiro encontro... 

 

AB -  O primeiro encontro foi em setenta e nove. 

 

PA -  ...e continuou com esse movimento. O movimento foi em nível nacional...  

 

Fita 4 – Lado B 

 

PA –  ...toda revista do CEBES vinha com um artigo, a gente fez um boletim de saúde 

mental e conseguimos aí diversos grupos importantes, o CEBES, de São Paulo, em Minas 

Gerais, está entendendo? Na Bahia... Santa Catarina, então começou a formar um grupo... o 

Basaglia em setenta e oito e em setenta e nove, ao Rio de Janeiro, parte para o congresso que 

ele vinha que nós... foi sugerido o nome dele, o CEBES ajudou com dinheiro, a gente fez 

vaquinha e vendeu rifa e etc., trouxemos o Basaglia aqui, gravei muitas fitas assim com ele, 

perderam-se, fungos, essas coisas, a gente não sabia que... que eram, não eram para sempre 

essas coisas, e... mas conseguimos gravar e publicar coisas dele aqui e tudo. Então o 

movimento cresceu e ficou uma coisa assim... me dediquei demais ao movimento, então, fui 

fazer o mestrado, a gente... seguia essa coisa, ligada ao movimento, fazendo mestrado, foi aí 

que na minha tese me voltei para história, para pensar a história do psiquiatra, porque estava 

trabalhando, estudando com o Roberto Machado que me ajudou um pouco. Eu, inclusive, a 

minha tese originalmente, acabou sendo a tese do Benilton Bezerra, que eu falei com ele 

naquela pesquisa do Jurandir sobre a memória, eu... escrevi um artigo, que depois, 

escrevemos juntos, na verdade, eu escrevi o texto, aquela coisa de trabalho coletivo, a gente 

publicou junto, aí a equipe revisava, refazia, tal, no Caderno do NUPSO, da Colônia Juliano 

Moreira, era de psiquiatria social, aí tem lá um, esse artigo e um pouco dessa idéia da 

psicoterapia em classes populares, essa era a nossa questão, psicanálise, psicoterapia em 

classes populares. Qual a eficácia? Como deve ser? Muda o modelo? Não, dá para botar a 
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análise, deitar o cara no divan e ficar mudo. O cara vai achar que é coisa de louco isso, não 

é? O psiquiatra me manda entrar numa sala, deitar num divan. Primeiro o cara... então alguma 

coisa sexual (risos)... 

 

AB -  “O que é que ele tá querendo comigo?” 

 

PA -  “O que é que ele tá querendo comigo”, não fala nada, aquelas coisas. Então, como é 

que é isso? Era uma discussão de época, não é? Essa adequação ao discurso, ao vocabulário, 

ao código lingüístico, ao estilo motor, uma série de coisas, não dá para você chegar ao 

operário e não dar a mão, dentro de um atendimento. Ele vai achar que você tem nojo dele, 

não é. O patrão em geral não tem hábito. Então você chega lá não cumprimenta uma pessoa, 

como é que faz? Como é que lida? Não, mas é... mais profundo do que isso, evidente, mas a 

gente pensava assim: essas questões de como...pensar a psicoterapia e tal... 

 

AB -  E isso foi um trabalho junto com... 

 

PA - O Jurandir. 

 

AB -  Com o Jurandir que rolou mais ou menos em 80, 84 que você tinha colocado para 

gente que foi um trabalho dentro do IMS. 

 

PA -  É, nós começamos primeiro, a idéia era fazer em Austin, pessoal lá chama de Áustin. 

 

AB - Áustin, primeiro mundo. 

 

LM -  Lá em Nova Iguaçu? 

 

PA -  Nova Iguaçu. A pesquisa lá... 

 

LM -  Não é do Texas, não é? 

 

PA -  ...era uma coisa de...Não, não, porque ela lá... foi uma antiga fábrica do Austin. Sabe 

o que é Austin? É um carrinho antigo que tinha aqui, que era uma montadora, uma fábrica... 

não, era uma montadora, alguma coisa da Austin, um carrinho muito bonitinho antigo... 

 

LM -  Ah, é... 

 

PA -  ...que é Austin. E o pessoal lá fala certo, Áustin, mas aqui no Rio chama de Austin, 

igual Niterói se chama Charitas, mas você sabe que é “Cáritas”, não é? 

 

LM -  É “Cáritas” (riso) 

 

PA - Mas então a idéia era lá, um bairro operário, então entrou pessoas para fazer essa 

pesquisa e depois viu-se que era muito complicado, muito difícil, porque a possibilidade 

concreta de realizar, aí pegamos PAMs aqui espalhados, mais populares do Rio de Janeiro. 
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Então essa pesquisa tinha o Benilton, Elizabeth Adler, Leda Fransoso, Luiz Alberto 

Helsinger, é, Jurandir e eu, eram... a equipe mais de base... 

 

AB -  Tinham financiamento de alguma instituição? 

 

PA -  É, tinha FINEP, CNPq, tal, na época o Instituto de Medicina Social tinha muito 

recurso do FINEP mesmo e depois não se tornou tão importante a FINEP, não é? Então, a... 

nós fazíamos alguns estudos e tal, eu estava com esse interesse da memória e com a idéia de 

indivíduo, de identidade, eu estava estudando. Então foi exatamente no período de oitenta e 

dois em que Paulo Mariz estava entrando na DINSAM, já havia entrado, estava com... essa 

coisa da co-gestão mais ou menos andada, o... Renato Veras, Benilton Bezerra, Nina... 

Pereira Nunes, Sheyla Lemos Lima, que é aqui da Fundação, Maura Taveiro, um monte de 

gente, estavam trabalhando... no Pinel, Rosana Kushiniv e tal, estava trabalhando no Pinel 

pela co-gestão, idéia de uma equipe de alto nível, porque foi convidado a Nina e o Chorni e 

o Hésio Cordeiro para fazer esse trabalho lá no Pinel. Eles não eram muito da área, eles 

montaram uma equipe, não é? A campanha contratava e eles foram lá para fazer a 

implantação da co-gestão, fazer um projeto para o hospital, ativar os setores, melhorar, fazer, 

da... Na Colônia já estava o Pedro Gabriel, Domingos Sávio e outras tantas pessoas.  A 

Colônia então pegava o pessoal da esquerda mais mesmo, ia para Colônia. Ali no Pinel ficou 

o pessoal do IMS, até num... Processo na época que foi muito questionado, da forma como 

eles fizeram, escolheram pessoas, você tinha Chorni que contratava, as pessoas seriam meio 

consultores. Na verdade, o projeto do Pinel não andava porque as pessoas tinham pouca 

dedicação, tinham outro trabalho, outras coisas, etc. E a Colônia não, Pedro meio que ficou 

um pouco a frente disso, na época o diretor era o Emar Saldanha Camarinha, o Pedro Gabriel 

era o que... era o braço forte, então pegava, levava as pessoas para trabalhar. A Colônia fez 

um projeto ultra de vanguarda, do Centro de Reabilitação e Integração Social, Projeto 

Agropecuário, é... isso e aquilo. Então, tinha... a Colônia chegou a ser considerado a proposta 

de um projeto mais radical de transformação da instituição asilar, etc., que encalhou logo 

depois pelas questões políticas internas aos grupos, as coisas, as tendências, os partidos, essa 

discussão de partidos permeava muito os movimentos, seja no sindicato, estava sempre por 

trás. Você via duas pessoas discutindo, falando, você não entendia nada, era porque, por trás, 

um era do PC do B, outro era do PC, outro era do outro, outro era... 

 

LM -  Várias tendências. 

 

PA -  ...Outro era da convergência. Isso era que dominava, então às vezes a gente não 

entendia nada o que estava ocorrendo. E na Colônia tinha muito disso e acabou que encalhou, 

empatou o projeto lá e... e acabou sendo um dos piores em termos de desenvolvimento. Agora 

está sendo retomado algumas coisas novas, de alguns tempos atrás... Mas, está, a Colônia é 

exatamente o mesmo horror que era há 20 anos atrás, hoje, 1998... 

 

LM -  A Juliano Moreira? 

 

PA -  A Juliano Moreira é exatamente igual era em 1978. Então, a... o CPPII era o grande 

problema, que eu estava, eu estou juntando as coisas, o CPPII era o grande problema, porque 
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era o centro da psiquiatria hard, não era da psiquiatria clássica, acadêmica que era o IPUB 

não, era psiquiatria pesada, de violência, ali estavam os principais donos de casas de saúde 

psiquiátrica, ou sócios, ou... é arautos, estavam ali, que faziam triagem para as clínicas. Tinha 

fila de ambulância, igual fila de táxi, eles paravam, então dá a vez ao próximo paciente, ou 

um conjunto enchia para clínica tal, outro ia para clínica tal, etc. Os caras só mandavam 

internar e faziam, faziam e era isso que se tinha de acabar, o hospital tinha que passar a 

atender, a fazer peso na demanda assistencial, a romper com essa coisa de só mandar, dessa 

agência, e... é, ter um serviço resolutivo, eficaz e tal, botar ambulatório, “tarara” e diminuir 

o... esse só papel de enviar. Então só ficava ali quem era indigente mesmo, quem daria 

problema para o serviço social da clínica conveniada, provar que tem convênio, para receber, 

porque na época ainda não era universalizado, o cara tinha previdência, não tinha 

previdência, está entendendo? Então, a co-gestão acabava com isso, a proposta, 

universalizava pelo menos naqueles hospitais. Ali tanto faz ter ou não ter previdência, aí ia 

ser atendido, iriam ser qualificadas as enfermarias, etc., etc., reformado, melhorado e tudo 

isso. E fazer da porta de entrada uma coisa rigorosa, só mandaria para clínica privada se 

tivesse realmente sem vaga, não sei o quê, não sei o quê. E funcionou até uma certa época a 

tal ponto que os caras ficaram, a FBH organizou em 82 um setor de psiquiatria para começar 

a cuidar, criou uma revista, chamada Psiquiatria em Revista, para começar a combater, 

começou a criar, como hoje a FBM, essas coisas, criar as resistências, porque viram, nós 

baixamos na primeira semana de implantação da co-gestão em 40%, quer dizer, caiu em 60%, 

chegou a 40% do que eles faziam de internação. Começamos a fazer supervisão nas clínicas, 

que nós mandávamos o Poder Público... 

 

AB -  E para esse trabalho que você foi chamado? 

 

PA -  Então, aí lá existia o pessoal violento das clínicas psiquiátricas, que eram violentos, 

lá existia o pessoal violento da psiquiatria que fazia aquilo de “bico” mesmo, mais do que 

ainda no Pinel, está entendendo? Que iam para lá... as pessoas que tinham “pistolão” para 

trabalhar na zona sul, está entendendo? Então, o CPPII ficava a escória mesmo, uma pessoa 

que não conseguia nem um “pistolão” para mudar de hospital, ou que ficava ali porque era 

gente para internação, está entendendo? 

 

AB -  Para internação. 

 

PA -  Ou pessoas envolvidas realmente com a, com a... violência nacional, quer dizer, com 

a ditadura... 

 

AB -  Com a ditadura. 

 

PA -  ...CPPII teve várias denúncias de presos políticos que passaram por ali, assim como 

a Colônia, mas era bem menor, CPPII muito mais de presos políticos que passaram ali, teriam 

desaparecidos, foram torturados, etc., nós mesmo recebemos, e eu fui porta-voz dessa 

denúncia na época, que o Davi Capistrano, pai, havia passado muito recentemente, estaria 

internado ali no CPPII. Então tinha setores que a gente não entrava, que eram de segurança 

máxima, que eles diziam que era quarto-forte, etc. Então tinha um período, algumas pessoas 
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ali assistiram ou participaram de situações de tortura e de desaparecimento, e eles 

costumaram naquela coisa dos presos políticos, que os advogados, direitos humanos, 

procuravam, eles faziam um circuito, que chamava, o cara passava uma semana no hospital, 

ia para o DECORD de não sei aonde, ia para Ilha Grande, ia para não sei aonde, lá no interior 

e tal, eles rodavam com as pessoas. Então, na verdade, ninguém queria ir para o Engenho de 

Dentro... 

 

AB –  Quem queria enfrentar? Quem queria enfrentar isso tudo? 

 

PA -  Tem um peso, é, hoje tem um peso histórico, lá foi o principal serviço mesmo da 

DINSAM, onde trabalharam os grandes alienistas, os grandes nomes. Ali herdou o Hospício 

Pedro II da Praia Vermelha, que virou, é..., coisa da universidade, parte burocrática da 

Universidade do Brasil, depois UFRJ. Mas, ali ficou então, Engenho de Dentro era o local 

que se funcionando “peitava” as clínicas, porque tinha capacidade para... 1.000 e tantos, 

1.500 leitos, 1.500 leitos, de agudos, digamos assim, não da Colônia que eram aqueles 

pavilhões de moradores, não é? 

 

LM -  É! 

 

PA -  Então, tinha potencial para ambulatório, para serviço hospital-dia, etc. Tinha 

potencial, além, de estar no núcleo da região mais desassistida, ali no meio do caminho de 

Jacarepaguá, Cascadura, Madureira, região de grande concentração populacional, etc., tinha 

uma série de coisas, até tinha um artigo de Época, dizendo porque o Centro Psiquiátrico era 

estratégico, e aonde os inimigos da co-gestão, os opositores, os interesses contrários iam 

tentar nos enfrentar, o que aconteceu. Nós tivemos duas intervenções violentas ali, tal, depois, 

os caras pegaram pesado ali. O problema era quem teria coragem de ir para lá e os grupos já 

conseguiram todos ir para Colônia, que era o paraíso, não tinha oposição, não tinha ninguém 

na Colônia, a Colônia não tinha ninguém, quando começou a co-gestão a colônia não tinha 

ninguém, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha aquele assistente social, tinha velhos crônicos 

funcionários, muitos dos quais não sabia a diferença, quando andava pelo pátio o que era 

paciente o que era coisa, que meio que moravam, que viviam, totalmente institucionalizados. 

Um ou outro médico, tipo três ou quatro médicos que davam, passavam o dia, não tinha mais 

médico de plantão. Então a Colônia era assim, tipo: chegou uma troupe nova, invadiu e tomou 

conta, não tinha oposição interna, eles conseguiram criar oposição um com o outro e brigar 

lá a torto e a direito... 

 

AB -  Brigaram entre si, mas não... 

 

PA - É, ente si, brigaram demais. Agora não tinha, tinha, era inexpressiva, a não ser aqueles 

funcionários antigos: “Ah, aquele pessoal novo, vem, já vi esse filme, vai e volta, vão 

embora”. Porque antes as coisas eram assim, o cara conseguia um emprego, porque passava 

num concurso, logo depois conseguia transferência para o Pinel, pelo menos para o Engenho 

de Dentro... 

 

LM -  Nossa! 
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PA - ...E saía. Então, o Engenho de Dentro era o pesado. Aí por sugestão do Eleutério, a 

idéia de porque não chamar então um certo tipo de anistia, de um ato político, porque não 

tinha uma cassação juridicamente falando, foi uma cassação branca, foram demissões 

políticas, e não tínhamos nenhum contrato, porque... acabou que não tinha nenhum contrato 

de bolsista, chegava lá no final do mês, o cara te dava um cheque... 

 

LM - Pagava e pronto. 

 

PA -  Nós entramos na Justiça mostrando que tinha seis meses de cheque igual e 

trabalhávamos e tal e... mas, não ganhamos. O ato foi julgado politicamente, foi para o 

Supremo Tribunal como um ato político, a União não contratou, “tarara” e... ... Então foi isso 

que aconteceu. Aí o Paulo Mariz me chamou... “Rapaz, eu estou na UERJ, sou professor lá, 

trabalho no... Departamento de Saúde Ocupacional", "É uma loucura, mas vou pensar”. Aí 

pensei: não, eu vou voltar. Você dá carta branca? Carta branca para vocês entrarem com, com 

projeto, criar equipe e chamar... Aí que eu fui para lá e fiz a primeira equipe, e eu peguei 

pessoas que estavam lá pedidas, assim... trabalhando lá, João Paulo Hidelbrandt, virou 

diretor; o Carlos Augusto Araújo Jorge, virou diretor, hoje é diretor, negócio de FUNLAR; 

a Neuza Santos Souza que era médica lá de uma unidade, vai lá fazer o trabalhinho lá dela e 

tal, pegava, é... levamos pessoas para lá, uma equipe, o Jurandir Freire Costa, Benilton 

Bezerra que..., aí quando começamos o trabalho no CPPII, o diretor do, é do Pinel jogava na 

cara deles: “Está vendo?” - eu posso exagerar?- “Vocês estão aqui numa equipe de alto 

padrão, o IMS não faz nada”. A Colônia já está trabalho de nível nacional, reconhecido, era 

chamado Nova Goritzia, Nova Trieste, Basaglia, o Eimar foi chamado pela imprensa de novo, 

o Basaglia brasileiro... 

 

AB -  Nossa senhora! 

 

PA -  E por aí a fora, toda essa coisa. E o CPPII começando com o projeto, eu, comigo lá 

na frente, início, criamos uma equipe, criamos um grupo de planejamento, eu nunca quis ser 

diretor, sempre na coisa de ser um assessor, ajudar o diretor a fazer, que era o pai da Fátima... 

eh... 

 

LM -  Cavalcanti? 

 

PA - Cavalcanti. Juarez foi um excelente diretor, foi o cara que abriu... 

 

AB -  E ele era o diretor? 

 

PA -  Era o diretor, também um militar... era coronel. O da Colônia também era coronel, o 

Heimar Saldanha Camarinha, que era a tradição ainda vinda da ditadura, esses eram locais 

chaves, locais estratégicos, de segurança, passava... eram públicos federais, segundo tinha 

tido esses cursos aí de comunistas; e terceiro, tinha, eles sabiam disso, as situações com preso 

político, tanto no Pinel, chegou a ter situações de denúncias, quanto na Colônia, quanto no 

CPPII, mas mais mesmo no CPPII. E... então, acabou que o Benilton começou a fazer um 
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grupo tal, eles foram convidados... foram ameaçados de serem demitidos. Então eu consegui 

levar para o CPPII para trabalhar comigo, eu intermediei, negociei a não demissão dessas 

pessoas, Benilton... Aí eu estava com carta branca do Paulo Mariz, ficamos muito amigos, 

ficamos muito amigos mesmo, e... ele tinha total confiança em mim. Eu negociava 

diretamente com o Secretário Geral do Ministério, o Francisco... de Paula... eh... Secretário 

Nacional dos programas especiais de Saúde, Francisco de Paula. Então o Benilton foi para lá 

com a Sheyla Lemos Lima, o Renato Veras foi devolvido ao IMS, mas em um acordo que 

não seria demitido, mas ficaria lá fazendo trabalho, um estudo do Pinel e acabou-se que se 

negociou tudo. Mas, então eu levei para lá o Benilton, a Sheyla, o... Jurandir, depois o marido 

da Sheyla, ficou desempregado lá em Brasília, Luís Carlos Wanderlei Lima, aí eu levei para 

minha equipe também, e montamos uma equipe, levei pessoas para dar curso, como Roberto 

Machado, Vera Porto Carrero, Marco Antônio Brasil, contratamos o Jackson José Coelho 

Sampaio, fizemos uma equipe, invadimos um programa muito forte de capacitação, 

conseguimos financiamento da OPS e etc., e assim saí da UERJ, tomei coragem, achei que 

era...  

 

LM -  O momento (riso). 

 

PA-  A minha estava mais na saúde mental do que naquilo. Falei com o Tenório, Luís 

Roberto Tenório que era meu, meu chefe, aí tivemos a idéia de chamarmos o Gadelha, é que 

eu falei, aí o Gadelha, passei o meu jalequinho, me lembro até hoje demais, mais nada, ele ia 

lá para casa, dava aula de medicina para exame físico, como é que tirava, media aí o coração, 

o pulmão, pulso, não sei o que, fiz um treinamento com ele uma semana mais ou menos, dei 

até os meus jalequinhos para ele. 

 

AB -  Para passar o serviço ocupacional para ele? 

 

PA -  Aí, começava, serviço ocupacional, está entendendo? Dei até o jalequinho. Eu me 

lembro que peguei um jalequinho... Você cabe? Você cabe, Gadelha? Ia para lá, ficava lá o 

dia inteiro, morava ali no 19 de fevereiro, numa casa de vila, morava sozinho, passou alguns 

dias ali conversando e passando como é que fazia. Mas, vamos pegar aquilo. Não tem 

problema. Qualquer coisa encaminha, porque o serviço ocupacional era muito menos médico, 

e mais, a gente sabe, na prática é um controle do empregador em relação ao empregado, não 

é, que a ideologia do Tenório não era assim, embora, patrão é patrão, mesmo o cara mais de 

esquerda, mas ali no dia-a-dia sempre tinha aquela idéia: “Não, o cara está enganando, ele 

quer tirar licença...” e tinha essa coisa... 

 

LM-  Desconfiança. 

 

PA -  É, desconfiança, o trabalhador está sempre ali, simulando, fingindo, tentando fraldar, 

tentando... e, mas a gente fazia, usamos algumas coisas e era bom para mim, praticava, 

convivia com os clínicos e aí mandava, sem nenhuma suspeita de doença cardiológica, eu 

posso não saber o diagnóstico, mas eu posso ouvir que há uma disritmia, uma arritmia, 

alguma palpitação expressiva uma ausculta pulmonar que me revele... Pode dizer: não, é 

asma, não... Aí manda para o um raio X, manda setor de pneumologia, era mais ou menos 
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isso. Então é uma postura boa, eu, graças a Deus, estive lá e sai de lá muito querido, os 

profissionais, durante anos eu recebi ainda presentes, me convidava, me chamava, 

perguntava quando é que eu ia voltar. Eu tentei entrar com uma licença, acabou que Tenório 

não me liberou. Eu falei: “Eu vou para o escuro”, com contrato sem estabilidade nenhuma, 

porque eu não era concursado, nada disso. Mas, foi do tipo: “Não, você vai ser anistiado”. 

“Mas, mesmo assim, eu não fui contratado..., então eu não vou voltar, não é uma anistia...” 

 

AB -  Não tem um cargo para você voltar, não é? Não tinha... 

 

PA -  É, eu queria ficar de licença, o Tenório não permitiu, o... houve o risco, tal e ficou. 

Acabou que eu saí, Gadelha ficou muito tempo ali, logo ele conseguiu transferência para o 

Instituto de Medicina Social direto, porque eu ficava nos dois, como entrar, e daí ele entrou 

para coisa de história e tal. Então eu estava nesse período, veja só, acabando o mestrado 

ainda, mas era professor do IMS de graduação, trabalhando lá no Pedro Ernesto, fui para o 

CPPII. Aí... o que eu tinha de trabalho mais significativo avançado assim? Está entendendo? 

Era o trabalho sobre as colônias de alienados que é o trabalho que eu comecei a fazer com o 

Roberto Machado, para a disciplina dele, um trabalho de disciplina que eu fiz, aliás, em 

conjunto com a Magda Vaz e o José Carlos Souza Lima, que dava plantão comigo no 

Engenho de Dentro e foi demitido em 78, do tal plantão... a gente fez um trabalho de 

disciplina, em três, para o Roberto Machado, sobre as colônias de alienados... 

 

LM -  Acabou virando um tema (riso). 

 

PA -  ...foi uma idéia minha, porque, foi uma idéia minha, porque o Roberto falou numa 

aula que os hospitais eram escolhidos longe, não sei o que, não sei o que, e eu perguntei: 

“Porque que é colônia, Roberto?” Me lembro até hoje de umas coisas que ele falou: “Não, é 

uma forma de falar, tal”. Eu fiquei curioso com aquilo, porque chamaram de colônia, não é? 

Colônia porque colônia, no Espírito Santo tem demais, tem colônia de pescadores, eu morava 

na beira de uma, e se fala de colônia de apicultores, colônia de italianos, então agrupamento 

de determinado grupo de pessoas... 

 

LM -  Tem vários sentidos, não é? 

 

PA-  ...uma função, uma certa comunidade e tal. E aí eu resolvi pesquisar esse nome e 

descobri que trata-se de um projeto teórico, prático, de organização institucional da 

psiquiatria, do saber e tal, é uma proposta mais sofisticada que a do hospício, é um 

agrupamento de loucos, numa cidade para eles. O Juliano Moreira, quando falou de 

epiléticos, falou: “Epiléticos, colônias para eles”. Então, “aos loucos hospícios” mas assim a 

idéia de criar uma comunidade, uma outra artificial, fora... para isso. O Mirandorindo Caldas 

chegou a propor uma cidade-manicômio, cada região, cada estado tivesse uma cidade-

manicômio, todos os loucos do estado iriam para lá, não viveriam entre si, por que eles se 

entendem bem, ou não se entendem bem, porque tanto faz... 

 

LM -  A gente está rindo... é tanto faz. A gente está rindo porque a Bela um dia desses contou 

uma história de um... médico que tinha um escrito querendo criar uma tisiópolis, não é? 
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AB -  É, seria a “polis” dos tuberculosos. 

 

PA -  É, mas algumas cidades foram criadas assim, não é? (AB e LM – Falam ao fundo) 

De certa forma foram criadas essas grandes colônias de tísicos, grandes colônias, vinham de 

leprosos, Curupaiti, por aí a fora. Até o prefeito, é... escolher assim administradores e tal, a 

idéia de nesses locais que não ficavam em... insanidade, a idéia de ter o prefeito dos leprosos, 

tuberculosos, etc... 

 

LM -  Reproduzir os mesmo mecanismos encontrados na dita sociedade sana. 

 

PA -  É, uma forma de exclusão do tipo... é, só que fora de nossa sociedade, certo? 

 

LM -  Exatamente. 

 

PA -  Então, foi aí que ei fiz esse trabalho e aí fiquei, fiquei e fiquei assim louco, por que 

eu não conseguia entrar no Engenho de Dentro, porque eu fiquei proibido de entrar no 

Engenho de Dentro desde 78, eu era perssona non grata, eu era proibido, porteiro lá me 

conhecia, porque esses caras até hoje estão lá. Quando eu ia: “Não pode entrar!” Chamava 

polícia, segurança, etc. A gente fazia panfletagem lá nas portas, denúncias, etc, de tudo que 

é tipo, então de repente eu volto, é um caso, recebi de cartas anônimas, de denúncias, ameaças 

de morte, volto como homem do ministro de Brasília, relativamente (AB –?) jovem, garoto 

em relação àqueles caras, com autonomia para mandar, para contratar, para fazer e mexer e 

cutucamos mesmo lá. 

O diretor tinha essa orientação, o... Juarez de tentar viabilizar as coisas que eu queria, que eu 

fazia, que eu procurava. Nem sabia o que eu tinha que fazer mais ou menos, ele entendeu 

bem claro que era... “Olha, é para fazer”. Eu ia para Brasília assim, pegava avião, ia, voltava, 

ia, voltava, várias vezes ao dia, acessava o ministro com facilidade, tal. E começamos e foi o 

projeto que logo teve impacto, fizemos o curso integrado de saúde mental, operamos, tivemos 

oitenta e tantos alunos no curso. O curso era feito, cada professor dava um módulo dentro de 

um serviço, uma coisa, então o Jurandir ia para, de manhã, ia para o ambulatório e... a 

primeira parte e a segunda ia para o IPAV e ia embora, porque ele trabalhava só de manhã, 

aí eu ia, quando ele estava no laboratório, eu estava no IPAV, depois para o ambulatório e 

fulano assim fazia e pegava e técnicos de... nível superior, técnicos de nível médio, porteiros, 

todo mundo que fizesse fazer. E muito interessante, pegava textos do Gofmann e lia assim 

de uma enfermaria psiquiátrica, as pessoas tinham verdadeiros atos de revelações, insight, do 

que elas faziam, de como que elas eram, quando liam de fora, alguém falando sobre elas, 

coisas que elas faziam e etc., então muito interessante. Mexeu muito, mexeu com muita 

resistência, mas logo nós tivemos um impacto grande, o serviço começou a melhorar, crescer, 

as pessoas a se integrarem... eu identifiquei essas lideranças locais e tal, e tinha essa coisa da 

formação que eu tinha no mestrado, planejamento estratégico, identificar os formadores de 

opinião e buscá-los, incorporar mesmo as posições contraditórias porque nós não tínhamos 

uma resposta e fazer... isso fez, fez um movimento interessante no hospital, borbulhava. Ia 

no Sábado, no Domingo para o hospital, várias vezes, ia de noite para pegar os plantonistas, 

que só chegavam à noite, uns não iam de dia, fazia aquele esquema, jogava dois plantões à 
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noite, ia para lá dormir, e... faziam as suas 24 horas, entendeu? Então foi a... um período 

importante. Então a gente criou nesse período, eu estava então com esse trabalho do Roberto, 

aí tive acesso de repente àquele acervo do CPPII, daí vem a questão da história, que eu quis 

organizar, porque eu tanto quis pegar aqueles arquivos, aqueles livros, não conseguia entrar 

e já era jogado numa sala e além de ser jogado numa sala, eu não podia entrar, então toda a 

minha tese eu fiz basicamente na Academia Nacional de Medicina, no Instituto de Psiquiatria 

alguma coisa, aonde também não tinha também muito acesso, a biblioteca era um horror, a 

biblioteca no bem da verdade foi organizada...nessa década aí com, mais ou menos com 

esse... 

 

LM -  De medicina? 

 

PA -  É... 

 

LM-  É, agora está... 

 

PA -  Não! Do Instituto de Psiquiatria, eu estou dizendo... 

 

LM -  Ah! Do IPUB, sei. 

 

PA -  Do IPUB, com Rafaelo Infante. Antes era um cubículo aquilo ali, os livros jogados, 

umas coisas. O material histórico então, não ficava... mas umas estantezinhas com uns livros 

de Mayer Gross para gente ler, Kolbinoys, esses tratados modernos, atuais, para aprender a 

fazer psiquiatria. Mas, a parte histórica é tudo... não se tinha acesso (barulho de sirene). Eu 

fiz com muita dificuldade, por outro lado eu vinha então desenvolvendo para a pesquisa do 

Jurandir, essa coisa da noção de indivíduo, não é, a idéia de projeto, Jurandir falava muito 

nisso, e eu... é...Então de repente assim... eu estava no Engenho de Dentro, larguei o negócio, 

cheguei a entrar de cabeça, ou eu largo esse mestrado e não faço a tese, ou faço alguma coisa 

agora e entrego e vou cuidar da minha vida lá no Engenho de Dentro, se não, eu vou ficar... 

Eu já comecei... eu defendi a tese, acho que em outubro de 82, eu comecei no Engenho de 

Dentro em maio de 82. Então fiquei uns meses aí, foi por aí assim... em agosto que eu defendi 

a tese, eu nem sei a data certa, eu sei que... eu... vou tomar a decisão... 

 

LM -  82. 

 

PA -  ...eu sei que era para mim mais interessante era trabalhar a tese sobre o Engenho de 

Dentro, a idéia de colônia, dei uma especial atenção à história de Engenho de Dentro que foi 

a colônia de alienados que foi o Engenho de Dentro, dei uma especial atenção, que foi a 

instituição que eu iria trabalhar, que me serviria para estudar a instituição que eu estava, 

naquele tema. Eu retomei o trabalho, falei com o Roberto, ele me ajudou, eu ia na casa dele 

e tal, a gente fazia, etc., para entregar o trabalho antes que eu desistisse (risos) ou não 

conseguisse... 

 

LM-  Tem uma hora que... 
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PA -  Enquanto isso, o Benilton havia desistido, eu nem sei se ele lembra disso, em um 

depoimento dele, havia desistido de fazer o mestrado, estava... numa situação de vida meio 

complicada, estava com consultório, já não estava indo, estava naquela divisão, se vai ser 

psicanalista mesmo... de consultório, que era uma boa opção, existia um mercado muito 

promissor, e eu falei com ele, e a pesquisa meio que acabando, Jurandir meio que voltando 

para o IMS, o Jurandir saiu do IMS, Jurandir e o Joel saíram, com umas discordância que 

tiveram com o Roberto Machado, como eu falei, saiu em 82. Saíram do IMS. E Joel foi lá 

para o consultório só, ficou até mais tempo. E Jurandir voltou a trabalhar instituição comigo 

no CPPII, quando eu fui lá na casa dele, isso é até muito gozado, porque ele, o Paulo, ele era 

amigo de consultório do Paulo Mariz em Recife. Os dois começaram a vida, antes de ir para 

a França, Jurandir e Paulo Mariz eram amigos... 

 

Fita 5 – Lado A 

 

AB –  Entrevista com Paulo Amarante, dia 16 de fevereiro de 1998, fita número 41. 

 

PA -  Então, Jurandir e o Mariz fizeram, fizeram a... esse consultório junto e tal e vieram a 

se encontrar na DINSAM, nesse período da saúde mental e na campanha, essa coisa toda, e 

eu falei com o Mariz que eu queria levar o Jurandir para ser tipo um supervisor, ajudar a 

gente a, coisa mais clínica, porque eu estava ali no meio da liderança, no trabalho mais de 

reestruturação do projeto institucional, mas precisava de uma pessoa que tivesse essa 

liderança, esse carisma, essa coisa e esse saber específico que eu nunca tive e nunca pretendi 

ter. 

 Então, Mariz: “Investe, não..., Jurandir, um grande amigo, tal”. Aí eu ligava para o Jurandir, 

cercava, tal, falava: “Jurandir, você não é um cara que deve ficar em consultório só, você tem 

um tipo de produção, de conhecimento, de coisa, você tem que... passar a frente o que você 

sabe. Você não pode... Isso é fundamental, você vai só de manhã, vai três vezes, vai duas 

vezes, quando você quiser, quando você puder, do jeito que quiser”. Até que um dia ele me 

falou: “Eu vou aceitar com uma condição, vai parar de ligar para minha casa” Está 

entendendo? De tanto que eu ligava. Assim tipo ironizando: “Ah, você não vai nunca mais 

ligar, assim todo dia me cobrando. Vai pegar, vai parar para...” comentou que está bom. Está 

bom. Aí fui, foi mesmo, aí até contratamos ele de carteira assinada. “Não, quero te contratar”. 

Ele me levou a carteira num dia, a gente ia quase todos os dias juntos, aí ele ficou. Jurandir 

era rigoroso, entrava 8 horas da manhã, então eu marcava com ele sete e meia, em frente à 

Academia da Maison, que ele fazia ginástica, todo dia de manhã, eu chegava lá, Jurandir já 

tinha, já estava mais ou menos acabando, de banho tomado e tal, ele sempre foi muito 

cuidadoso com o físico. Então, já estava de banho tomado e a gente pegava o fusquinha 

branco dele, tinha um fusquinha branco com cinco correntes, ele tinha medo de ser roubado, 

já roubaram vários carros que ele botava um monte de correntes (risos), desligava aquelas 

correntes todas e íamos embora. Oito horas estávamos lá, começa as supervisões dele, meio 

dia em ponto, ele saía, ia para o consultório dele, porque ele começava uma e meia, alguma 

coisa assim. Então, durante um período, ele não estava no IMS nem nada, ele ia todo dia 

                                                 
1 Apesar da entrevistadora dizer fita 4, trata-se da fita nº 5. 
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comigo, foi fundamental. Assim... então a... Jurandir é, nesse período, eu fui conversando 

com ele e tal, o Benilton... ficou lá, saiu todo mundo lá do IMS.  

 O Benilton estava meio assim, “Não vou”. “Então, porque que não pega essa idéia, rapaz, 

de indivíduo, que têm algumas coisas rabiscadas, etc., a idéia, você tem uma formação, faz 

uma discussão dessa coisa bem da medicina social, essa idéia do conceito de indivíduo, da 

antropologia, na sociologia, quando a gente fala de indivíduo, de sujeito, o que a gente está 

falando? Qual o sujeito para a psicanálise?” Como ele fez a tese, que é o barato, que as 

considerações sobre a noção de indivíduo é implícito, pouco pensado, que é a tese dele de 

mestrado, o que seria a minha tese, eu falei “É a tese que eu estou abandonando” (risos). Está 

entendendo? Porque eu vou pegar isso agora e fazer. Aí eu peguei, é... o meu tema, com a 

minha letter 22, está entendendo? Escrevi assim na máquina aquilo e fui lá, “tatatatatata”, a 

minha tese é escrita assim na época em máquina, quero dizer nem em máquina mesmo, 

porque a gente escrevia em máquina mesmo, aí anulava, botava um negócio, aí rescrevia 

aquela parte, todo capítulo, porque não tinha como inserir um “não”, esqueceu o “não”... 

 

AB - Dançou. 

 

PA- ...tinha que... é, tinha que escrever tudo de novo... 

 

LM -  Bendito Word Seis, não é? 

 

PA-  É, aí depois, eu, quando estava a tese pronta, eu tenho essa versão em letter 22, eu 

aluguei uma IBM, era comum você alugava uma IBM com corretor... 

 

LM - Aquelas azuis, assim grandonas? 

 

PA -  Essa que tem aí grandona, com aquela fita... 

 

LM -  Corretiva. 

 

PA -  Corretiva, é. 

 

LM -  Já era um avanço. 

 

PA - Já, já, errava, “rirrrrr”, voltava atrás e escrevia em cima com fita corretiva, apagava e 

tal, já dava... Então eu fiz a tese e entreguei sobre esse tema das colônias de alienados...e lá 

dentro sempre me preocupei com a questão da história, tentando criar... Em 82, iniciamos a 

coisa do Museu da História da Psiquiatria, eu achei a maior parte daquelas coisas que o 

Aníbal depositava lá, lembra que eu falava já? Tem a camisa de força, tem o livro do Lopes 

Rodrigues, aquele tal do Juliano Moreira que nós nunca mais achamos, estou pensando em 

ir lá amanhã, ir lá dentro da sala para pegar o livro, esse da história da psiquiatria, notícia 
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histórica...que está lá, do Juliano Moreira, entendeu? Estou pensando em pegar algumas 

coisas para scannear, ligar para Irene2 hoje, para marcar, para fazer... 

 

AB -  Scannear algumas coisas. 

 

PA -  É algumas coisas. E trazer para cá. 

 

AB -  E esse trabalho no CPP II, Paulo, durou quanto tempo? Nesse retorno ao CPPII. 

 

PA -  Então, esse trabalho eu fiquei lá de, entrei lá em 14 de maio de 82, e, bem, já em final 

de 83, quando foi criado o plano do CONASP, o CPPII já era um centro de referência 

nacionalmente conhecido, vinha gente do Brasil inteiro visitar. O que é que aconteceu? O 

CPPII quando cresceu..., nós agilizamos as enfermarias, a idéia, apesar de existir uma postura 

antimanicomial, a idéia era que a gente pudesse fazer, primeiro, o hospital funcionar bem, 

enquanto um hospital, embora sempre uma questão paradoxal, não é? Funcionar bem o 

hospital psiquiátrico, como? Se a gente quer a destruição do manicômio? Como forma de ser 

um serviço mais humanizado, está entendendo? E... Modernizado, com equipes 

multidisciplinares, fizemos concurso, contratamos 400 e poucas pessoas... 400 pessoas e 

poucos para trabalhar. Psicólogos, que não tinham no hospital, não tinha psicólogo no 

hospital... O hospital tinha dois ou três psicólogos, que eram o quê? Agentes administrativos, 

pessoas já nas suas faixas de 60 e tantos anos, 50 e tantos anos, 60, que se formaram ao longo 

de sua vida lá, depois que... Eram psicólogos, conseguiram dois ou três a transposição de 

cargo, que era uma coisa dificílima e outros não conseguiram e continuaram recebendo como 

agente administrativo... Você vê até hoje a Fátima3... 

 

LM -  É agente administrativo? 

 

PA -  É, agente administrativo, recebe 300, 200 reais, e olhe lá, entendeu? Mas, trabalha 

como psicóloga, e trabalhava como psicóloga. Assim, alguns psicólogos que a gente ouvia 

falar, e tinha psicólogas, terapeutas ocupacionais e tal, assistente sociais. Na verdade, eram 

agentes administrativo ou agente de não sei o quê, agente não sei o que lá. Então a gente fez 

esse concurso e conseguiu contratar quatrocentas e sessenta pessoas mais ou menos, 

psicólogos, assistente sociais, enfermeiros, professor de educação física, é... músico-

terapeuta, abrimos tudo quanto é especialidade, fizemos uma baita contratação. O concurso 

deu 2.000 e poucos candidatos, nós é que coordenamos o concurso, fizemos dentro do CPPII 

o concurso. 

 

AB –  Nossa! 

 

                                                 
2 O depoente refere-se a Irene (ver o nome completo), à época da entrevista, era a responsável pelo CETAPE 

(Centro de Estudos Paulo Elejalde), no CPP II, ao qual a Biblioteca que tem os livros citados é ligada 

administrativamente. 
3 O depoente refere-se a Fátima Cavalcante, psicóloga do CPP II, que era a responsável pelo CETAPE, no 

período anterior à administração de Irene ....... 
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PA - Num Domingo... pegamos um prédio lá, o IPAB4, tiramos todos os pacientes, fizeram 

tipo atividade externa naquele dia, e coisa, para outras unidades do campo, botamos nas salas 

de aula, cadeiras e tal, fomos até de madrugada, alugamos cadeiras, botamos naquelas salas 

tudo, cadeiras, fizemos... a gente não esperava esse número de pessoas... 

 

LM -  É, de inscritos. 

 

PA -  E... então logo... a partir dessa experiência, é muito importante isso, da co-gestão bem 

sucedida, principalmente no CPP II, em primeiro lugar e em segundo, no Pinel... a... o 

Ministério da Saúde e Previdência Social, em co-gestão, inspirados também em algumas 

experiências municipais, dentre as quais Niterói, o chamado Projeto Niterói que integrava 

universidade, prefeitura, estado e INAMPS; o projeto de Montes Claros; o projeto de Lages, 

no Para... em Santa Catarina, algumas experiências de... comunitárias, de integração, que em 

suma era a base do Sistema Único de Saúde, que a gente apresentava pelo CEBES. Integração 

de todas as instâncias de centralização, tomada de decisão em solo local, num nível mais 

central, desculpe, mais, local possível, hierarquização e integração e “tarara” e essas coisas 

todas, simplificação e todas essas palavras de ordem, participação social, “parara”, viriam 

então inspirados nisso o CONASP, que era, na verdade, um conselho, Conselho Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social e se chamava CONASP, cujo presidente, Conselho 

Consultivo de Assistência Médica de Previdência Social, era Previdência Social, era Aluísio 

de Campos Salles, cardiologista do João Figueiredo, que veio então ser, depois, presidente 

do INAMPS. Então, na crise da Previdência, aquela tal crise, denúncia, aí que pela primeira 

vez, além das críticas de esquerda, de Gentile de Melo ou do Conselho de Medicina ou dos 

sindicatos e tal, contra as fraudes e tal, veio o empresariado, que eu  me lembro 

expressivamente do Antônio Ermírio de Morais dizer: “Olha, vamos parar com isso, eu tô 

pagando pra sustentar, eu tô pagando pro cara roubar o meu...” é tanta picaretagem que o cara 

se machucava, mixaria, passava o mês de tratamento e o empresário ficava um mês pagando 

aquele cara, 15 dias primeiro, mas um mês sem um funcionário, que era um torneiro 

mecânico, que não é qualquer cara que você bota ali para fazer isso, e aqui, ali e acolá, etc. e 

toda uma crise. E a crise não se resolvia. Está aqui, é o saco sem fundo, eram denúncias 

fantásticas, um cara no Rio Grande do Sul usou um curativo num dedo também, num pé da 

menina, não sei quantos mil quilos de, quilômetros esparadrapos, de gases, aquelas fraudes 

e tal, parto em homem e tinha tudo, era tão sem crítica o sistema, molhava a mão, os fiscais 

todos corrompidos, etc., então, como impacto não é, o presidente criou a co-gestão, foi criada 

a co-gestão, nós vamos levantar o setor público, exemplo é: os hospitais abandonados do 

Ministério da Saúde e os hospitais universitários, que eram outro exemplo que já vinha 

tendo... chamados de convênio universidade, eram os hospitais tipo fundão e por aí a fora, 

não é.... 

 

LM -  O Antônio Pedro. 

 

PA -  ...o Antônio Pedro, que era convênio global, também chamado global, o ministério 

não pagava por unidade, por atendimento, por quilo de..., não estimulava a pagar...eh...o 

                                                 
4 O depoente refere-se ao Pavilhão Adauto Botelho, uma das unidades do CPPII. 
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esparadrapo, o cara tinha que botar mil metros de esparadrapo, senão não pagava. Também 

se botasse dez mil, pagava assim mesmo, eles roubavam. Então o convênio universidade era 

global, o ministério passava o recurso para o hospital bem, não tinha que prestar as contas, 

prestava as contas de qualidade, produtividade, funcionamento, etc., não tinha que cobrar ali, 

agulha, linha, esparadrapo, remédio, tal. Então essas experiências foram a base para que o 

Aluísio Sales, fez um conselho, Presidente da FETAG, da Fundação... da Federação Nacional 

da Indústria, da Federação dos Trabalhadores da CONTAG, na época CGT, todos os 

grandes... associações de caráter nacional faziam parte desse conselho, se reunia e discutia 

algumas estratégias. E fez três planos, o Plano Nacional de Reorientação da Assistência 

Médica, que é o chamado Plano do CONASP, ficou com esse nome porque foi feito pelo 

CONASP, planão de reorientação médica da Previdência Social como um todo, não é, ah... 

onde começam a surgir essas coisas de integração e “tarara”, sistema assistencial, isso e 

aquilo, todos os princípios do SUS, mas num nível de plano e o plano de assistência 

odontológica que nunca foi colocado em prática e o da...  assistência psiquiátrica, que é 

considerado, além do plano de saúde específico, de assistência médica, um plano que tinha 

características muito específicas. Eu participei desse plano, desse conselho, as reuniões 

enormes na Rua México, 128, Aluísio Sales naquela cadeira, naquela mesa presidencial, 

aqueles grandes nomes, "Joaquimzão", não sei quem, os caras dessas federações sentava lá e 

tal e fez esse plano, Eleutério Rodrigues Neto, aí já tinha saído do ministério, era o assessor 

do... aliás não, ele era mesmo já assessor do Aluísio Sales, era assessor, Secretário Geral do 

Ministério da Previdência, era até Rodrigues Neto que tinha sido presidente do CEBES. 

Então, tinha esse clima de estruturação e seriedade, o Aluísio era sério, ele fazia e implantou...  

E fizemos então o plano do CONASP que traz alguns desses princípios nossos, digamos, de 

luta antimanicomial, de crítica de modelo, privilegiando a desativação do hospital, o hospital 

só como último recurso, a criação de centros dias, hospitais dias, não sei o quê e tal, que veio 

dar origem depois... uma vez que a co-gestão era um plano, era uma coisa específica ao 

modelo, aí sim, não mais um plano, mas uma política nacional de ações integradas de saúde, 

as AIS, começou como plano, chamávamos Plano de Ações Integradas em Saúde, que a 

Golden Cross, inclusive processou, porque a Golden Cross tinha um plano chamado PAIS... 

 

AB -  Ah, sei... 

 

PA - ...Plano de Assistência, também, Atenção Integral à Saúde, é nome de PAIS, tenha o 

PAIS em casa, não é? E nós fizemos... então teve que tirar o “P” e virar AIS, virou AIS por 

causa disso. Mas, já era uma política mais nacional, enquanto o CONASP fez uma coisa mais 

setorial e tal, assim. Então as AIS eram um avanço do CONASP, que é um avanço em relação 

à co-gestão e foram as primeiras experiências, ou esse Projeto Niterói, mas foi uma das 

experiências que influenciou. Depois do CONASP, saiu o SUDS e depois o SUS. Então foi 

mais ou menos nessa.... Então tem grande importância esse trabalho que a gente fez. Você 

estava perguntando, tivemos sucesso, teve impacto, nós reduzimos o número de internações 

na rede privada, aumentamos a agilidade do hospital, as internações eram mais curtas, é..., 

uma rede de ambulatório de suporte maior, melhor, surgiu importantes trabalhos de 

ambulatório, inclusive um deles é rela..., é tratado num livro que o Jurandir dedicou só a essa 

questão. Surgiu dentro do trabalho, que de certa forma era consequência de nossa pesquisa. 

A tal pesquisa que começou em Austin... 
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AB –  (ri). 

 

PA -  ...que passou para os centros, os PAMs, aí São Francisco Xavier, etc., que eu convenci 

o Jurandir a levar para lá e continuamos com um grupo de pesquisa e etc. Ele agradece a 

equipe toda, todo mundo e tal, mas ele fez o livro sozinho. Ele pegou o produto da pesquisa 

e fez aí um livro que chama “Psicanálise e Contexto Cultural”. É o livro que ele fez lá no... 

basicamente, então a pesquisa... Em última instância não deu muito certo em Austin, não deu 

muito certo nos PAMs, acabou dando certo no Engenho de Dentro... 

 

AB -  Acabou dando certo no Engenho de Dentro. 

 

PA -  Que foi onde eu reuni as condições. E lá nos PAMs se ia também era um problema, 

as pessoas ficavam desconfiadas, não sabiam quem era... 

 

LM -  Condições de possibilidades, não é? 

 

PA -  É, as condições foram dadas ali. Aí ele fez esse... Então, foi um trabalho importante 

de ambulatório de outro serviço, de coisa. Isso fez com que caísse as internações na rede 

privada, na região da P3 criamos o Primeiro Programa de Regionalização, aqui no Engenho 

de Dentro, que até hoje funciona, quer dizer. De certa forma o que existe hoje é 

desdobramento daquilo. Se, é da região da P3. Para ser internado tem que ser autorizado pelo 

Engenho de Dentro. Se for da P2, Pinel, tem que ser autorizado pelo Pinel. O Pinel que 

determina se vai para o instituto, para onde que vai. Se vai para clínica da Gávea, etc. Se é 

no Centro, o PAM Venezuela, se é na região da zona oeste, em Bangu, no PAM Bangu. 

Jacarepaguá, Barra, Cascadura, Madureira, Colônia Juliano Moreira que autoriza, que faz 

supervisão de região, etc., e deu um período uma melhorada. Depois, uma boa parte 

degringolou, por outros motivos, outras coisas... Mas, existe uma diferença em relação ao 

que existia antes. Mas, começou-se também agora... Aí o Rio que foi pioneiro num certo 

momento, nessa fase mais de 87 para cá, da luta antimanicomial, ele ficou menos..., embora 

tivesse como as pessoas dizem aí por fora ‘as melhores cabeças’, ‘as maiores lideranças 

históricas’, na prática o Rio ficou atrasado nessa implantação. 

 

LM -  Em relação a quê? 

 

PA -  Em relação a, a... 

 

LM -  Não, eu sei, mas... 

 

PA -  A luta antimanicomial. 

 

LM -  Mas quem estaria à frente? 

 

AB -  Quem estaria... 
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PA -  Santos, Mendes, Santos, aí você já tem Rio Grande do Sul, enquanto estado, teve 

várias experiências riquíssimas. Em São Paulo vários lugares; Betim em Belo Horizonte, é, 

o próprio nordeste; no Norte, algumas experiências boas... 

 

LM -  Barbacena já é dessa época, não? 

 

PA -  Não, Barbacena é da época de 78. 

 

LM -  Ah, sei. 

 

PA -  Então, ali começaram aqueles trabalhos do Jairo, mas aí mais ou menos parou em 

termos de atualização... 

 

LM-  Sei. 

 

PA-  Mais ou menos é por ali. Você viu, não é? 

 

LM -  Hum, hum. 

 

PA -  Ele fez aquelas casinhas, aquelas coisas, que eram as idéias, mas ali... ... ah... não 

passa pela cabeça dele, eu acho, fechar aquele hospital... 

 

LM -  Não, é a vida dele. 

 

PA -  Fazer outro tipo de serviço, que até, poderia até ser a vida dele criar, por exemplo um 

centro de saúde mental em Barbacena, 3 ou 4 centros, que se fossem hospitais dia, noite, 

como os NAPs, lá de Santos, que atendessem, “pararara”, só a população de Barbacena, 

porque a grande questão que ele fizesse essa ligação, conseguisse parar com idéia de que a 

Barbacena é o hospital do Estado de Minas Gerais ou do Brasil, do mundo, até esse orgulho 

dessa forma, e hoje com o SUS, ele não tem mais obrigação de internar ninguém que não 

seja em Barbacena... entendeu? A não ser que tivesse um consórcio, não é? De municípios 

que cada município responsável pela sua população... 

 

AB -  (fala ao fundo). Uma parte... 

 

PA -  Ele não tem mais que receber paciente de Manaus, entendeu? Vem de Manaus por 

causa do conto de Lima Barreto, “Como o homem chegou”5. O que cara vem de Manaus 

encaixotado, não é, a... Mas, a.... ele pode eventualmente receber de municípios vizinhos, por 

causa de consórcio, ou de coisa, mas não tem mais... Então, de qualquer maneira esse 

redirecionamento do hospital seria interessante... fazer... 

                                                 
5 O depoente refere-se ao conto de Lima Barreto, intitulado “Como o homem chegou”, onde o autor narra o 

translado de um paciente que reside em Manaus e é obrigado a ser internado em um hospital psiquiátrico no 

Rio de Janeiro. 



 

91 

 

 

Data: 02/03/1998 

 

 

Fita 5 – Lado B 

 

 

AB –  Projeto Memória da Psiquiatria no Brasil, entrevista com Paulo Amarante, terceira 

entrevista, dia 2 do 3 de 1998. Fita 5, lado B. Entrevistado por Anna Beatriz Almeida e 

Laurinda Maciel.... Paulo... 

 

AB - Aí hoje a gente está retomando nosso bate-papo e eu queria retomar com você um 

pouquinho do início do movimento da psiquiatria que a gente conversou, sobre a crise do 

DINSAM, a gente falou sobre esse, esse movimento todo, mas eu queria saber um pouquinho 

mais assim, que você falasse sobre o outro lado, quero dizer, as resistências do movimento, 

não é? A gente falou da Federação Brasileira de Hospitais...um pouco da questão da Indústria 

Farmacêutica também, mas como era o dia-a-dia dessa resistência? Como é que vocês 

sentiam isso? Como que era vivenciar? Porque vocês estavam lidando com empresários 

muito fortes, com a estrutura... 

 

PA -  O início você está falando em 78... 

 

AB -  Ainda em 78, 79. 

 

PA -  ...Nesse período, não é? É, não, a resistência maior mesmo era dentro do hospital, que 

era muito... é... complexa em termos da sua organização. Você tinha uma... resistência 

ostensiva, de certa forma violenta, no sentido que faziam ameaças, mandavam cartas com 

ameaças, isso durou até 80 e tantos, 83, 84. Recebia cartas, as famílias, a mulher recebia, 

telefonemas, telefonemas anônimos, cartas anônimas, ameaças, etc... 

 

LM -  Coisa de perseguição mesmo, não é? 

 

PA -  Então, tinha esse perfil, esse resquício ou não resquício ainda, essa ainda marca muito 

forte do período totalitário, então as pessoas habituavam, esse mecanismo da ameaça, ameaça 

anônima. Então ali dentro, por exemplo, do Centro Psiquiátrico Pedro II, onde foi o núcleo 

mais importante, onde houve a repressão mais violenta e o movimento mais expressivo, 

evidentemente, era o maior núcleo que tinha, era o hospital de peso, como eu estava dizendo 

para vocês. O Manicômio Judiciário que era também era estadual, era federal, antes de ser 

estadual, ele era um manicômio judiciário, ele não disputa uma clientela, digamos, pública 

de assistência, uma clientela dirigida com problema jurídico, com problema, desculpe, é... 

Com problema na Justiça, criminal, alguém que cometeu, é... 

 

LM -  Um delito. 
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PA -  Um delito, e aí foi lá internado porque era doente mental, foi argumentado que estava 

sem condições, com problemas mentais de julgamento e etc. A Colônia Juliano Moreira era 

um macro-hospital de indigentes, está entendendo? Iam para lá, que se chamava a colônia de 

fim de linha, no sentido de que as pessoas, primeiro, quando eram previdenciárias ou 

familiares, dependentes, tinham um problema, tal psiquiátrico, ela passava a ser internada em 

clínicas privadas, conveniadas pela Previdência. Depois de um certo... Desgaste dessas 

reinternações e etc., em alguns casos até perda de vínculo, a família abandonava e tal, essa 

pessoa passava a ocupar o leito público, quando começava... ou a Previdência não pagava 

mais por algum motivo, ou ele ia parar ou em Pinel ou em CPPII, etc. Quando ele ficava 

muito tempo, começava a cronificar o leito, como eles diziam, não é o paciente que era 

cronificado, o sujeito não, era o leito, o leito ficava sendo... é.... 

 

LM -  O que é cronificar o leito? 

 

PA -  O leito ficava sem giro...a pessoa usava o leito em caráter permanente... 

 

LM -  Indefinidamente. 

 

PA -...Está entendendo? Então, o leito ficava cronificado, ficava inviabilizado para novas 

internações. Aí esse paciente ia para Colônia Juliano Moreira... 

 

AB -  E qual era o tempo assim para medir, para você dizer que um leito estava ficando 

cronificado? 

 

PA -  Então, é... era uma discussão, inclusive o quando nós entramos no CPPII, o CPPII era 

dividido em agudo, é, subagudo e crônico, era interessante porque as enfermarias eram 

divididas assim, então o Hospital Gustavo Riedel era hospital de agudos, eram os pacientes 

mais jovens, mais novos, com quadros ainda, é... recentes e... história da patologia muito 

recente, ficavam um período internado que variava muito, era uma... era, essa divisão, ela era 

institucional, mas ela tinha uma carcaça, uma faixada de divisão clínica, como se existisse 

uma divisão clínica, é evidente que alguns trabalhos até você encontrar o que era paciente 

agudo, subagudo, crônico, então, tinha uma certa... eh... uma certa classificação empírica, 

que o paciente ainda que tinha reações mais agudas, mais... eh... produtivas, que você chama, 

os chamados sintomas positivos, delírio, alucinação, os chamados sintomas positivos, são 

coisa que em decorrência da chamada doença mental, a pessoa produz como algo que, 

digamos que vai além da personalidade normal; e os sintomas negativos é o que fica aquém, 

seria a depressão, o alheamento, o... fechamento, o embotamento afetivo, então toda essa 

coisa assim mais atos assim de reclusão do mundo externo. Então, é nessa meia divisão assim, 

com mais algum tempo, com mais de situação familiar, de ter visita, de não ter visita, que 

eles iam fazendo essa passagem. Então depois de dois, três meses que poderia também chegar 

à seis meses ou um ano, do paciente internado no Gustavo Riedel, ele passava a chamar de 

subagudo, então ele iria para o IPAB, que é o Instituto de Psiquiatria Professor Adaldo 

Botelho, então, um era o hospital Gustavo Riedel, em homenagem ao Gustavo Riedel, outro 

era o Professor Adauto Botelho. Aí ele ficava lá, dois, três anos, dependendo, por aí ele era 

subagudo, não é? Isso já estava numa cronificação violenta. Daí ele iria para o Odilon Galote, 
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hospital Odilon Galote, HOG onde tem lá o centro comunitário hoje, aí ele ficava anos e 

anos, era uma coisa violenta, o Galote, o hospital caindo aos pedaços, grades, selas, selas 

fortes e agora, fomos lá há pouco tempo, vimos ainda, é, aquelas portas de sela forte e tal...E 

aí, o... lá do Galote, então quando se via que até lá ele estava usando o leito, estava usando a 

vaga, para essa linha, ele ia para Colônia Juliano Moreira. Então a Colônia ele ficava 30, 40 

anos, quando em 81, mais ou menos, 81, foi feito o senso de pacientes internados na Colônia 

Juliano Moreira, nós descobrimos que a média de internação era de 21 anos... 

 

LM-  21 anos. 

 

PA-  ...o tempo médio. Então, você pegava o mais novo e o mais velho, somava todos e 

dividia pelo número de pessoas, dava 21 anos em tempo médio de institucionalização, então 

o nome internação aí, era mais nesse sentido de estar interno, de estar... não em tratamento, 

não tinha mais... Então, era essa a situação, mas um hospital que tinha mais porte, a Colônia 

aquela coisa, o Pinel era um hospitalzinho meio restrito à uma ou outra clientela indigente, 

entre aspas, alguma filha de um empregado, de uma empregada, um... conhecido pobre do 

doutor fulano ou do deputado cicrano, que conseguia uma vaga ali no Pinel. Era um negócio 

meio assim, tinha um pronto-socorro e tal, mas era muito restrito. Quem tinha um peso 

assistencial grande era o CPPII, como eu falei para vocês da outra vez, tinha 1.000 e... 500 

leitos mais ou menos, 1.000 e 800 eram de certa forma leitos que giravam, então quando 

começou esse processo. Aquilo ali embora fosse de indigentes era uma, um serviço de 

triagem para a rede privada. Porque de muitos que chegavam lá: “Não, mas você não tem 

previdência, mas o seu irmão não tem? A sua mãe? Etc”. Aí descobriam o serviço social, 

sendo doente mental, ele pode ser dependente do irmão, de uma irmã, de um primo, de um... 

até no caso de um tio, etc., a Previdência abria... Então não seria dependente direto, filho ou... 

às vezes era, por ignorância dos pais, não sabiam, está entendendo? Quem teria direito... É 

doente? Vai para o Engenho de Dentro. Sendo, é... parente, etc., ou até às vezes, segurado, 

ele poderia ir para uma clínica conveniada. Então ali existia uma estrutura de técnicos, de 

profissionais que faziam esse trabalho. 

 

AB -  Buscavam já encaminhar assim para o setor privado... 

 

PA - É, encaminhar, triavam, etc. Então, eles dominavam uma certa rede de captação ali 

dentro. Por outro lado, existiam as pessoas mais envolvidas, em um número expressivo com 

o período da ditadura mesmo, que algumas daquelas enfermarias serviram de local de tortura, 

de desaparecimento de presos políticos, etc. Então esse pessoal era ostensivo também, 

qualquer mexida com um grupo que era identificado como comunista ou subversivo, 

qualquer..., eram as expressões que se usavam, principalmente, comunista; era uma ameaça 

àquela rede, àquela cumplicidade que existia ali dentro. Por outro lado, existiam as aqueles 

que nem estavam diretamente envolvidos, e eram muitos também, não eram sem expressão, 

é... com a rede privada de captação e nem com a rede da violência, da tortura, a rede da... 

 

AB -  Da opressão. 
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PA - ...ditadura do sistema militar de repressão, etc., mas que eram psiquiatras conservadores, 

quadros conservadores, que não conseguiam ver muito crítica naquele sistema, aprenderam 

aquilo ali, o doente é incapaz mesmo, tem que ser tratado dessa forma, porque não tem 

condição, não tem..., não tem razão, com “R’ maiúsculo. Não tem desejo, não tem 

possibilidade, é isso mesmo, é um animal, tem que ser medicado, contido, reprimido, etc., 

esse grupo é..., por exemplo, ele foi expressivo e conseguiu, inclusive, retornar ao poder 

nessa instituição, no CPPII, já em 1988, está entendendo? Então depois de quase 10 anos. 

 

LM -  10 anos. 

 

PA -  Eles continuaram articulando. É evidente que eles tiveram que fazer alianças com o 

setor privado essas coisas, mas, a princípio, por uma psiquiatria clássica, a questão que se 

coloca, que cabe era ideológica e não é política ou econômica, ideológica, eles acreditavam 

diferente. Então, no dia-a-dia bem..., e existia o conservadorismo é... mais clássico do serviço 

público, está entendendo? Da descrença, do desinteresse dentro de uma instituição que foi 

um foco importante de formação, de conhecimento, de produção de técnicos na década de 

40, 50 até 60, início de 60 e que... estava em plena decadência, com a privatização então..., 

aquilo ali deixou de ser um local de tratamento para ser um local de indigentes, que a 

Previdência passou a captar a chamada clientela de elite, que eram os previdenciários, que 

até era verdade, no início do governo militar ainda era uma certa clientela privilegiada, e 

tinha alcançado construir os IAPCs, o Hospital de Bonsucesso e de Ipanema, da Lagoa, a 

partir de uma organização, a partir de uma estrutura do..., Previdenciária populista do Getúlio 

que era um serviço de qualidade (AB – Fala ao fundo). As pessoas, os servidores do estado 

iam para o Hospital dos Servidores, iam para o Hospital da Lagoa, de Ipanema, de 

Bonsucesso, por aí afora, eram hospitais de qualidade, e que se mantiveram até certo... 

resistiram até muito recentemente, agora estão praticamente acabados, o Cardoso Fontes, 

tudo isso. Então a Previdência, ela... esses hospitais, como a Previdência não tinha hospitais 

psiquiátricos, nunca teve, a Previdência nunca teve um hospital psiquiátrico no Brasil, serviço 

próprio, os hospitais próprios eram gerais ou muito especificamente cardiologia, maternidade 

do INAMPS, maternidade não sei o quê, que era antes dos IAPs, não é? E aí, essa clientela 

quando precisava ser atendida ia para os hospitais do Ministério da Saúde, que era antes do 

Serviço Nacional de Doenças Mentais, depois DINSAM, que eram bem tratados e ali eram 

tratados pelos grandes psiquiatras brasileiros ou que iam para o Engenho de Dentro, 

principalmente no Engenho de Dentro, ou iam no Pinel, aonde até hoje tem nomes clássicos 

lá, professores do Instituto de Psiquiatria, só que não trabalham mais e tal, arranjaram um 

jeito. Então, esse funcionalismo dos hospitais aí no final da década de 70, então estavam 

descrentes, desacreditados, com arroxo salarial, com perdas, com perdas de influência, perdas 

de prestígio, perda de salário etc., e perda de projeto. Então tudo que eles falavam: “Eu já vi, 

não acredito, não vou”, está entendendo? Eram muito resistentes. Então dia-a-dia dessa... 

 

AB -  Muita resistência pela descrença, não é? 

 

PA - É, pela descrença, pelos... o dia-a-dia desse trabalho nosso era muito difícil, a gente 

tinha oposição, resistências, ou oposição, que é mais claro, e resistência dos setores mais 

específicos sabiam o que representavam resistir, no sentido dos interesses econômicos, dos 
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interesses políticos ligado à repressão e dos conservadores que viam uma psiquiatria 

democrática, essa palavra era... maldita, era uma coisa assim, “Psiquiatria democrática? O 

que era isso? Coisa de comunista”. E como a psicologia democrática italiana era vinculada, 

tinha muita influência do Partido Comunista italiano, movimento sindical, operários, 

estudantil, então essas influências, a gente trouxe Basaglia em 78, então era muito... os 

psiquiatras, às vezes pessoas que não tinham claramente muito uma posição, era um 

enfermeiro, um psicólogo, um assistente social de lá, mas que quando apareceram jovens 

com idéia de psiquiatria democrática e tal, aí tomaram posição contrária: “Não, quero 

psiquiatria pura! Psiquiatria só, a boa psiquiatria”. Está entendendo? Como nós fazemos aqui. 

Esse negócio de democratizar, de encher... 

 

AB-  Botar política no meio. 

 

PA -  É, de botar política... então, era uma, uma resistência difícil mesmo, a tal ponto que 

nós fomos, essas demissões todas, naquele início do movimento, e a... depois o impedimento 

que a gente entrasse mesmo nos hospitais. A gente ficou durante 78 e 82 sem poder entrar, ir 

lá mais e tal. Ficamos durante um ano fazendo piquete na porta. Em 82, quando nós voltamos 

e Engenho de Dentro que era esse mar, que eu falei, Colônia era moleza, não tinha, não tinha 

mais ninguém, nem técnico, nem a favor, nem contra, muito pelo contrário, não tinha 

técnico... 

 

AB -  Era o abandono mesmo. 

 

PA -  Abandono. 

 

LM-  Abandono total. 

 

PA - O Pinel sempre foi como o Paulo Mariz, o diretor de saúde mental da divisão, dizia: 

“A boutique psiquiátrica da zona sul”. Lá iam... tinha, no início de 80, da co-gestão tinha 400 

e tantos, quase 500 funcionários, o hospitalzinho que tinha um porte miúdo, e a brincadeira 

era se todo mundo fosse trabalhar no mesmo dia, caía o prédio, desabava, Palace II6, não é... 

 

AB -  Não agüentava. 

 

PA - Não podia entrar, não tinha mesa, não tinha sala. A lista, o quadro de funcionários 

psiquiatras era uma coisa enorme. A gente começava a descobrir nomes, Portela Nunes, Leão 

Cabernite, fulano de tal, fulano, todos os grandes nomes da psiquiatria eram contratados de 

lá, só que nunca iam. E outros grandes, muitos nomes, muita gente contratada, todos médicos 

do Ministério da Saúde, conseguiam uma vaga para o Pinel, conseguiam trabalhar do lado, 

no Instituto de Psiquiatria, passava no Pinel, assinava o ponto, iam dar aula no Instituto, 

voltavam, porque é... caminho. Não é... 

 

                                                 
6 O depoente refere-se ao nome do Edifício de apartamentos residenciais chamado Palace II, localizado na Barra 

da Tijuca, Rio de Janeiro, que desabou em fevereiro de 1998, tendo 8 vítimas fatais. 
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LM -  É, caminho. 

 

PA - ...você passa por dentro, passavam lá assinavam o ponto de saída, entendeu? E... por aí 

fora. Quando precisava assinar aqueles pontos assim que se assina no final do mês e tal... 

Então uma quantidade muito grande de pessoas, não é? Zona sul, faziam o consultório deles 

ali por perto, iam, etc. Então, em concreto, você não encontrava quase ninguém, mas aquela 

assim, você conseguia uma vaga para fulano e beltrano para se internar ali, que era conhecido, 

uma pessoa que trabalhava lá como caseiro, fulano, essas coisas assim, mas não tinha a 

condição... o cara também não ia pagar uma internação... 

 

AB -  Era uma rede mesmo, não é? 

 

PA -  ...tinha Previdência, qualquer coisa assim, ele ficava ali. Era muito assim. E dali 

também tirava-se muito paciente para o Instituto de Psiquiatria, os chamados pacientes de 

aula. Então, era um espaço de seleção de pacientes. Paciente com delírio clássico, bom para 

dar aula, aquele paciente com quadro fóbico... 

 

LM -  Como é que era (AB- fala ao mesmo tempo) ...? 

 

PA -  É, é, como você pegar... 

 

LM -  É um exemplo vivo! 

 

PA -  Exemplo vivo. As aulas eram dadas no Instituto de Psiquiatria, e ainda para a minha 

surpresa, o são com todo processo de transformações, entre aspas, que tem lá, ou fora de 

aspas, que fora da... eles tem o hospital da psiquiatria clássica intocável, e têm uma série de 

atividades paralelas, cosméticas, programas e tal, progressistas... 

 

AB -  Progressistas. 

 

PA -  Mas, que não, não entram no núcleo... da psiquiatria hard. 

 

LM -  No cotidiano. 

 

PA-  No cotidiano. Então, as aulas ainda são. Primeiro, é..., por exemplo, um quadro de 

paranoia clássica, de parafrenia, está entendendo? Um quadro de neurose obsessiva, 

compulsiva, aquele que lava a mão toda hora, que, como está escrito no livro: o cara dá a 

mão a pessoa, ele vai lá e lava a mão para não se contaminar com micróbios, tem um paninho 

para pegar no copo, nas coisas. Isso em casa. Que vai sair de uma sala e fecha 400 vezes, 

aquela sensação de compulsão, está entendendo? Fechei, está fechado, aberto para fechar de 

novo e tal. A pessoa tem que segurar ele às vezes para parar. Então, eram quadros assim. Isso 

é transferido para o Instituto de Psiquiatria para dar aula. Então era um problema, assim como 

os chamados pintores da Nise, não é? O doente mental, problema psiquiátrico lá, pintasse 

bem, dá adeus a liberdade porque ele ia ficar o resto da vida como os pintores da Nise da 

Silveira, morreram todos internados. Eu até falei daquela vez do Ardelino, porque pintavam 
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bem, ficavam ali como estudo, estudo, estudo. Então a.... lá o Instituto de Psiquiatria tinha o 

Alcebíades, que eu fiz o filme sobre ele que eu falei, a Nina, que deve estar viva ainda, era 

um quadro de sífilis cerebral, típico, hoje quase não se vê mais, não é, a sífilis chegava na 

fase terciária e o treponema válido, ocupava o cérebro, aí dava um quadro de lues, como a 

gente chamava, lues, escreve. Ou de sífilis...é... cerebral, ou Tabis dorsalis, ou paralisia geral 

progressiva, PGP, foi um quadro mais importante assim, da chamada psiconeurologia, ou da 

neuropsiquiatria...que foi em 1828, se eu não me engano, foi Beial que descobriu, então que 

a doença mental, no caso uma psicose orgânica, poderia ser causada por...uma coisa orgânica, 

então depois descobriu-se que era um agente físico, um agente externo... 

 

AB -  Um externo... 

 

PA -  ...um hospedeiro, um hospedeiro, desculpe, um... 

 

AB -  Um vetor. 

 

PA -  Um vetor. Ocupava e depois tinha aquela fase, é... venérea, depois uma fase de 

latência, desaparecimento, depois a fase cerebral que dava alterações do quadro do Nietzsche, 

de todos os ângulos, não é? Então a Nina, por exemplo, ela até... Eu entrei no Instituto de 

Psiquiatria em 76, a Nina já estava lá há 50 anos, sei lá, há quarenta e tantos anos, velhinha, 

está até hoje lá. Ela andava até eu fui lá, muito pouco tempo que eu não vou, assim para um 

congresso, alguma coisa, ali no Pinel a gente vai tomar um café. Tem uma cantina. A Nina 

estava ali pelo corredor. Então, você tinha esses quadros assim de aula. E na aula o professor 

entrava com um psicótico, por exemplo, um esquizofrênico com delírios místicos, de que era 

Deus, ou que era perseguido, então delírio ou paranóide, que era seguido pela KGB, então... 

é, mostrava ou entrevistava ele, a cada aula de aluno. Ou na graduação do quarto ano, ou de 

especialização, ou de enfermagem psiquiátrica, ou de não sei o quê, lá vinha o paciente... 

 

AB -  Lá vinha o cara e era exposto... 

 

PA -  Entrava. Seu nome! Não sei o que. Faziam anamnese, como se fosse, tal...Alguns já 

sabiam mais ou menos o que tinham que fazer, acomodavam-se. E até as pessoas diziam: 

‘Não, se fosse ruim ele não ficava’. Como se a inst..., o processo de institucionalização...não 

fosse uma coisa sedutora, envolvente, não é, que certa forma faz com que a pessoa acabe 

querendo aquilo. 

 

LM -  Se enamorando daquilo e desejando. (ri) 

 

PA -  É, se enamorando. E isso não significa que seja bom.   

 

LM -  Lógico. 

 

PA -  A dependência, não é? A dependência à droga também. A pessoa pode dizer: “Eu 

gosto”. “Mas não é bom para você’, entendeu? Então, mas eles, mas eles são muito... a, 
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argumentavam muito isso: “Você quer tá aqui, ou você quer tá na rua, morando, 

abandonado?” 

 

AB -  As opções são ótimas. 

 

LM -   É. 

 

PA -  “Não, eu quero ficar aqui.” Entendeu? “Aqui eu como, venho pra cá e bem ou mal...” 

 

AB -  Aí seria ficar na rua e sem comida e quem vem... 

 

PA -  Uns acabavam se divertindo ali. E mesmo que não tivesse mais delirando, ele sabia o 

que tinha que responder, porque os alunos precisavam ouvir o que era o delírio, não é. Então 

tem casos fantásticos. No caso a Dr.ª Isa Alboim da Mata entrevistando e falou: “O sr. ouve 

vozes?” e o paciente olhava com olhar desconfiado para um lado e para o outro. “O sr. ouve 

vozes?” e ele desconfiado. Ela falou assim: “Estão vendo, vocês estão assistindo a uma, a 

uma, um sintoma chamado humor delirante, que a pessoa ela ainda, ela expressa alguma 

desconfiança, ela, ela tem um olhar meio desconfiado, ela está, ela está ouvindo alguma coisa, 

ou vendo alguma coisa, mas ela não quer contar” ... 

 

LM -  Não reage, não é. 

 

PA - ... “É, o que ela..., ela ainda está desconfiando que é estranho também. Ela não está, 

digamos, dominada pelo delírio, não é? Ela não foi ainda iludida totalmente, entregue ao 

delírio à alucinação, mas ela está naquele estado de perceber, do delirando acordado, 

entendeu? Você sabe que não é sonho, que não é realidade, mas também está naquela situação 

de estranheza”. Esse, é o humor delirante que se fala... 

 

AB -  Não consegue externar. 

 

PA -  ...humor, no sentido mais amplo, não é? 

 

AB -  Isso. 

 

PA -  Não do humor do rir ou do chorar, mas do estado de alma, de condição da emoção, 

da afetividade. Então ele está com aquela sensação do humor delirante. E foi... Eu não. Eu 

simplesmente se uma pessoa, se eu ouço vozes (ri), eu falei: “Eu não sei se eu via como um 

estado psiquiátrico”. Não sabia se era exame de ouvido, está entendendo? Ela falou: “O sr. 

ouve?” “Ouço”. Ela está falando da voz. “Eu ouço a voz da senhora, perfeitamente a senhora 

falando”. Agora, se eu falar que ouço, eu não sei se é... entendeu? Se eu estou sendo..., não 

é? Esquisito o negócio. “está me ouvindo?” “Tô”. 

 

AB e LM - (risos). 
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PA - “Está me ouvindo?” “Tô”. Entendeu? E ele entendia então que era uma..., do tipo: “Está 

me ouvindo?”, “a minha voz?”, “tô”. Não, ouve vozes... Então é aquela coisa também que a 

gente fala, mas... “Você ouve vozes, que o senhor acha que não são verdadeiras?” Ele vai 

dizer muitas vezes: “Não, as minhas vozes são verdadeiras. O cara fala comigo: Olha, eu vou 

te matar.” 

 

AB -  É. 

 

PA -  Se ele está vivendo o delírio mesmo, a alucinação, uma situação. 

 

LM -  Ele tem aquilo como uma verdade... 

 

AB -  É verdade! 

 

PA -  Ele pode ter aquilo como uma verdade absoluta, está entendendo? Então, “ouvir vozes 

eu ouço.” “O sr. vê coisas?” “Vejo, eu não sou cego. Agora, eu estou achando estranho eu 

vir num exame psiquiátrico, me botar na frente de um monte de gente e me perguntar se eu 

estou ouvindo. Se eu precisasse de um médico de ouvido, um otorrino (risos), eu ia.” Mas 

então, as aulas são expostas. Aulas, por exemplo, de aplicar, a gente fazia exame de líquido 

cefaloraquidiano e que tirava o líquido da, da... 

 

AB -  ...da coluna? 

 

PA -  ...da espinha, da coluna, em aula, para as pessoas verem como é que faz. Sem 

indicação, porque, por exemplo, o que é feito a indicação: suspeita de sífilis, suspeita de 

algum tipo de psicose de caráter inflamatório, infeccioso, eventualmente é, por intoxicação, 

se pode ... eventualmente por uma, uma hemorragia cerebral, um traumatismo. Então a 

indicação muito precisa. É uma coisa de um certo risco, porque você introduz uma agulha 

grossa entre duas vértebras, para pegar o líquido, então tem que ser medido ali pela coluna, 

chegar para sentir os ossos o líquido, para   evitar qualquer traumatismo... 

 

AB -  ...traumatismo... 

 

PA -  é, nervoso, como um nervo, com um tal. Então você tem uma coisa delicada, então 

eles faziam para ensinar. É a mesma forma eletrochoque que era dado tipo com o paciente 

muitas das vezes sem indicação, ou em situações de verdadeira exposição pública, circense, 

que o paciente chegava, era deitado ali, 40 alunos... 

 

LM -  Mas Paulo, isso agora? 

 

PA -  Ainda se faz o eletrochoque, as aulas assim eventualmente todas públicas, todas 

abertas. Então isso era a estrutura que eu estava falando... é do Pinel, porque que o pessoal 

era transferido. Então eles tinham, o Instituto era sair. Então ele nunca teve impacto 

assistencial, mais tarde, depois com o SUS pagando, eles começaram a abrir ambulatório a 

circular mais, porque eles deixaram de ser um hospital universitário clássico, como eram 
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antigamente todos, para também entrar num sistema de mercado do SUS. Antes do SUS e 

depois do SUS que prestou assistência, recebe por consulta, por não sei o quê tal. Então eles 

passaram um pouco mais a... Mas antes, hospital era um contingente de pacientes 

predominantemente cronificados ali, utilizados como quadros clássicos e, é... em toda clínica 

é comum isso. Quer virar? (interrupção na fita) Quer dizer, em toda clínica é comum isso, 

em aula de faculdade. Eu me lembro quando eu estudei na “gastro”, tinha um paciente com, 

com esquistossomose, tinha um aumento do fígado, tinha a cite, aquela barriga d’água 

chamada cite. Seu Ângelo, me lembro dele. Ele levou anos ali. Então, ele nem era muito bem 

tratado da coisa e ele era mantido como um caso. Então quando tinha prova prática... 

 

LM -  Não pode sarar não, não é Paulo? Senão vai embora. 

 

PA -  É, vai embora. É um caso clássico: a cite, bentífica, todo o quadro dele, amarelado, 

tal, o problema hepático sempre dá o amarelão. 

 

LM -   É. 

 

PA -  O pessoal até chamava na roça o amarelão. Então. E aí o seu Ângelo, a gente fazia 

prova nele, a prova prática lá no seu Ângelo. Aí falava: “O que se, como é que você pergunta, 

o que é que você vai fazer?” Então é, o professor ia e então a gente perguntava. É... “O sr. 

tem isso, tem aquilo, tal? Sua barriga, deixa eu ver”. Aí tocava, mexia, apalpava, auscultava, 

fazia todos os procedimentos. Quando a gente esquecia alguma coisa, o sr. Ângelo 

lembrava... 

 

AB -  Ele mesmo. 

 

PA -  Ele falava: “Olha, o sr. tem que apalpar aqui, tem que ver. Tem que medir com 

quantos dedos abaixo da reborda costal está o fígado”, Entendeu? Tal. Então tinha, ele dava 

todo, ele tinha todo o linguajar. Ele sabia de tudo. Então o caso mais gozado que a gente teve 

com o seu Ângelo, foi um amigo meu chamado Paulo Sérgio Marangoni, que era o “Cabelo”, 

estava escultando ele, e o médico, o professor dizendo: “E aí, você está ouvindo não?” E o 

Cabelo sabendo o que deveria ouvir. Dizia: “Estou ouvindo isso, aquilo, aquilo outro, tal”. 

Aí o médico começou a anotar, o professor anotando. Enquanto o professor anotava o seu 

Ângelo fez sinal para o Cabelo que tinha esquecido de colocar o estetoscópio no ouvido 

(risos). Ele estava com o estetoscópio aqui, ó... 

 

LM - Ou seja, não estava ouvindo nada (ri). 

 

PA - É, ouvindo e aquilo estava... e o próprio professor não reparou... 

 

LM - Olha! 

 

PA - Aquela coisa da e tal. Aí o seu Ângelo: ‘pixii’... aí eu me lembro a gente assistindo a 

aula, aquilo ficou anos marcados. 
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AB - Anos marcados. (ri) 

 

PA -  E ele lembrava tudo, fazia. (risos). Então, são pessoas docilizadas. Então era um 

pouco esse quadro. Então o CPPII era o mais violento em relação à resistência, porque tinha 

impacto assistencial.  Mil e tantos leitos que... Está, quando começou então o período de 82 

que nós voltamos e a co-gestão, aí foi violenta a resistência, porque. Primeiro, éramos nós 

que estava voltando e eu, muito particularmente, chamado Cabelo Vermelho, comunista até 

no cabelo, aquele negócio todo, tinha sido o pivô da crise de 78, entre eu, o Zé Carlos e o 

Leon Chor, mas eu era o que, mais identificado na questão do sindicato, com trajetória 

estudantil, do Movimento Estudantil, então essa coisa mais assim, com uma certa... 

 

 

Fita 6 – Lado A 

 

PA - Bem, então, quer dizer a resistência em 82 era muito grande, não é. A minha vinculação 

histórica com o CEBES, com sindicatos, histórica, recente, mas que hoje é histórica. Recente, 

na época, identificação do CEBES, é identificado como um centro criado pelo Partido 

Comunista Brasileiro... 

 

AB - Você poderia falar um pouquinho sobre o CEBES. Sobre a criação do CEBES. 

 

PA - O CEBES foi criado em 76, o David Capistrano até agora na décima conferência. Aliás, 

na minha eleição, o presidente do CEBES, ele disse que, na verdade... Nunca foi criado pelo 

partido comunista, que é um mito isso. Todo mundo diz que o CEBES foi com um braço 

social na área de saúde do partido comunista. Teria sido uma decisão do comitê que central 

criar uma atuação, uma entidade, uma, um veículo, inclusive uma revista que reformulasse o 

pensamento crítico, que formulasse um certo consenso crítico, pensamento de oposição, na 

área de saúde e inclusive área de saúde pela sua importância. Poderia ser também na 

educação, mas a saúde muito ligada à qualidade de vida e qualidade de vida ligada a salário, 

a condições de trabalho, a saneamento, a tudo então seria um pouco uma forma do “partidão” 

atuar. E De fato durante muitos anos se acreditou bastante nisso. O David Capistrano 

fundador do CEBES junto com Zé Rubem. O David era vida filho do David Capistrano 

fundador do “partidão”, no quadro nacional específico. Um daqueles desaparecidos que 

passaram inclusive pelo Engenho de Dentro de acordo com o que dizem, ninguém tem prova 

disso, as pessoas vinham e falavam que eu vi David Capistrano internado ali. Está 

entendendo? O Engenho de Dentro, aí o deputado seguia e tal e não conseguiam. Então, o 

David fez depoimento que agora não que... Foi um pouco assim, mas era uma idéia de centro 

de esquerda está entendendo? Crítico, que organizassem um pouco na área de saúde, setores 

progressistas de esquerda, nessa área, que era uma área de atuação crítica progressista 

importante historicamente. Grandes sanitaristas que passaram por aí e tal. 

 

AB - Quando foi criado você estava vindo para o Rio. Você estava vindo para... 

 

PA - Exatamente. 
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LM - Em 76. 

 

PA - Eu vim para o Rio em 3 de janeiro de 76, quando começaram a criar o CEBES que foi 

no segundo semestre, o pessoal... começou a aparecer algumas pessoas estudo de psiquiatria, 

a gente morava na residência, chamando para reuniões. A idéia de criar um centro e tal e eu 

já estava vinculado ao sindicato na campanha em que o sindicato estava fazendo para 

derrubar o sindicalismo pelego como a gente chamava que era o Damian, um médico antigo 

que vinha sendo o presidente do sindicato há muitos anos. Então, expressivamente na área 

de saúde, nesse período tinham dois movimentos. Um para tomada dos sindicatos, que mais 

ou menos em nível nacional começando a articular com algumas lideranças expressivas. E 

outro que era de criação do CEBES que era a formulação de um pensamento crítico e 

alternativo a política nacional. Um era mais trabalhista, sindical, de recuperar a atividade do 

médico, dos espaços médicos de atuação que se vinha observando como se falava uma 

proletarização, uma decadência do trabalho médico, do papel do médico desde a unificação 

das previdências com o surgimento do plano de Leonel Miranda do PPA de 68 parece. Em 

68, após a revolução. Uma massificação muito grande das instituições médicas, uma 

proletarização, então, com os convênios, com os convênios os médicos pela primeira vez 

passaram o grande mercado médico passou a ser contratado uma clínica conveniada. Abaixo 

do salário, sem carteira assinada ou com carteira. O médico que era liberal que tinha 

consultório etc., e começa a sentir esse primeiro momento. Então, esses dois movimentos. 

Um mais propriamente sindical que é de tirar da mão de entidades que não lutavam, não 

reivindicavam e que não conseguiu espaço e o outro de produção de uma reflexão sobre uma 

política nacional de saúde alternativa. Então, um era assim mais na ordem do pensamento 

que é o CEBES e outro na ordem mais na política/social que era o REME. 

 

AB - REME. 

 

PA - Movimento de Renovação Médica. Então, já existia desse meio não é estudante de 

medicina. A gente tanto, eu tinha sido do ECEM, e ECEM, Encontro Científico de Estudantes 

de Medicina. Mas o ECEM ele era o encontro que tinha de dois a dois anos. Mas nesse 

período, quer dizer, as pessoas eram do ECEM, como se fosse uma entidade. Tinha uma 

diretoria. E a gente se vinculava, ajudava, participava e tal. Em 74, não sei a data certa, o 

ECEM em Petrópolis, no Quitandinha, o exército cercou o Quitandinha com a gente lá. 

Período, que eu era do diretório acadêmico, como o Benilton Bezerra, o Silvio Romero que 

eu falei que depois logo apareceu morto, o Paulo Sérgio Marangone esse aí do S. Ângelo, do 

exame. Então, a gente, essa tradição do diretório, do movimento tendia a se aproximar, então 

era um momento que também estava muita gente vindo do interior. Mais talvez do que antes 

por causa dessas faculdades. A gente falou que depois 68 começaram a ser abertas como 

também a proliferação dessas escolas de medicina privadas. Aquela idéia dos excedentes não 

é dos..., A questão é absorver a classe média para esses trabalhos e não fechar mais esse 

negócio de vagas por causa da situação de conflito e também com isso privatizou, atendeu a 

todos os deputados e senadores a abrir escola por aí afora. Então, esse período começa a sair 

as levas desses novos estudantes. Então, é uma, é uma época de mudança significativa no 

mercado, com as clínicas privadas começando a oferecer empregos não é, para médicos. É 

uma mudança significativa do trabalho médico, não é. Da figura do médico, da tradição do 
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médico liberal para o médico contratado de carteira assinada, predominantemente. É uma 

mudança significativa também na origem de classe do médico na tradição, o médico que 

vinha do pai para filho que é que conseguia entrar numa faculdade ou outra. Muito raramente 

entrava um fulano qualquer e uma faculdade. Existia uma. 

 

LM - Um funil muito grande. 

 

PA - Um funil muito grande. Então, médicos apareciam. No meu caso, até aqueles que não 

queriam ser. Viravam médicos, entendeu? Então, apareciam assim a rodo. Então, uma 

mudança que, por outro lado, um certo esgotamento já da ditadura que já estava nos seus 14 

anos mais ou menos, 16,12 anos. Mas mudanças significativas não é. Já se falando da 

distensão democrática, na abertura democrática, Golberi, Costa Silva etc. Então, mudanças 

na classe média de em geral, na economia, em geral, no país, mas pegando mais a questão do 

médico, da saúde, essas mudanças. Então, uma proletarização do médico, uma massificação 

do atendimento médico em geral, sanitário voltado fundamentalmente para a assistência e 

não, digamos, atividades mais gerais de saúde. Assistência toda ela conveniada. Cada vez 

mais, o médico era contratado do INAMPS, o INAMPS vem até depois, eu acho tem, com 

nome INAMPS, mas da Previdência ou dos Ministérios que não faziam concurso. Ministério 

da Saúde, ou da secretaria. O médico passa ser ou atividade liberal muito pequena ou uma 

atividade de contratado de clínica. Esse contexto, na política ou de mudanças na política, da 

privatização e tal, é que, por exemplo, o CEBES pega, muito fundamentalmente. As 

influências aí da crítica, muito grande, a influência do Carlos Gentile de Mello não é. 

Brasileiros, o Mário Vítor Assis Pacheco, e do próprio Samuel Pessoa que logo morreu. 

Estava começando a idéia do CEBES. Mas a idéia de que era necessário combater 

fundamentalmente essa divisão entre medicina preventiva e medicina curativa, entre 

privatização ou estatização da medicina que eram os grandes temas, então estatização versus 

privatização, medicina curativa versus medicina preventiva, ambulatório versus internação, 

trabalho em comunidade versus hospitalar, entendeu? Então, o que a esquerda, o pensamento 

crítico apontava? A medicina estatal, comunitária, preventiva. Está entendendo? Era mais ou 

menos assim as palavras de ordem, não é. Ao contrário, então de uma medicina privatizada, 

curativista, hospitalar, menos comunitária, menos de ações, de intervenção cultural etc. 

Então, é nesse contexto que surgiu o REME e o CEBES que nesse primeiro momento seguido 

de mais ou menos de como aliados, e muito pouco se separaram nesses anos até hoje. O 

movimento sindical. 

 

AB - Quem podia destacar no REME, de pessoas que se destacaram desde o princípio, que 

tiveram a frente desse movimento? 

 

PA - Do REME? 

 

AB -  É do REME. 

 

PA – O..., Tinha os quadros clássicos, assim da medicina que foram buscados, liberais. 

Pessoas importantes, de nome universitário, acadêmico que dava uma certa legitimidade 

inclusive com o regime militar, que eram os nossos escudos não é, protetores. O Rodolfo 
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Rocco, o João Carlos Serra. Professores universitários. Pessoas de nome e tinham quadros 

tradicionais de luta política como Tenório. Luiz Alberto Tenório, Heraldo Bulhões, também 

pessoas que vinham de movimento médico, estudantil, que tinham luta contra a ditadura e 

alguns caçados etc, não é. Então o REME nasceu basicamente São Paulo e Rio, não é. Mas 

se tornou um movimento nacional então, era um movimento importante nesse período, depois 

começaram as lutas pelos conselhos, que eu já falei. E o CEBES nasceu então, o primeiro 

número da revista é em outubro de 76. 

 

AB -76. 

 

PA – Não é. Tem, vocês vendo lá tem artigo do Sérgio Arouca, dois artigos. Ana Tabeline, 

tinha o Mário Testa, está entendendo, que era um pensamento, era um cara de esquerda, da 

América Latina importante, expressivo. Então, a é muita essa ênfase na medicina preventiva, 

medicina comunitária, as primeiras discussões da saúde como um campo interdisciplinar. 

Como um campo. Quer dizer, a medicina, a saúde não é só um campo curativista mais 

envolvido com a história, com a sociedade, com a economia. São essas as primeiras... Em 

torno, então do CEBES se cria, da revista, o CEBES nasce mais ou menos para ser uma 

entidade que desse e legitimidade, viabilidade à revista. Que não fosse uma revista de fulano 

e beltrano, entendeu? Mas de um centro, de uma atividade em grupo, que se reunisse e que 

seria independente. De fato, você pega o CEBES, você encontra algumas propagandas de 

ministério, de uma campanha e tal. Mas nesses 22 anos, o CEBES nunca teve uma 

propaganda privada. Uma revista que se manteve, vinculada a uma ideologia de 

independência. 

 

AB - Independência. 

 

PA - Autonomia com os financiamentos etc. 

 

AB - E a participação tanto do CEBES com o núcleo de saúde mental quanto do REME e de 

outras instituições no movimento dos trabalhadores foi sempre muito forte. O trabalhador de 

saúde mental. 

 

PA - Foi. Não porque. 

 

AB - Sempre teve. 

 

PA - O movimento dos trabalhadores quando nasceu em 76 então já tinha o sindicato, aliás 

78, quando o movimento se constituiu realmente. 

 

AB - Com a crise. 

 

PA - Em abril mais ou menos em 78 a já o sindicato dos médicos já estava com o REME. 

Nós já participávamos de sindicato. Alguns ativamente indo. Eu, Pedro Gabriel, tinha um 

grupo, o José Carlos Sousa Lima. A gente ia Pedro Silva, a gente ia ativamente às reuniões 

do sindicato gerais. Aí começávamos a criar um grupo chamado comissão de saúde mental e 
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discutíamos nos hospitais, etc, etc.  E já participávamos do CEBES. Quando o CEBES foi 

criado, ele tinha uma diretoria nacional cujo primeiro presidente foi o José Rubem, Alcântara 

Bonfim que é o atual presidente da SOBREAVIME, sociedade brasileira de vigilância de 

medicamentos e ele tinha núcleos estaduais ou até municipais ou regionais etc, etc. Então, a 

gente tinha o núcleo do Rio de Janeiro que era o Arouca, Reinaldo Guimarães, Ana Tabeline, 

Nina Vivina Pereira Nunes, Hésio Cordeiro, e José Noronha. Esses nomes primeiro 

momento, não é. Temporão. José Gomes Temporão. Esse no primeiro momento, não é, eu 

fazia parte também. Isabel Picaluga depois entrou Luiz Alberto Tenório. As mudanças. 

Então, o CEBES é regional, Célia Leitão, Célia Almeida. A ENSP aqui toda. 

 

AB - Toda.  

 

PA - Mais ou menos tinha passado pela diretoria. A Maria Helena Mendonça aqui do NUPES, 

a Sônia Fleury. As primeiras revistas do CEBES. A segunda ou terceira tem um artigo lindo 

da Sônia Fleury que na época era psicóloga. A Sônia Fleury é psicóloga não é. Depois virou 

uma, sei lá, uma socióloga, alguma coisa assim, cientista política. Muito interessante sobre o 

trabalho do psicólogo, assim altamente inspirado em Basaglia toda essa coisa da psiquiatria 

crítica a psiquiatria democrática. Então, os núcleos estaduais eram muito fortes. Os núcleos 

estaduais. Agora, tinham uns locais que tinham núcleos regionais eram dois ou três cidades 

pequenas em São Paulo muito próximas. Os caras tinham, circulavam, então tinha um núcleo. 

Cidades, núcleos municipais em Pelotas, que eu me lembro. Londrina que até hoje tem. 

É o único e tal. Mas aí depois do CEBES a ser mesmo uma associação nacional, com uma 

diretoria nacional, só editava a revista e participava, participou de muita ativamente durante 

um período do cenário nacional até talvez a oitava conferência, onde ele começou a sumir do 

cenário, não é. Mas, então, tinha, tem ainda uma presença. Única revista em âmbito nacional 

que discute a política de saúde, que tem espaço para políticas públicas que é dedicada a isso, 

não é.  

 

LM - Aí isso.  

 

PA - O recorte dele é esse. Nenhuma outra revista tem esse recorte. Até podem publicar e 

eventualmente matérias assim. 

 

AB - Pensando nessa coisa da institucionalização, quer dizer, o CEBES tem a sua estrutura. 

Ele era um, podemos chamar, de associação, era uma associação que tinha revista enquanto 

um veículo... 

 

PA - Veículo. É. 

 

AB - De divulgação e tal. Mas ela tinha uma estrutura. Sempre teve não é, de diretoria e tal 

e tal. O movimento, em algum momento pensou em se estruturar, quer dizer, tinham grupos 

que quem, movimento dos trabalhadores de saúde mental fosse estruturado enquanto uma 

instituição ou ficasse nessa coisa mais de ser um movimento nesse sentido mesmo, sem ter 

essa coisa burocratizada, não é? 
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PA - A gente tentava diferenciar a Comissão de Saúde Mental do CEBES. A Comissão de 

Saúde Mental do Sindicato, a Comissão de Saúde Mental da APERJ, Associação de 

Psiquiatria do Estado Rio de Janeiro, ou desculpa AMERJ, Médica do Rio de Janeiro, a 

APERJ era ultraconservadora e foi até muito recentemente ultraconservadora. Hoje, eu acho 

que ela é só conservadora. Perdeu o ultra, mas ela é conservadora. Então, a APERJ é a nossa 

inimiga, está entendendo? Tinha os quadros assim de resistência ao nosso trabalho, a nossa... 

Mas, a AMERJ não. A AMERJ era... A diretoria da AMERJ era o Mário Vítor Pacheco, era 

do Dr. Litzs. Esse nome... Era partidão. A AMERJ foi dominada pelo partidão, Mário Carlos 

Gentile, Washington Loyello, que era psiquiatra, então. Maria Teresa Palácios. Eram quadros 

clássicos do partidão, está entendendo? Um dos Isnar Teixeira. Isnar Teixeira que foi um 

médico, nome clássico do partidão. Foi presidente, e ia nas reuniões, tinha as reuniões, aí eu 

era um dos jovens do movimento. Destacados para reunião para a APERJ. Então, era assim 

aquela média dos freqüentadores de 70 tantos anos, todos aposentados, mais... Ali falava com 

rigor, era muito bonito. E aí eu, pelo Núcleo de Saúde Mental não é, pelo Movimento de 

Saúde Mental e o Vivaldo Lima Sobrinho lá pelo REME. Está entendendo? E ia também 

Márcio Amaral, que era psiquiatra e professor da UFF, ia lá pelo sindicato tal. Então, a gente 

ia assistir... Derrubamos várias vezes os governos, era um barato. Era uma salinha da 

Cinelândia menor do que essa mesa, quase isso, aqui assim. Um quadradinho. 

 

AB - E cuidava do mundo. 

 

PA - Botava umas vinte pessoas e dominávamos o mundo ali, derrubávamos governos, 

fazíamos estratégias etc. Verinha, ali... E eu tivemos uma convivência muito importante com 

Gentile, fiquei emocionado uns dois meses atrás, antes um pouquinho do Natal. Que o 

Romualdo. Depois que morreu o Romualdo aqui do NUPES não é deixou uns livros aqui que 

a Sonia tinha falado: “Ah, pega quem quiser alguma coisa e tal e tal” e eu consegui que a 

Casa de Oswaldo Cruz abrisse um arquivo Romualdo Damas, como chama? 

 

LM - Arquivo pessoal. 

 

PA - Arquivo pessoal. E dando para lá e eu fui pegar algumas coisas e achei um livro do 

Gentile, dos vários livros que ele tinha, que eu nunca tinha lido realmente. Aí... Fui ler o livro 

e fiquei impressionado dele me citar. Foi de 77, 78 eu era recém-formado. Ele não cita como 

um texto não. Mais importante. Em um discurso dele, lá numa posse lá e tal, ele fala, dos 

promissores, dos jovens que não sei o que a, que teriam significado a nova medicina. A nova 

prática de luta e tal e fala de alguns nomes do Hésio, do Arouca e tal e me citou. Eu nem 

sabia que ele assim guardaria o meu nome o que eu ia naquelas reuniõezinhas à noite, 

conversava com ele, com Mário Vítor, que eu fui amigo. Agnaldo eu sempre esqueço o 

sobrenome do Agnaldo... Martins que é um pediatra de Niterói, do partidão, clássico. Tinha 

um livro que até hoje é histórico aí da pediatria chama "A infância no Brasil e a 

transformação". Ele mora lá no Saco, de São Francisco. É um psiquiatra clássico, oh..., 

Pediatra. 

 

AB - Pediatra. 
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PA - Sanitarista de luta, do partidão também e tal e ia para essas reuniões e ali eu convivi 

com esses, que eram mitos da medicina brasileira, de sentido de sanitaristas, de nomes. Todos 

de esquerda. Todos morreram mais ou menos aí pobres, maus etc. Então, fiquei emocionado 

de ver o negócio do Gentile, muito embora eu frustrei ele, eu não fui aquele Médico que ele 

achava. Mas eu fiquei... Então, a gente ia naquelas reuniõezinhas então. Mas enquanto 

representante do movimento ligado ao CEBES, ao sindicato etc. Agora, e dentro do REME 

você está perguntando, a pergunta anterior para completar era como que o movimento, a 

questão de Saúde Mental. Então, nós tínhamos esses núcleos, mas que eram nós mesmos, 

mais ou menos uns preferiam ir mais nas reuniões do CEBES, por causa do caráter mais, 

talvez conceitual, um pouco mais de, não era tanto conceitual mais ficava mais a matéria, o 

tema, o outro reunião de sindicato, pegava mais a questão trabalhista, do direito, do não sei 

o que o, as condições de trabalho. Outros mais na AMERJ porque tinha aqueles clássicos ali 

tal e tal que também, está entendendo, pensavam, faziam um meio da questão trabalhista, um 

meio da questão médica especificamente, mas era interessante. Agora, dentro da idéia de 

criar o movimento em si, enquanto uma coisa, era uma coisa... Sempre foi discutido... É até 

hoje. Inclusive, no “Loucos pela vida”, eu conto muita essa história. É até hoje, não é? A 

visão predominante era aquela que o Basaglia trouxe logo de 78 dizendo: “o movimento é 

um estado de espírito, um compromisso ideológico...” as pessoas... O movimento não deve 

ser uma entidade tal e tal e tal. Por mais que você tenha entidades. Mais se você não tiver um 

espaço, em que estas entidades, que tentem as pessoas a criar grupos... Isso aconteceu 

claramente com a criação do Instituto Franco Basaglia aqui no Rio. Que eu fui um dos 

fundadores. Fui um dos mentores inclusive não é. A idéia do Instituto Franco Basaglia, 

interessante saber isso, é do jornalista o chamado Cláudio Cordovil. O jornalista conhecido, 

do jornal do Brasil, vinculado, por questões pessoais e familiares e ideológicas ao movimento 

da luta antimanicomial. Em 87 mais ou menos 87 me convidou com Marta Zappa para tomar 

um chope no bar chamado Botequim, Botequim não, O Plebeu. 

 

AB - O Plebeu. 

 

PA - Ali em Botafogo. E ali abriu um papelzinho que eu guardei nessas minhas coisas aí com 

uma proposta de criação de um instituto de defesa do direito do doente mental alguma coisa 

que chamava Franco Basaglia. Instituto Franco Basaglia e tal. Que acabou se transformando 

no Instituto. E ali nós conversávamos, primeira vez que eu estou mostrando para você, que 

você acha... coordenador de saúde mental, e nós começamos a criação do Instituto Franco 

Basaglia, do qual depois ele logo chamou, nós chamamos Pedro Gabriel, Benilton Bezerra, 

Jurandir, e outras pessoas. Umas ficaram, outras não ficaram. João Ferreira, Domingos Sávio, 

e foi ampliando, ampliando e acabou que eu saí do Instituto Franco Basaglia. Eu acabei não 

ficando na primeira diretoria por ser Coordenador de Saúde Mental do Rio de Janeiro e isso 

numa avaliação que foi feita da qual eu não estava presente, eu estava em Angola, em missão 

internacional aí pela Organização Mundial de Saúde em cooperação lá em Luanda e foi 

decidido que como eu era uma pessoa muito vinculada ao governo eu poderia, de certa forma, 

desgastar a instituição e foi uma pena. Eu não fiquei no Franco Basaglia, mas talvez eu 

pudesse ter dado algumas influências não é, sem nenhuma pretensão de grande, de 

grandiosidade, mas de que o que aconteceu no Rio foi que o movimento se transformou no 

Instituto Franco Basaglia. Entendeu? E de lá para cá, então, o movimento acabou, na verdade. 
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Ele foi englobado porque a tendência, digamos hegemônica de condução do movimento. 

Movimento teve várias conduções. Movimentos que até nós trocávamos sede. As reuniões 

vão ser do sindicato dos psicólogos. As reuniões serão agora no sindicato dos médicos. O 

conselho de psicologia, na sede de não sei o quê. A gente ia circulando, de tal maneira que 

não tivesse uma sede, que ficasse sinônimo. 

 

AB - Que ficasse cristalizada. 

 

PA - Cristalizada ali, não tivesse... 

 

LM - Uma estrutura burocrática. 

 

PA - Ali. 

 

LM - Pesada. 

 

PA - Naquele período que estava ficando, estrutura burocrática mínima, bater uma cartinha, 

fazer uma coisa era daquele local. 

 

AB - É. Daquele local. 

 

PA - A condução das reuniões era das pessoas daquele local. 

 

LM - Certo. 

 

PA - De maneira que a gente circulava e isso existe na maior parte do país ainda, o movimento 

funciona assim. Mas, agora em, com a criação do Instituto aqui, o movimento, é fez essas 

depurações, digamos assim, que eu próprio fui afastado, a Marta Zappa e o próprio Cláudio 

Cordovil. No início... Acabou que os três assim, o Cláudio os dois que inicialmente 

começaram a articulação, acabaram a ser afastado do Instituto Franco Basaglia. Instituto 

tinha uma certa... O grupo que estava no Instituto então, tinha uma hegemonia no movimento, 

absorveu. Então, o movimento hoje, na verdade, virou uma instituição problemática na 

medida em que o Instituto Franco Basaglia tem um estatuto teoricamente de ONG, 

organização Não Governamental, mas é... Vive dentro do Pinel, a sede, numa estrutura 

meramente, digamos, parasitária, sem nenhuma coisa. Inclusive, funciona com funcionários 

públicos, com recursos que veio da Prefeitura Municipal ou do Pinel, ou do Instituto de 

Psiquiatria. Então, ao invés de ser uma instituição não governamental virou uma instituição 

para estatal está entendendo? Em que o movimento para alguns momentos importantes, teve 

que, ficou tão identificado com o estado não é, com a coisa pública que ele perdeu totalmente 

a autonomia. O caso mais expressivo foi da morte dos 29 velhinhos da Colônia Juliano 

Moreira no ano passado, retrasado, não me lembro, que morreram vocês lembram? Aquele 

monte de idosos na colônia Juliano Moreira de uma infecção e que o movimento teve que 

calar-se. 

 

LM - Não falou nada. 
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PA - Porque ele não poderia se colocar contra Estado ou contra os poderes constituídos na 

medida em que vive desse recurso. 

 

LM - Vive do Estado. 

 

PA - É de convênio com a Colônia Juliano Moreira, que é instituto hoje municipal, inclusive. 

Vive de convênios com o Instituto Pinel, com o Instituto de Psiquiatria. Dentro da sede com 

xerox, com luz, com telefone. E até com funcionários. Funcionários da Colônia são cedidos 

ao Pinel que são cedidos ao Politécnico que são cedidos à Colônia Juliano Moreira, ao 

Instituto Franco Basaglia. Tem caminhos assim. Tem um que até apela, para o Politécnica. 

O que aconteceu? Eu estou falando essa questão toda menos como uma crítica direta pessoal, 

coisa, mais como o risco que tem de vinte anos que nós falamos de movimento não se tornar 

nenhuma ONG, no sentido de aí você ter uma diretoria e acaba que você tem que ter recursos 

de manutenção ou torna inviável etc. etc. E mesmo que seja com toda a independência que 

você conseguia recursos. Não é essa a questão. A questão é que não poderíamos fazer um 

movimento, ser um movimento, um processo eu sendo só da FIOCRUZ, fulano não sei de 

onde etc. A questão é que as pessoas se encontravam enquanto movimento, tomavam 

iniciativas, cada qual usava seus recursos, suas possibilidades. Eventualmente, até fazíamos 

uma vaquinha, uma atividade, ou produzíamos uma coisa em nome do movimento. A questão 

é que a ausência de recursos numa conta chamada movimento, a ausência de uma sede, e isso 

não viabilizava.  

 

AB - Viabilizava.  

 

PA - Que a gente fizesse as coisas. Isso é muito discutido no livro, relatado, contado tal não 

é. Eram duas as discussões muito importantes que eu falei, uma se o movimento tornava-se 

uma entidade, com sede, com nome, com diretoria e tal. E outra se o movimento era de 

trabalhadores ou de profissionais de saúde, não é. Eu já falei disso, não é? 

 

LM - Não. 

 

Ana - Não 

 

PA - Que é uma discussão. Que a tendência era a discussão, uma que era trabalhadores de 

Saúde Mental que era... 

 

AB - Que aí incluía. 

 

PA - Aí, o reflexo...     

 

Fita 6 - Lado B 

 

PA - A idéia mais de um digamos mais obrerista, as tendências obreristas do movimento 

partidário e etc, e... Por outro lado, aqueles que eram mais, que queriam mesmo no 
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movimento crítico e tal, mas garantir sua identidade de profissional liberal, de técnico 

qualificado tal. Então, acabou prevalecendo de trabalhadores e a outra discussão era: se era   

em Saúde Mental ou de Saúde Mental, também. O CEBES também ficamos muitos anos 

discutindo se era Centro Brasileiros de Estudos em Saúde, ou de Saúde, ou da Saúde. Isso 

tinha um significado e tal que a gente consegue vislumbrar agora, mas um pouco é... Não só 

estava em jogo, realmente, algumas nuances conceituais que eram importantes na época 

como: de trabalhadores ou de profissionais, ou em Saúde Mental ou de Saúde Mental não é... 

De Saúde Mental, diria que era técnicos da área específicos, ou em Saúde Mental poderiam 

ser qualquer técnico, cidadão.  

 

LM - Desde que trabalhasse com saúde mental. 

 

PA - Até o trabalhador, não... Em, é poderia ser um operário que ele é trabalhador e em saúde 

mental que se preocupasse com a questão da saúde mental dele e dos colegas, da sociedade, 

da comunidade e tal. O de Saúde Mental... 

 

AB - Vinculava à atividade... 

 

PA - Vinculava à atividade. É, por exemplo, historiadores de História Oral, está entendendo? 

Ou historiadores em História Oral, pode ser os historiadores todos que se interessem pelo 

tema, isso era a coisa. Por outro lado, no fundo disso, nos bastidores, existia também a 

questão de hegemonia, de tendências, não é. Só mais tarde e gente vai entender, vai perceber, 

era MR-8, Convergência Socialista, PC do B, PCBR, está entendendo?  PCB, MEPE. Tinha, 

estava em jogo um pouco eram as alianças, então, esse exercício, de conseguir fazer forças 

de, ou em, ou no, ou qualquer outra coisa era um pouco a definição, mas era um pouco a 

construção de, digamos de instrumental, está entendendo, de adesões, de se conseguir 

simpatias, de exercitar hegemonia tal e tal, era um pouco um jogo político. Então, nisso, a 

rapaziada que não estava entendendo nada, não percebia às vezes que estava era, se fulano 

concordava com trabalhadores, beltrano e sicrano também eram, depois se era com de era 

fulano, beltrano e sicrano, então, era mais ou menos o que estava de grupo, nisso o que tinha 

era uma tentativa de hegemonia de conseguir uma maioria, etc, etc. Então, a questão do 

movimento é muito importante essa identificação, essa luta, não é, para que não fosse um 

movimento, no sentido de nunca se transformar. 

 

AB - ...De ser um movimento, todas as questões que você falou do em e do de, também, a 

gente se remete muito também a questão da participação popular, não é? O em abre muito 

mais para a questão dos familiares ou dos próprios internos e tal. Como é que isso se dava na 

prática, Paulo? Como é que fica essa participação efetiva? 

 

PA - Olha, existia. Eu acho, realmente, que tudo é histórico mesmo. A gente tem tudo faz 

parte, a gente consegue ver as coisas quando a gente consegue ver, está entendendo? A gente 

consegue ver quando existe condições e possibilidades, não é, para a gente ver as coisas. 

 

AB - É verdade. 
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PA - Interessante que eu, estava escrevendo um artigo desse e parei, com Andreas, mas já 

está bem avançado, eu vou um dia retomar, até 1987 quando tem o Congresso de Bauru, é o 

2o Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental. Eu falei para vocês, o 1o foi em 

79, no Instituto Sede Sapiente em São Paulo, e o segundo, então, em 87 em Bauru, dezembro 

de 87. Lá em Bauru é que surge então o lema “Por uma sociedade sem manicômios”, ou seja, 

surge, ele surge no Rio na Conferência Nacional de Saúde Mental, na reunião paralela que o 

Encontro de Trabalhadores de Saúde Mental, o movimento fez. 

 

AB - Foi a Conferência Estadual? 

 

PA - Não, a Nacional. Foi em julho de 87 aqui no Rio. Mas não surgiu da Conferência, esse 

lema, entendeu? Surgiu de uma reunião paralela que o movimento fez lá na concha acústica 

da UERJ naquele auditório... Como sempre, uma coisa paralela, de fazer o movimento se 

reunir, e ali surgiu a idéia de fazer o 2o Congresso Nacional, com esse lema: “Por uma 

sociedade sem manicômios”, então surge ali a idéia de fazer o Congresso com esse lema, que 

sai o Congresso com esse lema. E o movimento deixa de se chamar, em Bauru, "Movimento 

de Trabalhadores em Saúde Mental" para ser Movimento por uma Socie... "Movimento 

Social por uma Sociedade sem Manicômios", que esse nome não colou muito bem assim e 

tal, o que não importa porque a questão é que o movimento deixou de ser o Movimento dos 

Trabalhadores isso que é importante. Aí uns passaram a chamar Movimento de Luta 

Antimanicomial, outros Movimento por uma Sociedade sem Manicômios, outros... A 

questão é que houve de fato, uma diversificação com menos aquela coisa... Ficou mais 

movimento ainda. Inclusive. Entendeu? Ele perde esse caráter meio unificado, muito denso 

que vinha tendo até 86, 87. Então, é exatamente pela ruptura que tem em São Paulo, dos 

jovens adeptos do movimento por um..., O movimento mais institucionalizado, em São 

Paulo, entendeu? O movimento em São Paulo estava tão estável também como agora está a 

situação do Instituto Basaglia aqui, que a coordenadora, digamos, do movimento, a líder do 

movimento era Coordenadora Estadual de Saúde Mental, aí eu concordo com o pessoal. Para 

você fazer parte é uma coisa de uma socie..., E uma outra é você, e acaba que o estado 

organiza com o movimento um Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental de São Paulo. 

Congresso de Saúde Mental de São Paulo que foi um Congresso oficialíssimo, tipo com o 

Secretário fazendo discurso, com Coordenador de Saúde Mental. 

 

AB - Indo contra toda a lógica que o movimento...  

 

PA - É. O Coordenador de Saúde Mental o Márcio Ferraz que era um quadro tradicional 

clássico, conservador ligado aos setores é da psiquiatria clássica. Está entendendo? Da 

Associação Brasileira de Psiquiatria, que era presidente da Associação, eu acho, que era 

Coordenador de Saúde Mental então o movimento acaba dando aval a um encontro que era 

um encontro “classicão”, estatal e de uma política bastante, embora “anti-hospitalar”, entre 

aspas, não é. Pretensamente antimanicomial, é na verdade, São Paulo com esse coordenador 

pagava a melhor diária aos hospitais privados do Brasil. Porque todas as diárias do Brasil, 

dos hospitais privados eram pagas pela Previdência Social. Tinha uma tabela da unidade de 

serviço. Com exceção de São Paulo, que tinha uma Coordenação tão rica, e um orçamento 

tão rico do próprio Estado que contratava por fora e pagava mais que a previdência e uma 
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série de situações assim e paralelamente a isso, que eles mantinham como tal, os manicômios, 

muito bem, obrigado, no seu lugar e muito bem pagos, melhor que pela Previdência Social 

em âmbito nacional, e, por outro lado, fez uma redezinha de ambulatórios, ambulatórios de 

saúde mental, que não tinha qualquer impacto nem assistencial nem antimanicomial e nem 

nada, está entendendo? Uma redezinha daquelas que você bota e elas são absorvidas, pelas 

outras características do sistema, pelas demandas etc, etc. então, em são Paulo, eu com um 

grupo recém retornado da Itália, grupo que nós fomos os culpados em mandar, por que a 

vinda do Franco Basaglia, aqui em 78, as pessoas conhecerem, ficaram. Franco rodou pelo 

Brasil afora. E começaram a ir para a Itália e tal e Fernanda Nicácio, Roberto Ticanoli 

Pinochita stop, Denise Dias Barros, um grupo grande de pessoas, por aí afora e Estela Mariz. 

Um monte de gente, não é? Começaram a voltar com novidades. Primeiro, quando Franco 

Basaglia morreu, em agosto de 80, morreu um pouco da nossa expectativa, que era muito 

centrada nele. A imprensa acabou aproveitando para dizer, os setores interessados aí: “olha 

acabou, o cara morreu e junto com ele acabou tudo”. 

 

LM - O movimento acaba aqui. 

 

PA - A lei é um fracasso, a lei 180, está fazendo 20 anos, não é. Agora, fez, vai fazer 13 de 

maio 20 anos, daí o nosso evento, você não pode esquecer, 20 anos do Movimento dos 

Trabalhadores de Saúde Mental, está entendendo. A gente não esqueceu do nosso evento aí, 

no mínimo de marcar para alguma coisa um seminário de 2, 3 dias. Bem, então, a lei é um 

fracasso, o Franco morreu e por aí afora e acabou. Está entendendo? Está muito disperso, não 

tem liderança etc, etc. Nós ficamos sem saber notícia, nós perdemos contatos, nós... Então, 

de repente em 86, 6 anos após a morte do Franco, 8 anos após a lei. O pessoal, esses garotos 

não é começam a voltar dizendo olha continua. Trieste tem um trabalho lindo sob a liderança 

do Franco Rotelli que era um quadro dos mais bem qualificados do Franco Basaglia, que 

desde o Franco morreu que ele assumiu, aliás antes do Franco morrer. O Franco saiu de 

Trieste para ir ser Coordenador de Saúde Mental lá em Roma. A idéia de fazer a reforma, 

coordenar a reforma num grande centro, na capital. É na verdade no Laso, Laso é o estado 

onde está Roma. 

 

LM – AH! Sei. 

 

PA – Não é. Mas onde seria, incluiria Roma e todo o Laso, grande centro da Itália não é, e 

quando ele saiu já o Franco assumiu. Franco continua as cooperativas deslancharam 

transformando empresas sociais, todos os leitos foram fechados, uma rede de centro de saúde 

mental uma rede social fantástica, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro tararatarara, e está 

entendendo, está acontecendo. É conhecido na Europa, na Ásia, está entendendo. Nos 

Estados Unidos está em vários, a gente que perdeu. País de 3o mundo que teve aqui a sorte 

do Basaglia ter vindo, mas perdemos a maior parte dos contatos, as perdas que nós tivemos, 

a virada aqui da década, algumas outras tendências. Nós todos fomos muitos para o Estado, 

acreditando que a reforma seria um pouco aquela questão, utilizar as brechas dada pelo 

Estado, como chama, entrar no aparelho do Estado para fazer mudança de dentro de um certo 

tipo de estratégia etc, etc. então, quando esse pessoal voltou foi um impacto para a gente. 

Logo em 86 ainda, 87, trouxeram o Franco Rotelli ao Brasil pela primeira vez depois daquele 
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tempo, ele tinha vindo aqui sei lá em 82, um congresso, uma coisa assim que ninguém muito 

se tocou, inexpressiva não é, acho que foi o 3o encontro da rede também que ele teria vindo 

a Franca e tal, mas existia uma certa. Aquela coisa, a gente não conseguiu mais ver muito. 

Ouvir o Franco era como se fosse ouvir a história, conta aí para a gente como é que foi, não 

é? E não mais o que está acontecendo, o que pode ser e tal. Eu, particularmente, não estava 

nesse encontro da rede, foi o único que eu não fui, eu fui no 1o que foi no México, fui no 3o 

que foi na Argentina em 86, esse brasileiro que foi aqui eu estava na Argentina em outro 

Congresso que eu tive que ir. 

 

AB - Você está falando da rede de alternativas à psiquiatria.  

 

PA - Da psiquiatria que é uma rede internacional criada pelo Guattari, pelo Foucault, pelo 

Basaglia, pelo Caim stop, não é. Todo esse grupo é então, esse grupo quando volta, volta não 

só olhando de fora a gente de novo, dizendo, olha vocês estão muito institucionalistas, 

oficialistas, estatais, cegos, reformistas, no sentido, criando rede de ambulatórios.  

 

AB - Aumentando o número de leito invés de diminuir. 

 

PA - Aumentando o número de leito, acreditando que vai, que vão acabar com hospital 

criando ambulatoriozinho na periferia. Não tem impacto nenhum. Esse ambulatório acaba 

absorvendo uma demanda nova chamada nova, chamados novos “psis”, psiquiatrizados. 

Demandas, problema de comportamento que vão meio em busca de um atendimento 

psicológico, psicanalítico, uma vez uns até falam o meu psicanalista me deu um remédio tal. 

Vão em busca, assim, quadros de neurose, situações mais leves, e o psicótico 

institucionalizado permanece lá. Quando ele sai, essa rede não quer absorvê-lo não quer pegar 

o psicótico. Então, bem começou esse grupo acabou rompendo nesse encontro em São Paulo 

que tiveram pouco espaço e que tiveram até situações realmente de uma certa rejeição 

ostensiva por parte do coordenador e da sua equipe. Então, criaram um movimento de ruptura 

chamado Plenário de Trabalhadores de Saúde Mental, para se dis... 

 

LM - Desvincular? 

 

PA - Desvincular, não é? Do nome do movimento. Não serem entendidos como o mesmo 

pessoal do movimento. 

 

LM - Para marcar uma diferença.  

 

PA - Para marcar uma diferença e a idéia de plenário enquanto espaço também de 

participação de coletividade, está entendendo? Pólis, essa coisa do grupo, da participação e 

tal que nós queríamos ter com a idéia de movimento, mas a lá esse nome estava com essa 

vinculação então esse pessoal que veio no encontro aqui da Conferência Nacional propondo 

a gente discutir e tal. De minha parte, de outras pessoas teve boa aceitação está entendendo. 

Independente da tristeza do pessoal de São Paulo que nos tinham como aliados, como coisa. 

Mas começamos a ver, é uma idéia, é uma possibilidade de ruptura, ruptura epistemológica 

mesmo, não é? Que uma sociedade sem manicômios apresentou e a idéia de ser movimento 
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realmente. Deixa de ser ou se é em ou de, de palavra social, não é mais nem trabalhadores, é 

um movimento social. Uma movimentação social, então, foi interessante. Uma ruptura, aí 

sim menos da discussão da hegemonia dentro da coisa, do artigo, da crase e tal se é de ou 

em, e tatata, para ser um movimento social.  

 

AB – Social. 

 

PA - Então, isso é uma coisa realmente importante que vai ocorrer a partir de Bauru. Então, 

eu estou lembrando da sua pergunta, você achou que eu não lembrava mais. 

 

AB - É ruim, hein? De você eu não duvido nunca.  

 

PA - Aí a questão da participação popular, das famílias e tal. Nós tínhamos uma leitura de 

participação popular muito é... marcada, digamos, viciada, por duas grandes tendências. Uma 

da participação operária. Está entendendo? Da sociedade, a população como revolucionária. 

Como aquela que você iria fazer a consciência social, não é? A consciência sanitária como 

Franco Stop falava, e nos ensinava aqui vindo desde 76 não é? O lançamento do CEBES que 

ele relatou na conferência dele lá em Brasília. É a consciência sanitária, então as pessoas 

tomariam uma consciência como elas são exploradas através da questão do corpo, da saúde, 

do trabalho. Tudo isso. Toda essa vinculação de saúde mental com saúde ocupacional, tinha 

muito. Medicina do trabalho, saúde do trabalhador. Toda essa coisa e seriam revolucionárias. 

Iriam participar para lutar pelos direitos, vindo através da saúde que era um pouco a linha do 

CEBES você jogava em cena toda a violência de classe, capital, tarara. Então, a idéia é um 

pouco que o nosso... Nosso Júlio, como dizia Leandro Konder lá na sua defesa, da Laurinda. 

Ele dizia assim o nosso Júlio que era uma reunião que eles faziam do partidão. Que tinha só 

aquela equipe do partidão e um cara que chamava Júlio que ia para as reuniões entendeu? 

Que era o povo, o Júlio. Então, o dia que o Júlio faltou a reunião foi um drama. 

 

AB - Foi um drama. 

 

PA - Como vamos decidir sem a participação popular? 

 

AB - Sem a presença do Júlio. 

 

PA - Que era o Júlio, está entendendo? (Risos) 

 

PA - Então, nós temos o nosso movimento. E Graça, Carlos, é Milton, a gente até fala. Tem 

uma ou duas pessoas. Mas a época era isso. Então, o Júlio seria, no sentido esclarecido, por 

nós. Oh! Está vendo a violência do hospício, da instituição tararal na verdade é uma luta de 

classes isso e ele iria se tornar revolucionário e iria, está entendendo? Então, participar da 

revolução ou da transformação. Revolução entre aspas. 

 

LM - É. 

 

PA - Eu estou um pouco caricaturando, mas é um pouco assim. 



 

115 

 

 

LM - Ahn, ahn. 

 

PA - E por outro lado, uma influência também de participação não é que seria a outra 

tendência muito vinculada ao Sanitarismo é Cepalino, Hobbesiano, está entendendo? De 

Organização Mundial de Saúde. Essa coisa de ir na comunidade para ter a comunidade como 

agente social de mudança na lei, na ordem, não é? De mudança, de participação, de ela 

própria educar-se pela higienização, ela participar das discussões da comunidade, no sentido 

de ajudar a encontrar as melhores... Uma visão mais funcionalista. Uma mais revolucionária 

e a outra funcionalista. Que também era progressista. 

 

AB - Ahn, ahn. 

 

PA - Era progressista, não é? Na época. As mudanças sociais assim, a essa. A introdução 

dessa participação social, popular que a OPAS falava, era progressista e era até, nos países 

mais reacionários, era rechaçada. 

 

AB - Ahn, ahn. 

 

PA - Como chegou a ser no Chile, alguns locais, está entendendo? A idéia de botar 

comunidade para discutir saúde, fazer uma reunião comunitária lá na igreja ou no centro 

comunitário, ou na escola que para a gente era uma, uma forma também de avanço e de 

transformação porque (corte na fita). 

E realmente essa proposta, quer dizer, num país onde a população era só medicada e 

medicalizada, internada ou não atendida e tal era uma... Então, as experiências de medicina 

comunitária, de participação popular isolada. A de Niterói. O projeto de Niterói, está 

entendendo? A de Lages, a de Montes Claros por aí afora, um ou outro trabalho em geral 

ligado a pastorais da saúde, ligado aos movimentos eclesiais de base, os MEB. Eram 

trabalhos progressistas não é. Então, tinham essas duas leituras assim. A leitura italiana, do 

Basaglia é uma outra, está entendendo? A leitura não é nem essa idéia, você vai ter a 

população como revolucionária aquela coisa. Você só tem que conscientizar e nem...  

 

LM - A população. 

 

PA - É. E nem aquela outra de usar utilitariamente a população, não é? Uma coisa que não é 

verdadeira e transformadora, de uma participação tal. Mas como agente social, da própria 

construção das possibilidades concretas, e isso materiais e concretas no sentido mais marxista 

que a gente pode entender. Materiais e concretas de viabilizar esse novo lugar social do louco. 

A desconstrução manicomial. Então, não é a participação, a população para ir numa reunião 

de comunidade discutir o melhor atendimento do centro de saúde. Se o médico está bom, ou 

qualquer coisa. Mas assim, como concretamente nós vamos absorver de novo o João que está 

internado há 20 anos no manicômio. Quem pode ir com ele a igreja? Quem pode ir lá buscá-

lo no início para um passeio? Quem pode fazer não sei o que? Está entendendo? Como você 

vai. Não sei se vocês viram na aula de encerramento do curso do ano passado o Venturini 
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falando, a mulher que ia ao cabeleireiro e não pagou e o cara está vendo? Louca! Mas quantas 

pessoas que vão ao salão. 

 

AB - Ou até em restaurante. 

 

PA - Não pagam eventualmente 

 

AB - É. No restaurante. 

 

PA - Entrar a pessoa no restaurante e... A mulher que falou, mais um doente mental aí, não 

sei o quê... está entendendo? Então, é concretamente isso, não é nem aquela coisa da 

revolução e tal. A revolução molecular. Eles têm essas idéias mesmo do deleuziana não é... 

 

AB - É. 

 

PA – De que você tem que construir o dia a dia, o cotidiano, está entendendo? É esse 

cotidiano da pessoa ir a igreja, aí não ficar, não é louco, mas não pode entrar na Igreja porque 

tal, está   entendendo? Tumultua ou qualquer problema. Você tem que construir essa coisa. 

Então e uma série de outras idéias não é? Mas a idéia da associação, menos para ser uma 

associação rotariana e nem um partido revolucionário, mas para ser uma construção 

verdadeira, de participação. Então, o arquiteto da cidade que passa a dedicar um dia da vida 

dele para, ao invés de meu consultório, escritório dele privado ir lá para cooperativa ajudar 

alguns usuários lá, maluco, técnicos e outros voluntários da comunidade a fazer projetos para 

comparativa de designer. Entendeu? Então, e por aí afora. As pessoas passarem a criar 

atividades dentro do espaço do manicômio também para levar coisas aceitarem, a convidarem 

na festa que vai ter lá, junina, de Natal, concretamente as pessoas a irem, entendeu? Vai ter, 

não temos que ficar batalhando para levar 1 ou 2. A festa é de a da cidade é uma festa bonita 

é independência, é a data de não sei o que, lá na praça, na praça Lumitar, está entendendo? 

Então, vamos todos, vamos fazer tal não com uma coisa também folclórica dos doidinhos 

que vão. Vamos começar a organizar a participação. Então, há uma diferença também de 

ruptura. Dessa... Nem de um extremo, nem a outro, de uma outra forma de participação 

social, por que é muito importante em Imola, linda. Aliás o Venturini vai chegar aqui de novo 

em março, o Venturini, entendeu? Há uma ruptura dessa coisa.  

Então, é a partir de 87 essa coisa do movimento social, sociedade sem manicômio, de 

construir mais no âmbito social, a reforma psiquiátrica deixa de ser menos um conjunto de 

transformações técnicas, assistenciais, está entendendo, modernização de humanização do 

hospício, de luta contra hospício só como local de violência para ser uma construção social 

de maior solidariedade, de inclusão da diferença, da divergência, da loucura tal no meio 

social. E isso não retira a possibilidade de tratamento, de cuidado técnico inclusive. Pelo 

contrário, alia, no sentido de aliança não é realmente há um tratamento um conjunto de 

formas sociais de aceitação, de construção, de possibilidades. Como ele até fala muito dessa 

coisa porque tem que entender como as pessoas acham construção de possibilidades materiais 

e concretas. Pega na coisa marxista, materiais e concretas. Então, sair para tomar um café é 

uma construção concreta, então a pessoa fica ali dentro de uma enfermaria fazendo 

psicanálise, ou psicofarmacologia anos e nunca alguém pegou essa pessoa foi ali fora na rua, 
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voltar a botar uma roupa comum, retirar o uniforme e usar uma roupa. Porque as pessoas têm 

que ficar com aqueles uniformes, está entendendo? Ir à igreja concretamente. Muitos querem 

ir à igreja porque é da cultura italiana.  

 

AB - É. 

 

PA - Da cultura italiana ir à igreja. Da cultura, mas até é a sede do de Vaticano, entendeu? 

 

AB - É. 

 

PA - As pessoas querem ir à igreja e não vão de uma igreja num manicômio porque padre 

não pode ir lá. Por que eles não vão à igreja? Aí o padre cria problema, mas o padre tem 

uma..., filho de Deus? Louco, mas é filho de Deus, está entendendo? Que também precisasse 

mais do conforto. 

 

LM - Do que o são, não é? 

 

PA - Do que o sadio, não é. Do que o são, está entendendo? Então vão levar... 

 

AB - Isso é criar possibilidades. 

 

PA - Criar possibilidades concretas, então, a medida... Então, a crítica que eles fazem ao 

trabalho tipo do Anise e tal ficar usando a pintura, ou a música a questão da musicoterapia 

que eu falei e tal, como o meio de acesso ao inconsciente para daí entender os fantasmas, e 

os possíveis, desarranjos e aí rearranjar, por intermédio de uma terapia, como se fosse uma 

interpretação correta ou uma correção bioquímica feita pelo medicamento ou cirúrgica, pela 

neurocirurgia ou pelo eletrochoque ou qualquer coisa é a idéia de que a música em si, ela cria 

possibilidades concretas do sujeito. Subjetividade. Experiências que o sujeito não tem. Só 

pode experimentar música, ouvindo música, curtindo música o que eu posso ajudá-lo é 

arranjar música para ele ouvir, é uma coisa. De repente,  descobriu pessoas que adoravam 

música clássica tinham até formações em música clássica, outros, música popular, o outro, 

música lá napolitana que ele nunca mais ouvi porque saiu, mudou, não conseguia mais ouvir 

eu posso ajudá-lo a ouvir a música, no sentido de curtir com ele puxa fala o que está dizendo 

aí nesse dialeto, porque que essa música é assim etc., como a gente fala com alguém de 

alguma coisa, conversa de um assunto que eu posso então... Aí, eles criticam muito.  

Eles são muito criticados pela psicoterapia que eles criticam, não é, aquele lugar meio do 

terapeuta ouvindo e tal, a pessoa que está em certa situação ou de manicomizado ou às vezes 

só com o problema não necessariamente internado, ele pode não atender essa relação quase 

direcional de alguém que fala a importância da biografia etc. Aí outro fala: “então você quer 

dizer que... não sei o quê”. Vamos caricaturar, “então significa que o amor pela sua mãe pode 

ter causado uma catástrofe no seu entendimento”. “Não. Não sei, eu nunca tinha pensado 

nisso não”. Está lá, então é muito assim, mas a coisa do terapeuta como parceiro, 

companheiro que tem orientação técnica só que não é técnica da psiquiatria clássica nem da 

psicologia, mas como, quase assim uma tecnologia de “ser amigo”, entre aspas, não é? Mais 

de ser companheiro, de construir... entendendo, então terapêutico é a possibilidade de 
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construir atividade concreta, de fazer um programa, de fazer um passeio ao invés ficar lá 

numa sala fechada, vamos hoje fazer uma coisa juntos, vamos programar, vamos tentar criar 

projetos, emancipação é um dos conceitos mais importante deles. Emancipação, não é. Então, 

subjetividade etc. Então você pinta, ou ver um quadro, é muito mais importante do que eu 

tentar entender o que que aquilo ali está demonstrando de uma ruptura no determinado nível 

do Id, do Ego do Superego, qualquer coisa, está entendendo, do que o pintar.  

 

LM - O ato em si. 

 

PA - Agora, se eu não sei pintar também eu não vou pintar, não vou obrigar alguém a pintar, 

coisa horrorosa que inclusive, mal-estar, vergonha ter que mostrar isso eu vou tentar saber 

dessa pessoa o que ela pode fazer que bem, de gostoso. Uns gostam de varrer chão, de repente 

é muito gostoso quando a gente faz, às vezes, não tem obrigação, não é, ou lavar pratos, 

mexer na água, ou fazer comida, está entendendo? Ou lavar roupa, às vezes a gente precisa 

de coisas que não...  

 

LM - É. 

 

PA - Não ocupe nada mais do que... 

 

LM - O mecânico. 

 

PA - O mecânico, então, é uma mudança tanto na atividade no nível da relação com a 

sociedade como um todo. A sociedade que eu digo os familiares, o cidadão, as instituições, 

o estado, não é, de uma maneira geral do que aquela visão que nós tínhamos da população, é 

o operário Júlio que nada ver com saúde mental que vai um dia, mas aí vai ser uma coisa, ou 

aquele familiar ou aquele membro da comunidade que vai domingo numa reunião da igreja 

discutir saúde mental vai lá obrigado que ele queria estar vendo é o Sílvio Santos.  

 

AB - Mas aí... 

 

PA - Ou até o Faustão, hein? 

 

AB - É a cruz que ele tem que carregar. 

 

PA - É cruz é o meio social ali, tem uma identidade, o padre chamou, o médico, doutor não 

é, tal. É diferente de uma coisa que de uma atuação digamos mais... 

 

AB - Concreta. 

 

PA - Mais concreta mesmo.  

 

AB – Material. 
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PA - Concreta, está entendendo. Então isso eu posso fazer isso ao invés de vir à reunião 

domingo, eu posso quando for na praia também com um grupo levar um grupo vamos juntos, 

vamos atividades posso arranjar emprego para essas pessoas possa criar uma coisa. Então 

isso foi muito interessante, em Santos agora, gente também vê isso. Eu acho que essa é uma 

mudança de qualidade que tem no movimento desde sua criação até este período que ele 

deixa de ser um movimento. Agora chama de luta antimanicomial, ficou um nome mais 

oficial, os encontros. São: Encontro Nacional de Luta, Movimento de Luta... 

 

Fita 7 - Lado A 

 

PA - Então, quer dizer, já um período de transição democrática, nós já podíamos em 78 falar 

de anistia ampla, geral e irrestrita, não é? 

 

LM - É. 

 

PA - A gente tinha atores sociais importantes na cena brasileira como guardiães, aí da como 

a ABI, OAB, CNBB já falando, mas tinha plantado bombas aqui e ali acolá, não é?  Nessa 

época tinha essas coisas todas, não é? Permaneceram até 88, mas... bem era essa transição. 

Já se podia colocar, então os próprios, a própria imprensa se colocando um pouco menos no 

reboque do Estado, da repressão, mais crítica. Uma outra matéria então, por exemplo a 

matéria do Fantástico ela foi expressiva recebeu matéria, posicionamento de todos essas 

instituições nacionais como CNBB e a por aí fora, mas ela vinculava menos ao Estado, era 

mais um pouco a coisa do descaso, a responsabilidade do diretor ali que recebia tanto que 

não aplicava ou desviava ou qualquer coisa, mas assim de coisa e tal. Mas em conseqüência 

da vinda do Basaglia 78, 79. E no final de 79, a ida a Barbacena que foi aberta então aquela 

situação que vocês viram no filme que aquela situação toda. Você queria falar? (a fita foi 

cortada).  

 

LM - Paulo, é..., será que você podia falar para gente agora um pouquinho (RUÍDO) ... 

Brasileiro de Psicanálise de Grupos e Instituições que foi aqui no Rio de 19 a 22 de outubro 

de 78, que teve figuras assim muito importantes no período, que a gente pode citar o próprio 

Franco Basaglia, o Guattari, o Castel o Goffmann, não é? Você participou desse Congresso, 

não é isso? Assistiu e tal. Como é que foi esse congresso? Quais são assim as novas? As boas 

novas que essas pessoas trouxeram? Como é que foi a repercussão na imprensa? Algum tipo 

de trabalho que foi apresentado que tenha te marcado, pessoas que você conheceu, enfim, 

fala para gente um pouquinho como é que foi esse congresso. 

 

PA - Esse primeiro congresso e eu acho que único.  

 

LM - É. 

 

PA - Acho que único, primeiro e único, não me lembro se teve outro não foi mais expressivo 
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se teve, assim. A questão que ele realmente foi organizado num momento muito importante, 

quer dizer no final do ano de 78 que nós já estávamos no auge desse movimento. 

 

LM - Uma semana antes do congresso lá de Camboriú. 

 

PA - Nós organizávamos então o Encontro Nacional nós já tínhamos então boletins e 

jornaizinhos, está entendendo? Nós já trocávamos aí, informações pelo Brasil afora e tal e 

esse congresso apareceu, foi a primeira vez que o Basaglia veio aqui no Brasil. A primeira 

não, deixa eu corrigir isso aí para... Um trabalho que eu vi de São Paulo dizia que a primeira 

vez que ele veio ao Brasil foi em 79. Quando ele teve em São Paulo tal numa daquelas 

conferências que ele rodou. Na verdade, o Basaglia tinha vindo antes, em 78, ele, quer dizer, 

a primeira vez que ele veio convidado especificamente para este período do Rio [de Janeiro], 

São Paulo e tal após a aprovação da lei 180. Porque eu suspeito, isso não vem muito ao caso, 

só para corrigir isso, eu suspeito que ele tenha vindo aqui em 75 ou 74 por causa de um artigo 

dele muito bonito, um livro dele com a Basaglia, um capítulo com a Franca não é que ele 

escreve em 75 chama "Crimes da paz" que é um livro do qual participam Sartre, Foucault e 

outros autores que participam desse trabalho: "Crimes da paz" chama, que denuncia a prática 

manicomial como crime de paz, como o campo de concentração no período de paz. 

 

LM - De paz. 

 

PA - Não tinha essa questão dos crimes de guerra. 

 

LM - De guerra, é. 

 

PA - Os crimes da paz que é muito interessante em que ele fala com uma certa intimidade da 

psicanálise no Rio Grande do Sul, critica o conhecimento que ele teve então ele fala como se 

ele tivesse lá e pelo estilo da... parece que ele deve ter ido à Argentina.  

Eu rastreei um pouco, que é uma das grandes assessoras dele até hoje está lá, uma das pessoas 

do movimento italiano, Ediana Mauri stop, foi uma estudante, psicóloga que foi para a Itália 

no início do movimento lá de Trieste em 71, que foi gente do mundo inteiro, voluntários que 

quando ele saiu de Goritzia stop, ele saiu no auge do movimento estudantil maio de 68 aquela 

coisa toda. Então, ficou com fama internacional o trabalho dele por estar vinculado a todo 

maio de 68. Ao movimento estudantil, a 68, a ruptura com que as instituições. Essa questão 

toda do... Então, quando ele voltou a Trieste começou a trabalhar foi estudante do mundo 

inteiro trabalhar lá, está entendendo. O que acontece até hoje, mas na época então. Então, ela 

teria levado à Argentina que ele esteve lá antes e daí foi ao Rio Grande do Sul. Mas bem, 

isso aí é para corrigir uma coisa histórica aí que ele... então, a primeira vez assim nesse 

contexto da lei já no final da coisa, ele veio no contexto do movimento, da reforma e 

vinculado ao movimento o que eu queria dizer talvez fosse isso, foi a primeira vez que ele 

veio, antes ele veio lá para Argentina e fez contato com os ‘psis’ lá no Rio Grande do Sul 

que ele não gostou. Que tipo a tendência lacaniana stop excessivamente, a falta da questão 

do hospício, do manicômio, da exclusão. Eles só tentavam ver tecnicamente tal.  

Então, esse encontro, Primeiro Encontro Grupos de Psicanálise e Instituições etc, ele foi 

criado, na verdade, ele foi uma certa farsa, ele foi uma certa farsa. Era de um grupo de 
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psicanalistas que pretendendo romper com a formação psicanalítica tradicional aqui no Brasil 

feita de médicos para médicos restrita, é... as sociedades brasileiras de psicanálise, eram todas 

elas de médicos, era pré-condição ser médico para ser psicanalista e todo um formato, tanto 

teórico quanto institucional mais tradicional não é, uma coisa mais freudiana clássica, 

formato institucional também a pessoa tinha que entrar ser julgado por uma comissão entrava 

e ali ela recebia o psicanalista de data que ela era obrigada a pagar as horas de supervisão e 

fazia tratamento com um dos psicanalistas que ela pagava. Quer dizer, era um mercado... Era 

uma reserva de mercado de certa parte e tal e esse movimento representava uma tentativa de 

ruptura com essa também tradição não é. Mas, eu digo que é uma farsa porque ele foi muito 

mais uma ruptura de mercado, de abertura de mercado para esse grupo do que na verdade ele 

caminhou mais numa tentativa de ruptura com a psicanálise arcaica com uma formação 

arcaica etc. Embora, ele tivesse possibilitado isso.  

Então, era essa idéia um pouco de trazer a questão da psicanálise, a psicanálise de grupos e 

instituição, instituições, uma coisa mais de práticas psicanalíticas mais diversificadas com 

outros profissionais etc, inclusive é quando mais fortemente, inclusive, começa a aparecer 

também o lacanismo aqui como uma prática de consultório tal e tal. Então, eram pessoas com 

formação psicanalítica, com uma certa tradição de rompimento, mas abrindo um novo 

mercado. E para esse rompimento com a formação psicanalítica, com a prática psicanalítica 

tradicional, evidentemente, eles tentaram criar uma coisa de maior legitimidade e com 

legitimidade social inclusive, que tivesse respaldo, pessoas com certo acesso à imprensa 

como Luiz Fernando Dias..., o Luiz Fernando Mello Campos um cara médico, psicanalista, 

psicólogo um pluridimensional, Pichainhastop, Samuel Katz o cara que, um livro, uma 

tradição também, de uma crítica importante, uma produção teórica rica, uma boa formação e 

o Gregório Baretuliccistop recém-chegado da Argentina onde tinha entre aspas sido exilado 

por causa do golpe lá isso nunca ocorreu rigorosamente mas eles se exilaram em busca de 

outros mercados quando viram que a Argentina estava ruim. As pessoas ligadas à esquerda 

freudiana na Argentina. 

A Argentina teve o movimento chamado "Esquerda Freudiana", está entendendo? Pessoas 

com tradição de esquerda e tal, mas com formação psicanalítica inclusive usavam muito a 

psicanálise instrumental teórico para definir a personalidade dos torturadores, dos generais 

da ditadura. Uma das discussões teóricas, é possível fazer psicanálise com o general com 

torturador, está entendendo. A ética é possível nessa relação, tal? É interessante. E eles têm 

um livro então ficou famoso para gente, histórico publicado em 1974 uma coletânea chamada 

"Questionamos" que eu tenho. Esse livro ele denuncia, pela primeira vez, a participação de 

psicanalistas brasileiros em tortura. Eu falei com vocês eu acho que outra vez. Denunciam.  

A líder deste movimento era a Miller Lender stop, morreu agora, pouquíssimo tempo. Mary 

Lander, chamada Mimi Lander foi uma psicanalista de esquerda marxista nos EUA, isso nem 

pensar saiu de lá perseguida pelo marcartismo foi para a Argentina, na Argentina foi 

perseguida e em 74 em Mar Del Plata no congresso argentino de não sei qual número do 

congresso, taí em 74 que vocês olharem aí, congresso argentino de psiquiatria e tararara. O 

hotel em Mar Del Plata foi cercado pelo exército eu estava lá. A gente foi preso, inclusive, 

quando estava indo para a Argentina, aliás junto comigo estava o Jaime Araújo, aqui da 

Fundação Oswaldo Cruz, então companheira dele a Jane, a Jane, não é. E outras pessoas e 

tal, por que estava lá a Mimi Lander, o congresso foi proibida a participação dela e ela 

anunciou que iria e foi, ela entrou e saiu do hotel e não foi presa, conseguiram entrar com 
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ela, ela falou com um grupo de pessoas era importante que ela fosse. Não dava para fazer no 

auditório, mas ela foi, foi vista muitas pessoas, representantes de grupos etc. e era época de 

Mortonerosstop, então a coisa estava muito pesada na Argentina, mas ela saiu de lá, teve que 

ir embora, foi para o México e viveu no México até agora quando morreu acho que tem um 

ano, sei lá, pouquíssimo tempo. Mas, no México ela trabalhou em Cuba, na Nicarágua, 

prestou consultorias aí, e tal, uma expressão importante.  

Então, esse grupo várias pessoas trabalharam nessa, fizeram parte desse movimento chamado 

"Esquerda Freudiana Argentina" que tinha publicação “Questionamos” e criaram, fizeram 

parte também da criação do Movimento de Trabalhadores Saúde Mental da Argentina. O 

MTSM argentino, chamava também o MTSM eles usavam lá TSM: Trabalhadores de Saúde 

Mental. Então, o Gregório veio com esta carga, um cara de esquerda, fugindo, saindo no 

período já democratização tal e tal. Mas o Luiz Fernando Mello Campos e o Chaim, então 

eles tinham um certo peso para poder romper com a psicanálise porque nenhuma legislação 

nacional dizia que para ser psicanalista tinha que ser... 

 

AB - Mas tinha toda uma prática. 

 

PA - Ser psiquiatra até porque a profissão de psicanalista não existia, o cara não podia tirar 

um título de especialista ou como eu tenho, não é. Como de profissão, a pessoa é médico, 

psicólogo, é assistente social, enfermeiro e está entendendo, para ser psicanalista isso era um 

critério da associação que assumia a... Então, eles criaram uma entidade que diz, não agora 

pode ser psicólogo, cientista social, enfermeiro, historiador, e filósofo, antropólogo está 

entendendo, qualquer outra coisa. Então, foi um pouco esse o cenário de certa forma o 

movimento. A gente via como uma possibilidade de uma de um rompimento com a prática 

psiquiátrica, psicanalíticas institucional etc. muito tradicional. Então, eles fizeram um grande 

movimento que acabou sendo apelidado pelo Basaglia que colou de "a feira da psicanálise". 

E então, ele mostrou, foi o discurso assim de mais impacto na imprensa foi o dele. O local 

que ele estava ele viu uma favela daquela de Copacabana, do Copacabana Palace mostrava 

lá. Eu acho que aquela ali do sobe ali por cima da vila do Leme. 

 

AB - Chapéu Mangueira. 

 

PA - Ele falava, olha é uma contradição, uma ruptura com nada, está entendendo, uma ruptura 

de nada isso aqui. “Vocês estão querendo”, falou claramente “é outro mercado”. E ele era 

muito vivo não é. E Brasil é isso aí, a situação vocês estão falando de psicanálise de sair, mas 

é para a psicanálise, para uma outra clientela tal, a questão da assistência pública, do asilo, 

do povo e tal, vocês continuam não pensando. É típico do psicanalista. Ele metia muito pau 

nos psicanalistas por causa disso e tal. Na mesa dele estava o Arouca que fez um discurso 

também muito importante também era um cara que tinha, era presidente do CEBES e tinha 

um nome importante. O próprio CEBES nessa época já tinha um movimento sanitário aí 

emergente que se conseguia ganhar o REME. É verdade, a gente tinha um Sindicato, 

ganhamos o Conselho de Medicina, começamos já não ser mais um grupinho de esquerda 

falante aí de coisa. Começou a pegar instituições, tínhamos uma instituição como o estudo 

de medicina social que era o reduto ali de formação da Escola de Saúde Pública começando 

a ser um local, aonde o Arouca trabalhava que ele era da escola e do IMS então era concreto, 
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tínhamos revista. "Saúde em debate" quando saía até hoje gente não consegue mais, estou 

tentando com Cláudio e tal, saía lá no caderno “Ensaios”. Eram dois cadernos, tinha idéias, 

ensaios, idéias e livros e tal saía a revista resenhas saía matérias tinha, entendeu, outro 

contexto alianças importantes, pessoas importantes participavam do movimento. Então, o 

Arouca fez um discurso sanitarista. Tem um discurso dele aqui também saiu na revista 

“RADICE”, mais ou menos na íntegra na tal revista “RADICE” que eu falei. Não é o 

“RADICE” da FIOCRUZ é o ra-di-ce, é de raízes. Chamava-se “RADICE”, raízes 

publicações psicológicas, psicologia tararara, informação e psicologia. Então, o discurso do 

Basaglia e do Arouca nessa mesa que foi organizado pelo movimento MTSM em parte, pelo 

CEBES, a entrada do Arouca aí, pelo visto que a gente do CEBES se sentia injustiçado com 

a tal publicação, a gente conseguiu dinheiro, ajudamos no evento lá que foi um feirão. Então 

muitos psicanalistas e tal, mas esse discurso muito, muito progressista e tal serviu um pouco, 

depois eles montaram o IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise de Grupos e Instituições 

virou o Instituto Brasileiro stop Silva, abriu vagas, formações e cursos, acabou. Chaim stop 

saiu primeiro considerando que aquilo tinha virado um mercado, realmente talvez não 

acreditasse naquelas críticas daquele momento, por ele não acreditar, que ele está fazendo 

isso ele não queria estar fazendo acredito nele. O Luiz Fernando acabou ficou o Instituto do 

stop trouxe outros companheiros argentinos para cá, ficou uma escola de formação quase que 

Argentina e tal e começou a ser muito criticado pelas pessoas, entravam ali de repente saiam 

psicanalistas em pouquíssimo tempo com uma péssima formação, tararara, não sei se acabou, 

não acabou o IBRAPS,  pelo menos perdeu aquela importância aquela coisa, mas virou uma 

grande escola, uma máquina de formar psicanalistas em curto tempo com bem pago, está 

entendendo? Mas então, o evento teve impacto não é, o Goffmann, o Tsaz, Thomas Tsaz, era 

um nome já fazia ligação da loucura, etc, etc, já tinha nome. E..., aliás ele é crítico do 

Basaglia, O Thomas, ele está à esquerda do Basaglia, ele é do tipo, ele acha que nem construir 

alternativas assistenciais de psiquiatria resolve, ele acha que tudo é uma forma de apropriação 

de administração da diferença, está entendendo? Ele tem matérias duras criticando o 

Basaglia, a lei. Basaglia também é criticado, ele tem matérias boas. Mas então eu acho que 

ele estava à esquerda demais para aquele momento... 

Acabou que quem faturou mesmo o encontro como o falei da mídia foi a Shere Hite, aquele 

negócio que mulher se masturba, aquele negócio, as pessoas ficaram impressionadas, aqui 

ninguém sabia disso, está entendendo, inclusive que era possível chegar ao gozo. Foi 

impressionante a matéria dela. Precisam ver, aquela forma assim, um assunto aí pegar, um 

tópico desse, quando ela chegou com as matérias na imprensa, as mulheres para serem 
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entrevistadas... Umas diziam que nunca tinham feito aquilo, que era absurdo falar disso, isso 

é uma coisa. A igreja se manifestou. Imagina... 

 

AB - Imagina. 

 

PA - E as mulheres. 

 

AB - Ahn, ahn. 

 

PA - Ela dizia inclusive que era dispensável o homem. Então os homens de Minas [Gerais], 

aquelas cidades machistas. 

 

AB - O movimento machista mineiro. 

 

PA - Movimento machista mineiro dizia. 

 

AB - O MMM. 

 

PA - É que ela não conhece um. Se ela soubesse... Então, ela que faturou todas as matérias, 

televisões, entrevistas, vendeu como diabo o livro dela. Uma época, eu acho inclusive que 

foi uma das primeiras descobertas norte-americanas do mercado brasileiro para tudo, que 

hoje está sendo disputado pelo Mercosul, pelo ALCA, pelo NAFTA, pelo não sei o quê e tal, 

estão dando prêmios ao cinema brasileiro, ao disco, tudo isso tudo. 

 

AB - Isso tudo não é à toa. 

 

PA - Que é tudo uma aproximação de mercado evidentemente. Começa-se namorando o 

mercado, depois assina-se os convênios. 

 

AB - É. 

 

PA - Mas, certamente e ela foi uma loucura, e a própria coisa saía hoje que vendia. Hoje não 

tem um artista internacional que não passe por nosso circuito, livro, matéria, filme tal, que 

isso realmente toma lá, dá cá, tem que abrir o mercado aqui, mas tem que abrir mercado para 

as nossas produções fora. Então a Shere Hite foi o... 

 

AB - O grande sucesso. 

 

PA - O grande sucesso. Mas Basaglia fez um impacto bom, saiu matérias no jornal do Brasil 

tarara, tarara. Aí, conseguiu então voltou em 79 e 80 teve uma matéria do Fantástico, um 

pouco desse rastro, o movimento se manteve ali com uma certa expressão durante um bom 

período. Até que morreu em agosto de 80, não é, mas a vinda dele foi importante. Tanta 
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matéria dele teve uma certa repercussão, a do Arouca, de outras pessoas e tal, até uma coisa 

interessante a memória, tentar ver na imprensa da época, tentar de novo... 

 

AB – Que que teve... 

 

PA - Para pesquisa, pegar um mês antes um mês depois mais ou menos e ver o que saiu no 

Globo e JB pelo menos aqui do Rio, no mínimo isso. No Rio mesmo para rever, para ter um 

pouco de memória e um pouco de, aí eu já não guardava tanto tudo porque também não tinha 

mais espaço, nem casa eu tinha, entendeu. Aí eu, porque antes eu guardava tudo, tinha 

matérias e tal, tenho dois dossiês aí ou três grandes, de material assim, tal até um certo 

período. Depois, eventualmente, eu recortava, guardava, não tinha nem tempo mais de sair 

recortando tudo. Você queria desligar, não é? Que horas são já?  

 

Fita 7 – Lado B 

 

AB - Paulo, já que a gente está, a gente veio para cá, é sempre assim não é quando a gente 

falar de um... 

 

PA - Eu não sei, estou doidinho porque eu vou e volto. 

 

AB - Ótimo. Mas aí, a gente tentando pensar também um pouco do início desse processo a 

gente sempre fala muito, falou algumas vezes aqui, mas não entrou muito como é que um 

congresso que é referência para você, que é o Quinto Congresso Brasileiro. 

 

PA - De Bauru. 

 

AB - Que havia aquele de... 

 

LM - Camboriú. 

 

PA - De Camboriú.  

 

AB - De 78 que em Camboriú, e aí precisamente pelo seu currículo tem apresentação de dois 

trabalhos você levou trabalhos. Um era a “Legitimação da Psiquiatria no Brasil: as colônias 

de alienados” e o outro “Pedagogia da loucura, observações no hospital psiquiátrico", não é? 

E era um congresso que ainda tinha um caráter tradicional muito forte não é. ABP ainda tinha 

esse lado, tinha uma estrutura não estava completamente dentro do movimento, quer dizer, 

como é que foi participar deste congresso? Você indo e como é que foi para o movimento 
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esse espaço? Quer dizer, estava ali em outubro de 78 a coisa tinha detonado em abril não é. 

Quer dizer, como é que foi essa participação? 

 

PA - É. Inclusive, a ida, eu já tinha ido a um congresso antes em 76 em Fortaleza não é. 

 

AB - Tinha sido o quarto. 

 

PA - É o Quarto Congresso Brasileiro. Tinha ido a esse congresso antes, a gente ia mais ou 

menos como estudante, olhava. Estava começando esse movimento nosso e até a gente 

mesmo ia para meio, bem a questão da privatização, da política é uma coisa, do manicômio 

lá dos hospitais e das fraudes da previdência é outra, mas eu posso aprender uma boa 

psiquiatria, aprender, ir num congresso, me atualizar tal e tal. Acredito que não só eu, mas 

outros colegas tinham muito menos clara essa visão ainda, de que o hospício, a má 

psiquiatria, a psiquiatria pública como nós a conhecíamos não era um desvio da psiquiatria 

não. Hoje, nós temos clareza que é isso mesmo. A psiquiatria ela construiu isso como uma 

conseqüência natural do seu modelo tanto de doença, um modelo que significa doença é uma 

desrazão, é uma ruptura fundamental na capacidade de entendimento, de compreensão, uma 

quase perda da humanidade do homem, uma animalização etc, etc, e sendo assim as pessoas 

têm que ser não tratadas, mas isoladas, fechadas, está entendendo. Tuteladas e por aí afora. 

A gente ia um pouco nessa visão que sem ter essa a clareza não é, de aprender, de fazer curso 

essas coisas todas. 

Agora com o desenrolar do que vai acontecendo de 76 a 78, a nossa demissão em 76, já por 

todo processo que vai andando. Depois 78, nossas demissões, etc, aí já com REME, com 

CEBES mas, jovens com um ano e tanto, dois de vida, todo um processo de âmbito mais 

nacional começando, a gente... Havia o CEBES principalmente a criar uma rede nacional. A 

gente pensava conhecer Alan Índio Serrano, está lá até hoje, Coordenador de Saúde Mental 

de Florianópolis. Até depois desse período foi para a Itália também mandou uma carta bonita 

quando Basaglia morreu publicada na revista “RADIS”, uma revista de época muito 

importante não é, feita pelo Carlos Ralph, Ralph Viana que depois se transformou na revista 

“Luta e Prazer”, quando eles saíram do campo mais 'psi', digamos, hard, revolucionário, eles 

fizeram opção mais reichiana. 

 

AB - Ahn, ahn. 

 

PA - É. Um barato. Eu tenho todos os números históricos aqui no NUPES da revista 

"RADES", uma revista muito bem-feita, uma produção sofisticadíssima para a época, está 

entendendo, tinha as matérias mais importantes era nosso, também, braço também do 

movimento, num certo sentido no campo editorial, não é. A gente publicava, tudo que era do 

movimento eles noticiavam lá, faziam matérias, entrevistas, entrevista com Lengen stop, com 

Roger, com Cooper, com Basaglia, grande matéria sobre a situação italiana, a lei 180 e tal. E 

o Alan Índio Serrano, por exemplo, então tinha assim pessoas espalhadas. O Simone, o... em 

Minas [Gerais], a Ana Pita em São Paulo, o Naomar e o Jaimilson, Paim em Salvador, Luiz 
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Humberto Pinheiro que foi deputado também do partidão que era médico, psiquiatra também, 

Jacobina. Jacobina está aí.  

 

AB - Jacobina. 

 

PA - Pessoas que a gente foi identificando pelo Brasil afora Jackson Sampaio que aliás 

escrevia para a revista “RAIS” tinha a última página era dele geral, ou era dele ou do Alex 

Polari, eles dividiam. 

 

AB - Alex Polari? 

 

PA - É. Essa última página, vocês vejam lá as revistas, é um barato essa revista. Nosso projeto 

aí de documentação de imagem. Então, o período de 78 assim tem esse período de muito... 

A revista “RADIS” inclusive é de 78, o movimento, história, as demissões, aquele dossiê que 

tem aí quase de 70, de abril a outubro, a gente estava ainda na imprensa em boa parte na 

primeira página, indo e voltando. Chegava na primeira página, aí caía para a terceira, tararara, 

aí uma notinha no “Cadernos”, cidade por aí, aí estourava um outro negócio, uma violência 

não sei aonde, uma matéria não sei aonde e tal a gente conseguia fazer, carta ao ministro, 

todas esse processo demissão de 260 pessoas, adesões importantes de políticos, de 

intelectuais, da ABI, da CNBB, da Ordem de Advogados do Brasil que eram os grandes 

baluartes aí da democracia, da redemocratização brasileira.  

Então, quando pintou o congresso nós vislumbramos a possibilidade de invadir o congresso 

literalmente já que grande parte que iria ao Congresso Brasileiro, único evento nacional e daí 

fazer um grande encontro o I Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Saúde 

Mental foi até aquele que eu falei que eu tenho a convocação escrito na minha lettera 22, que 

eu que fiz a convocação e tem aí mandamos via mala do CEBES. Via os contatos CEBES, 

sabiam, Ana Pita, Jackson Sampaio, lá no Ceará, fulano aqui, no Rio Grande do Sul, o outro 

tal, fazíamos uma rede e fomos para Camboriú, então, assim com essa idéia. E a idéia de 

escrever trabalhos, trabalhos mais críticos que começavam a pintar. Então os meus trabalhos, 

por exemplo, o “Pedagogia da loucura”, era o trabalho que eu fiz lá no Instituto de Psiquiatria 

aquele que tinha sido quase expulso lá do... 

O Antônio Guiné fez um também que era muito parecido, chamava "Pedagogia da ordem", 

uma coisa assim. Então era muito esse período da influência do Foucault, do Castel, do 

Dozelot, não é da..., em São Paulo, inclusive era nosso professor aqui, eu já estava lá no 

mestrado no IMS, aliás eu fui aluno da Maria da Conceição Tavares no IMS, do Fernando 

Henrique Cardoso, do Zé Bulhões de Albuquerque, um sociólogo importante que fez um 

livro importante "Metáforas da desordem", na época tal. Então, instituições, ele trabalhava 

com isso, então a gente tinha Roberto Machado, Joel, Jurandir, Manoel Luz, então, esse 

quadro aí que a gente tinha de influências teóricas e tudo, nossos trabalhos era muito assim, 

trabalhos, esse outro de legitimar a ciência, colônia de alienados era um pouco essa minha 

tese de mestrado que depois veio a sair; que é a questão das colônias de alienados como novo 

espaço de ampliação do território psiquiátrico de criar cidades; cidade de loucos, uma cidade 

para eles. Juliano Moreira fazendo aquele o elipticomio, não é. Colônias para eles, está 

entendendo, a idéia de criar cidades artificiais e tal, então eram esse tipo de trabalhos de 

denúncia, trabalhos do Pedro Gabriel, Magda Vaissmann, Ricardo Souza Lima, Maurício 
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Lugon, neste momento me lembro de muitas pessoas que foram apresentando trabalhos assim 

que davam esse rompimento. Aí também fizemos reuniões paralelas, aí eu ia falar na minha, 

eu tenho as fotos até. Aí todo mundo ia ver, o grupo nosso, a nossa mesa, nós íamos ocupar, 

fazer perguntas aí inclusive tudo entrava, a crise da DINSAM ficou bem clara agora, o Estado 

não quer isso, não quer aquilo, a política é assim, assado, a privatização, a manutenção deste 

mesmo princípio, status quo e por aí afora tal, até que tínhamos uma grande aliança lá que 

era Luiz Cerqueiras estava lá que era um quadro respeitadíssimo, sempre identificado como 

um cara de esquerda, como tal, sem muita possibilidade de mudanças reais embora tivesse 

da Previdência, fez manual da assistência médica previdencial de 74 tinha sido Coordenador 

de Saúde Mental de São Paulo, fazendo um bom trabalho de psiquiatria comunitária 

preventiva essas coisas assim e tal. Mas era um dogma, o professor Cerqueirinha como era 

chamado, desse tamanhozinho e era um, eu tenho a única fita que eu tenho notícia dele 

falando, lembra? 

 

AB - Lembro que você falou. 

 

PA - Até dei para menina, não sei, precisamos até recuperar isso porque tem a cara dele, 

ninguém tem mais coisa, uma foto ou outra, ele falando e tal, eram um respeito. E ele se 

identificou com movimento, foi logo até depois passou a participar das reuniões, que pese 

também. Hoje, a gente veria como ele estava numa coisa mais preventivista, mais 

comunitarista, mas era um aliado. 

 

AB - No momento, eram aliados. 

 

PA - No momento, ele era a ruptura para aquilo que estava assim inclusive política pessoal, 

ele participava daquelas mesmas linhas, do pessoal clássico então nós começamos a ocupar 

os espaços e até a tal assembléia final. 

 

AB - Final que saíram. 

 

PA - Posições de âmbito nacional, a anistia ampla geral e irrestrita, eleições diretas para 

Governadores e Presidente da República, e demissão do Ministro da Saúde e tal. Eu tenho a 

fita, duas fitas com a assembléia final, a carta de Camboriú e tal que foi um documento 

importante. 

 

AB - Vocês chegaram a falar precisamente da privatização da saúde na área de saúde mental? 

 

PA - Claro. Crítica já, e isso era. Porque isso desde 76, com as primeiras publicações do 

Gentile de Mello nos livros e revistas do CEBES começou a ser uma das questões. Então, 

por exemplo, o Hésio Cordeiro foi fortemente influenciado pelo Gentile. O livro dele "A 

Indústria da Saúde no Brasil" publicado pelo CEBES, eu sou o editor, como eu sou velho, 

não é. Eu era editor desse livro. Capinha verde, horrorosa. Abacate com listra vermelha.  

Então, a crítica à privatização, a distorções, o Gentile falava aquela frase dele famosa, não é? 

As pessoas ligavam para a casa dele, as primeiras secretárias eletrônicas que eu conheço, 

coisa rara na época. Então, quando ele não estava atendia: “Aqui é Gentile de Mello, lamento 
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não poder lhe atender o telefone, ao ouvir o sinal eletrônico após e tal, deixe o seu recado e 

lembre-se a unidade do serviço é um instrumento de corrupção por excelência”, desligava a 

secretária. (Risos) Então, ele deixava o recadinho dele.  Ele denunciava a questão do modelo 

de compra que era impossível e isso eu guardei não tem como fazer, o melhor, o mais honesto 

sistema de compra. O sistema de compra de saúde venda de ar é por natureza corrupto. 

 

AB - Corrupto. 

 

PA - Está entendendo, ele leva à fraude, leva a corrupção, leva a... impossível de ser 

controlado, fiscalizado, etc. Então, isso era muito marcante pelo lado da privatização no todo, 

ele pegou várias vezes questões da psiquiatria, ele gostava da gente ele ouvia da gente, que 

eu fiquei surpreso depois de ver..., então a crise lá dos acadêmicos baianos que denunciaram 

também a situação lá na Bahia de violência dos pacientes dos maus tratos, parara, assinado, 

você vai ver lá o Naomar, não é, nomes clássicos hoje da pneumologia da saúde pública 

brasileira e depois também o Gentile começou a escrever, escrevia regularmente, tinha uma 

coluna na Folha de São Paulo jornal que eu falei também na época mais progressista ou 

menos conservador, e no Jornal do Brasil, idem, aqui no Rio, então... tinha coluna semanal, 

publicava, qualquer coisinha e ele conseguia, e ele tinha uma linguagem popular, ele escrevia 

para o jornal realmente, uma coisa que a gente sempre sentiu falta após a morte dele, em todo 

os sentidos é dessa uma pessoa que conseguia pegar assim o SUS, e escrever para o JB uma 

coluninha regular que o cara lá o Seu Zé Antônio da Silva lesse. 

 

AB - Seu Júlio. 

 

PA - Seu Júlio lesse. O Júlio já era mais politizado, o Zé Antônio da Silva, que ninguém sabe 

quem que é, lesse, entendesse e tomasse posição, ele tinha essas coisas. Então, tudo ele 

conseguia, então tem matérias fantásticas que eu lembro assim, é coisa, por exemplo, agora, 

caiu o Palace II, aí ele vinha: “O Palace II e o SUS”, o desmoronamento do SUS, entendendo, 

aí ele pegava a questão da impunidade da coisa, daí mostrava como o deputado ele próprio 

tem hospital não sei aonde, por aí ou outro, mas o mesmo esquema aí ele entrava, tantos 

milhões de fraudes descobertas, não sei quantos milhões de encenações necessárias, dizia 

não sei quantos milhões de internações necessárias no Brasil pelo próprio INAMPS, que dizia 

o INPS, fora o que então, eles não conseguem ver e aí mostrava quantos milhões dava para 

ver, e sempre ele conseguia e tal. Então é muito já forte em, aí em Camboriú, essa linha, 

então nesse período, você pegando os documentos dessa época, é realmente, nossa crítica era 

ao modelo manicomial, já era, mas em oposição ao manicomial era muita questão ainda se é 
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o preventivo, trabalho comunitário, não tinha, apesar do Basaglia ter vindo aqui, ele vem, 

aliás no final de 78. 

 

AB – Cinco. 

 

PA – Não, após ainda. 

 

AB – Mas naquele encontro, era o Congresso Brasileiro de Psicanálise. 

 

PA – Que é quando exatamente? 

 

LM – Outubro de 78. 

 

AB – Eu tinha certeza de que ele era de 19 – 22 do 10. 

 

PA – Então. 

 

AB – E esse de Camboriú, foi no final de outubro e início de novembro, quer dizer, eu acho 

que o Basaglia veio... 

 

PA – Veio antes, uns dias, não é. 

 

AB – Uns dias antes... 

 

LM – Uma semana, não é.  

 

PA – Então não tinha, mas, de qualquer maneira... 

 

AB – E, aliás, não foi ele sozinho, não é. 

 

PA – Hein 

 

AB – Não foi ele sozinho, não é. 

 

PA – Não, veio ele, o Thomas Tzas, veio o Goffman, o Guattari, o Castel, Shere Hite Hite, 

do relatório Hite. 

 

LM – Shere Hite também? 

 

PA – É, foi a única que saiu na imprensa quase, o sucesso foi ela. Segundo lugar o Basaglia, 

mas a imprensa pegou, ela tinha acabado de lançar o relatório Hite. E aí o grande sucesso era 

ela, com a imprensa e tal. Mas o Basaglia conseguiu fazer o seu barulho aqui, não é, então, a 

gente não tinha essa leitura anti-manicomial, na idéia da desconstrução, está entendendo? É 

um pouco a influência ainda muito norte americana talvez, ou francesa do setor norte 

americana da psiquiatria preventiva, francesa do setor, e um pouco a Basagliana ainda inicial, 
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que a gente conhece pouco. Não há nada publicado aqui do Brasil dele. Você tem que 

entender isso não tem nada publicado do Basaglia. É, o primeiro livro publicado dele aqui no 

Brasil que chamou “Psiquiatria alternativa, o otimismo da prática contra o pessimismo da 

razão”, da Brasil Debates, que é um livro meio pirata, inclusive deu muito ao problema dentro 

do movimento, foram conferências que ele fez no Brasil, uma inclusive, promovida pelo 

CEBES por esse IBRAPS, em Belo Horizonte, São Paulo, Bahia foi locais que ele rodou. 

Um grupo de pessoas chegou transcreveu, muito mal transcrito, tenho vários intervalos de 

tem... 

 

AB - Incompreensíveis. 

 

PA - Parênteses. Tal, assim, assado e incompreensíveis, perguntas, erros, tradução feita 

pessoal que não sabia. Feitas assim mesmo o que a gente acha que entendeu na fita, não é. E 

sem uma coisa. Os direitos autorais ficaram como que privados, está entendendo? Sem 

agradecimento, ou no mínimo agradecimento ou direitos de cota e tal para as pessoas que 

ajudaram a trazer o Basaglia ao Brasil. Está entendendo? Financiaram o hotel, passagem, 

promoveram reuniões, etc, as fitas foram gravadas, meio que pirateadas. 

 

AB - E o próprio pelo menos foi consultado? 

 

PA - Que eu saiba ele não fez a revisão. Ele ficou sabendo. Mas ele era assim: pode publicar. 

Basaglia era do tipo...  

 

AB - Ele queria.  

 

PA - Pode publicar, desde que as pessoas leiam. 

 

LM - Se é para veicular a idéia... 

 

PA - Se é para veicular a idéia... tal e tal, ele deixava é. Mas a...  

 

LM - Ele tinha pouca coisa.  

 

PA - Esse livro, ele foi publicado, saiu em 80/81. Depois que ele veio, feito as conferências, 

78/79. Recolheram por ali, traduziram picado. Uma editora que eu nunca mais ouvi falar. 

Saiu meio pirata, ninguém sabe desse livro, é meio pirata, é vendido assim mano a mano por 

umas pessoas que tinham, os outros que tinham até organizado não conseguiram nem 
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comprar. Está entendendo? Porque não tinha em livraria. Era um negócio meio... e o outro 

livro dele é a “Instituição negada”. 

 

LM - Ahn, ahn. 

 

PA - Foi publicado em 85 no Brasil. O livro foi publicado na Itália em 68, no Brasil em 85.  

 

LM - Nossa que diferença! 

 

PA - E ele só faz referência, é uma reflexão histórica, é um relato e reflexões do período de 

Goritzia, ele passou de 61 a 68. Agora, em Trieste, aí saiu de Goritzia, foi para os Estados 

Unidos. Ele mesmo foi para os Estados Unidos, meio que conhecer a experiência kapliana, 

americana. A convite. Foi o Kennedy de saúde mental a convite dos americanos como que 

sendo a mesma coisa. Eles chamaram, o Basaglia e ele foi achando lá que ele viu, lá que, pela 

carta de Nova York chamam o documento que ele tem, que ele percebeu a realidade de 

ruptura, a diferença. 

 

LM - Ahn, ahn 

 

PA - Entendeu? Porque a questão é outra, não é ampliar o território psiquiátrico com redes 

sutis de controle, fiscalização, de ambulatório tal. De normatização da psiquiatria, mas sim 

uma ruptura com o conceito psiquiátrico, construção psiquiátrica, ali que você vai ver a 

ruptura mais clara mesmo, não é? Então, quando ele volta para Itália, ele tenta trabalhar em 

Parma, não consegue, mas deixa lá um importante núcleo, que até hoje é um dos mais 

revolucionários. E Parma não só desconstruíram manicômio como prisões. Fizeram 

desconstrução de prisões. As pessoas trabalham, moram nas suas casas, fazem trabalho 

comunitário, tendas etc, etc. Trabalho muito interessante. E é aí que ele vai para Trieste, fica 

de 71 a 79, quando ele saiu para ir para o Lasio.  

 

LM - Ahn, ahn. 

 

PA -   Então, a esse período, nós começamos a conhecer o período é. 

 

LM - De 61. 

 

PA - De 61 a 78 em 85 aqui. Já tinha acabado Trieste. Já tinha aprovado a  lei 180 em 78. E 

as conferências não dão muito idéia porque são bates papos. A gente falava muito mais daqui 

do que ele falava de lá. A gente perguntava: "Ô doutor Basaglia, o senhor acha que o hospital 

privado que faz isso e aquilo". Os nossos problemas.  

 

LM - É. 

 

PA - Ele dizia: “Não. Isso é um absurdo”! Coisa e tal, coisa e tal. entendeu? Então, a gente 
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menos pegou as idéias dele, queria mais ouvir dele assim o que. Que ele falasse sobre as 

nossas coisas, não é? Que isso ia para a imprensa. 

 

LM - Para imprensa. 

 

PA -   E por aí afora. Mas tem debates interessantes. Um, inclusive, que o Jorge Roberto 

Costa Silva que é o atual diretor nac..., mundial de saúde mental não é. Lá na UERJ. Arouca 

fazendo parte da mesa, não sei o que e tal. É muito interessante, mas então, nesse período, a 

gente não tinha essa noção mais clara. Que eu acho que... Embora, nós tivéssemos, num certo 

sentido, até conceitual-teórico talvez. Ela torna-se concreta a partir de 87 com o Congresso 

de Bauru, entendeu? Então, lá era um pouco essa crítica à privatização. Ao hospício que eu 

estava falando. Ao hospital psiquiátrico, mas como local de violência, de segregação.  

 

AB - A coisa da denúncia era muito forte, não é? 

 

PA - Mais de denúncia, mais de humanização até da assistência, dessas instituições, do 

modelo asilar, como se fosse um. Transformar o manicômio num verdadeiro hospital 

psiquiátrico, local de cura tal. A gente não tinha essa idéia muito clara não é, que não há o 

bom hospício, está entendendo? Não há o bom... Não há o bom campo de concentração não 

é? É um local, por natureza, feito para isso. Para isso. Todo discurso é mera ideologia, o 

discurso que encobre, o Basaglia dizia. Por isso, a negação da psiquiatria é isso. Negação 

como um discurso encobridor de uma prática de violência, de segregação.  

 

AB - Com relação ao espaço na imprensa, em outro momento, eu lembro, acho que foi até 

no Congresso, um encontro aqui da Casa, você fez referência ao programa do Fantástico. 

 

PA - Ahn, ahn. 

 

AB - E eu fiquei pensando assim conseguir espaço, não é, para levar um tema desse num 

lugar tão conservador não é, tão tradicional, não é? E como foi conquistar isso? Como era 

esse dia a dia de vocês de conseguir botar esses temas na imprensa, o próprio Congresso, por 

exemplo, conseguir espaço para botar isso na imprensa. Como é que era isso e, em especial, 

esse programa. Quer dizer, o marco dele...  

 

PA - Olha, ontem eu estava ouvindo a Globo esse negócio do Palace e o jornalista falou. 
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Falou assim: a nossa opinião é que o deputado é corrupto e deve ser preso. O jornalista 

apresentador, não é um comentarista não. Até esqueci o nome dele. William Bonner, sei lá. 

 

AB - É. 

 

PA - Eu fiquei impressionado assim. O que faz com quer a Globo em certo momento que 

isso é uma decisão, uma. Alguém falar isso, que não seja decidido pelo Roberto Marinho 

 

AB - É. 

 

PA - Ou alguém mais lá, é demissão, não é? Ninguém faz isso na Globo. Então, tem decisões 

em certos momentos históricos que a própria imprensa, às vezes, então, por exemplo, naquele 

momento, a Folha de São Paulo e O Jornal do Brasil e mais que o Jornal do Brasil, no nosso 

caso o Jornal do Brasil e a Folha e o JB eram considerados jornais que a esquerda lia, não é. 

Os grandes jornais nacionais. Nós tínhamos mais na época, na nossa história social aí, jornais 

de esquerda independentes do que temos hoje. Uma coisa interessante a pensar, não é? Não 

conseguimos como um partido como o PT, por exemplo, o partido, um jornal nacional como 

o partido comunista tem na Itália o Pluritá stop. Jornal que você compra na banca. O cidadão 

compra. Sabendo que é do partido, mas sabe que ali escreve fulano, Norberto Bobbio escreve 

uma vez por semana, então, ele lê. O cara, independente, ele não compra, mas ele, esse jornal, 

todo o enfoque desde o marido que matou a mulher, o prédio que caiu, qualquer coisa, ele 

tem um enfoque, digamos, menos compromissado, menos corrompido com o dono da 

empresa. 

 

AB - É. 

 

PA - Com caso de não sei o que. Tem uma tradição, tem uma legitimidade de ser um jornal 

independente. Mas ele informa futebol, ele informa normalmente, um jornal comum. Você 

também tem. E o Manifesto que é do, seria o PC do B de lá mais ou menos, que é o 

“Refundacione Comunista”, o Refundacione que é o partido e tal. Então, a gente tinha aqui 

na época os jornais independentes, os tablóides, principalmente. Bem ou mal, de crítica ou 

como o “Pasquim”, “O movimento”, “Flor do mal”, não sei o que, mas que veiculava alguma 

coisa. Bem, as esquerdas liam ali, ou meio se divertindo, mas você tinha coisas boas, artigos 

bons, Paulo de Tarso, Henfil, não sei o que, mas a imprensa era Globo, JB, Folha de São 

Paulo, estado de São Paulo, não é? 

 

AB - Ahn, ahn 

 

PA - Nesse eixo Rio-São Paulo que é a imprensa formadora de opinião nível nacional, sem 

dúvida nenhuma. E as televisões aí nesse mesmo eixo. Até hoje, com exceção da CNT, lá do 

ratinho não é, o as televisões saem do eixo Rio-São Paulo. Então, dentro desses jornais, os 

dois jornais mais críticos, menos, digamos, que assumiram uma certa característica de ruptura 

com a ditadura foram a Folha e o Jornal do Brasil. Que assumiam mesmo posições críticas, 

abriam para escritores, mais independentes, mais críticos escreverem enquanto Estadão era a 

ditadura em si e o Globo também. Mas, surpreendentemente, o Globo, é eu acho que talvez 
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e também uma certa pressão interna, não se controla tudo, também no Globo existia. Também 

no Globo. Como na saúde, na saúde pública, na saúde mental, na sociedade existia um 

movimento de renovação como um todo. Sindicatos de jornalista também é tomado, depois 

de muito tempo, pelo grupo progressista. Os jornalistas aparecem mais nesses jornais, por 

exemplo. Então, dentro do Globo, a Nívea Maria que eu falava a Angela, que eu esqueci o 

nome dela, jornalista que pegaram a causa, está entendendo? Eu acho que em parte uma certa 

autorização, mas em parte também porque cavaram essa coisa não é. O Jornal do Brasil mais 

tarde o Cláudio, por exemplo, foi uma causa. O JB, durante um período, foi identificado até 

que foram várias pressões até para tirar o Cláudio. Ele não tem escrito mais claro sobre... 

 

AB - Qual o sobrenome dele? 

 

PA - Cláudio Cordovil. Ele quase não tem escrito mais sobre isso. Tem o Mauro Ventura, a 

Glória e tal, mas não é a mesma coisa que era o Cláudio, acredito que ele cavou etc. Então, 

existiram algumas pessoas que pegaram a causa. Em São Paulo tinha uma chamada Neuza 

Maria. Nívea Maria e Neuza Maria. Neuza, Neuza Maria Amaral ela tinha esse nome, se não 

me engano. Eu tenho todas as matérias aqui, eu vou cavar. Ela vinha todos os dias. Nós 

tínhamos um contato diário com ela. Eu tinha o nome dela na minha agendinha de bolso, o 

Guiné, o Pedro Gabriel, o Pedro Silva. Ela tinha os telefones da casa da gente. Ligava, algum 

fato, alguma coisa e tal, fizeram vender e tal. E eu acho assim que então, a imprensa em parte 

cria o desdobramento da matéria, não é. Em parte, tem que ter uma aceitação popular para 

este desdobramento, senão não vende, não é? Então, eu acho o que nós conseguimos explorar 

um pouco foi essa situação exemplar, de como o estado, da ditadura, da violência 

institucional promovida pelo estado podia chegar a um certo extremo nos manicômios, seja 

privados ou públicos que a gente pegava os dois como essa ditadura, essa, as políticas sociais 

chegaram, ou anti-sociais não é chegaram um pouco de tamanha violência cujo extremo 

disso, o retrato disso eram os manicômios, que era um pouco o que tinha sido claramente 

utilizado no pós-guerra europeu, com os campos de concentração, que os aliados utilizavam 

e mostravam os campos de concentração, e os manicômios, chegaram aquele ponto. Depois 

fomos descobrir que não. Na ditadura ou pós a ditadura, o melhor manicômio francês, o 

hospital francês é um manicômio, guardada as diferenças, as proporções de um país para o 

outro, de nível cultural, é um manicômio como qualquer manicômio brasileiro, não é. E que 

a França não tem nenhuma reforma psiquiátrica expressiva atualmente. Tem o manicômio lá 

que trabalhava o Guattari, não é? Onde está o Jean Ouriès stop, o La Borges está entendendo? 

Depois fomos ver um pouco a natureza. Mas eu acho que foi essa utilização, essa coisa de 

impacto social que tinha, como que o Estado não só permitia, mas o Estado patrocinava... 

 

AB - Patrocinava. 

 

LM – É. 

 

PA - Aquela violência, aquela situação, aquela desassistência, aquilo tudo que eu falei com 

vocês da as filas, a matéria da Colônia Juliano Moreira, que eu nem sei se a gente tem ainda. 

As pessoas nuas, em fila, coladas. Colada mesmo na outra. Agarradas assim para poder, a 

fila da comida, porque não pode senão os outros furam. Então, ficam pelados, colados uns 



 

136 

 

nos outros, alimentados uma coisa e tal. O filme também de Barbacena que depois o Helvécio 

Raton fez que vocês já viram, não é? 

 

LM - É.  

 

PA - Também é de 80, 79, 80 não é? A que foram veiculados pelas matérias também... 
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Data: 09/03/1998 

 

Fita 8 - Lado A 

 

AB - Entrevistado Paulo Amarante. Entrevistado por Anna Beatriz de Sá Almeida e Laurinda 

Rosa Maciel, fita número 8, dia 9 de março de 1998. Paulo, então, a gente retomando a nossa 

entrevista, a gente no último dia, na última sessão a gente falou bastante do encontro, dos 

Seminários e do próprio movimento dos trabalhadores, como é que ele foi rolando de 78 para 

frente. E aí em 80, a gente tem a referência. Você tinha falado um pouco com a gente desse 

segundo Encontro Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, que rolou em Salvador. E aí, 

a gente queria que você falasse em pouco desse Encontro. Por ser o segundo isso. Se isso já 

estava mostrando um certo vigor do movimento, não é? Está conseguindo fazer o seu segundo 

Encontro. Porque tem vários primeiros, primeiro estadual. 

LM - Segundo, terceiro que é difícil. 

 

AB - Fazer o segundo e tal. E, ao mesmo tempo, a gente ter referência de que tinham 

divergências dentro do próprio movimento, não é? Tinham algumas brigas, já dentro, pessoal 

da DINSAM e o próprio pessoal do movimento. Quer dizer, falar um pouco desse Encontro 

para a gente e da sua participação nele. 

 

PA - De fato o primeiro Encontro Nacional foi aquele de Camboriú. 

 

AB - Camboriú. 

 

PA - Durante o Congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria e isso vai ser uma prática 

que a gente vai fazer... Pode hoje discutir se estaria certo ou não, mas era viável, mais viável 

porque talvez era mais cômoda também que era aproveitar Congressos de outras entidades, 

outros momentos e se reunir, então, a gente se reunia nesse Congresso da Sociedade de 

Psiquiatria, ou da Associação Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Higiene Mental que foi 

fundada pelo Luiz Fernando Canno, não é? Que cada uma era num ano. Cada Congresso 

desse. Ou era bianuais, mais um. 

 

AB - Intercalava. 

 

PA - Intercalava com o outro. Na verdade, eram anteriormente a Associação mesmo. Até 

porque essa do Luiz Fernando Cano tinha uma tradição, para a época, progressista, linha dele. 

Dela faziam parte, digamos assim, profissionais da área de psiquiatria mais progressista e ela 

era interdisciplinar, digamos assim, porque ela era meio de ciências afins, entendeu? Na 

tradição é onde iam mais os psicólogos, cientistas sociais etc, etc. Eu não queria centrar nessa 

história desse Congresso, não é? Mas aí depois a Associação Brasileira de Psiquiatria decidiu 

por ter hegemonia no meio psiquiátrico, evidente, decidiu passar a ganhar a diretoria dessa 

Associação e agora ela é quase que um apêndice da Associação Brasileira de Psiquiatria. 

 

AB - A está. 
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PA - Ela via se realizar esse ano no Congresso inclusive, mas a própria ABP que faz o 

Congresso da Brasileira de Neurologia e Psiquiatria e Higiene Mental etc. Então, perdeu 

aquele caráter, inclusive, de autonomia que ela tinha com despesa do Cano e seus seguidores, 

hoje é um Congresso da ABP totalmente financiado pela indústria farmacêutica. O mais 

vergonhoso dele, inclusive, foi quando a ABP tomou pela primeira vez essa entidade com 

a... Que o último Congresso foi em 88, em São Paulo sob a presidência o Marcos Ferraz que 

é da Associação Brasileira de Psiquiatria, é foi lançado o PROZAC no Congresso. 

 

LM – Êpa! 

 

PA - O show de abertura do Congresso, o evento de abertura do Congresso foi um show de 

mulatas, no Olímpia com mulatas é seminuas, dançando ao som de luz néon, imagens, ao 

som de samba e tal, mas imagens néon, assim do PROZAC etc, num evento para 3000 

pessoas. 

 

LM - Que isso, Paulo! 

 

PA - No Olímpia, é um Canecão de lá, não é? Totalmente pago pela indústria farmacêutica. 

Whisky, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. 

 

LM - Que coisa! 

 

PA - Então, acabou com a entidade. Pois então, a gente tentava pegar, esses encontros, não 

é? E como também SBPC, a gente fazia encontros. Na verdade, teve então Congresso mesmo 

assim que foram, autenticamente, do movimento o primeiro que foi lá em São Paulo em 79, 

em janeiro, no Sedae Sapientae que é um instituto religiosos de freiras assim com uma 

tradição progressista muito grande e o segundo que já foi, então, em Bauru, em 87. Foram 

Congressos organizados com essa finalidade depois se transformaram em Encontros da Luta 

Antimanicomial que seria dentro daqueles históricos de periódicos seria a seqüência, não é? 

Que teve o primeiro em Salvador em 93, o segundo em Belo Horizonte em 95 e o terceiro 

agora em Porto Alegre em 97, está entendendo? Então esse Encontro de Salvador, então, não 

foi tão expressivo, foi no período de, de rearranjo. 

 

LM – Está. 

 

PA - Em primeiro lugar ele, ele serviu para demonstrar ou para caracterizar um afastamento 

das lideranças mais autenticamente Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental da ABP. 

Então, a ABP oportunisticamente em 78 lá no Congresso de Camboriú ela, digamos, 

incorporou o discurso do MTSM em parte porque foi invadida, não é? Mas ela soube 

incorporar, soube aliançar-se como MTSM e com isso até fez um certo Congresso que foi 

histórico no meio médico, no âmbito da saúde, foi muito citado, conhecido, foi aquela coisa 

primeiro que voltava a falar pela anistia ampla, geral e irrestrita etc, etc, mas já em 80 isso 

começava a se demarcar, quer dizer, o movimento tinha um lugarzinho lá, uma reunião, um 

horário e o Congresso é tentava caracterizar-se mais como um Congresso de Psiquiatria e se 
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78 eles foram pegos de surpresa, em 80 eles não poderiam mais, eles era melhor, aquele 

negócio, reserva uma.. 

 

AB - Já tinham se planejado para... 

 

PA - Um espaço. É. Um espaço, ema coisa e tal. Então, foi assim teve um enfrentamento 

muito grande porque o movimento dos trabalhadores de Saúde Mental, levando em 

consideração o próprio discurso da ABP, em 78, pela anistia ampla, geral e irrestrita e pelas 

eleições diretas para governadores, prefeitos, presidente, prefeitos das capitais etc, propôs 

eleição direta na Associação Brasileira de Psiquiatria, que não é direta até hoje a ABP... 

 

AB - Até hoje não é. 

 

PA - É eleição indireta por colegiado. São eleitos representantes que têm... 

 

AB - E esses representantes que votam. 

 

PA - Que têm uma delegação, têm um número de voto etc, etc. Então, lá foi um enfrentamento 

porque nós conseguimos até pelo clima político favorável nacionalmente a fazer uma eleição 

direta lá para presidente da Associação de Psiquiatria. Então, isso caracterizou bem o 

afastamento da ABP com o movimento que não faz a eleição direta, porque até para passar a 

eleição direta tinha que passar mudanças no regimento, estatuto que era pelos delegados. E 

os delegados não abriam mão, não é? Na sua grande maioria desse privilégio que era um 

privilégio, um psiquiatra do interior que vai, que vota, que etc. Para ele é um destaque em 

relação aos demais psiquiatras da região e tal. Então, esse período, a questão da CPI e tal foi 

mais pela matéria do Fantástico. 

 

LM - Que repercutiu. 

 

PA - Que repercutiu. 

 

LM - Dessa forma, não é?  

 

PA - Uma matéria aqui ou outra. Acabou que foi o Fantástico se interessou para fazer então 

foi a partir da matéria do Fantástico foi convocada a CPI. 

 

LM - Certo. 

 

AB - E para convocar a CPI. Quer dizer, para ter esse respaldo no espaço político nacional 

teve algum trabalho direto do movimento com deputados, com senadores? Quer dizer, vocês 

tinham uma boa circulação? 

 

PA - Mais com deputados, mais com deputados, não é?  

 

AB - Quem eram essas pessoas? Você destacaria pessoas? Que destacaram aí? 
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PA - Eu me lembro já do Tarcísio Delgado, não é? Tio do Paulo Delgado atual... Acho que 

ele é prefeito não sei de Juiz e Fora, ou já foi prefeito. Agora é o irmão dele que é prefeito. É 

uma coisa assim, está entendendo? 

 

AB - Bem mineira, não é?  

 

PA - Lá local, influência dos Delgado lá em Juiz de Fora e alguns parlamentares que eu não 

me lembro muito bem o nome, eu poderia está errando se eu falasse, mas que eram esses 

parlamentares de uma primeira leva de parlamentares progressistas que foram eleitos após... 

Nesse período de redemocratização que eram parlamentares ligados aos direitos humanos, às 

lutas da sociedade civil em geral pela redemocratização que, se envolveram, foram deputados 

que, ou que estavam retornando, não é? A anistia começa em 79/80, começa a voltar Brizola 

esse pessoal todo. Então, você tinha um corpo de deputados aí que resgatavam as questões 

antes do golpe militar. Deputados que na época com advogados se envolveram na busca de 

presos, desaparecidos, políticos e defesa de direitos humanos desses presos políticos etc, etc. 

Então, tinha um grupo. Eu me lembro de muitas pessoas que nós procurávamos, faziam. É 

agora não em lembro com exatidão se eram deputados federais, estaduais. Modesto da 

Silveira, Marcelo Cerqueira, Lisâneas Maciel, ligados à Igreja, ligados a movimentos. Então, 

era uma transição ainda, esses deputados eram tudo MDB. Porque era... 

 

LM – Por que era bipartidarismo? 

 

PA - Bipartidarismo. Arena e MDB. 

 

LM - Arena e MDB. 

 

PA - Mas você encontrava aí assim. Esses profissionais aqui do Rio. Esses deputados, o 

Tarcísio Delgado, eu me lembrei muito dele porque há pouco tempo eu achei um dos 

discursos dele na Câmara. Por isso eu lembrei bem do nome dele. Mas me lembra assim era 

do Marcelo Cerqueira, do Modesto da Silveira, do Lisâneas Maciel, a Heloneida Studart, está 

entendendo? Pessoal... 

 

AB - Que se envolveu. 

 

PA - Foi assim. Depois o Lídice. Vivi Ferreirastop também a primeira. Então tinha esses 

parlamentares que de certa forma foram base, foram apoio. Mas a comissão... Inclusive eu 

acho que foi presidida pelo Lisâneas Maciel. Eu, realmente, estou com pouca lembrança da 

comissão.  

 

AB - Efetivamente assim a comissão conseguiu fazer alguma revisão na legislação? Porque 

um dos objetivos dela era... 

 

PA – É, não fez nenhum. 
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AB - A questão da... 

 

LM - Rever. 

 

PA - Sugeriu, sugeriu, as CPIs eram. Com raras exceções ainda hoje são instrumentos assim 

só para atender uma certa pressão social e momento. A tendência era esvaziar. Faz um 

relatório burocrático de algumas coisas, com constatações, mas se poder decisório, não é? E 

acaba que até CPIs assim tão violentas como a dos anões e tal, da Câmara, do orçamento etc, 

acabavam não dando em muita coisa. Mas foi a partir dessa denúncia do Fantástico, uma 

matéria, com uma televisão quase que nacional com audiência quase que total das televisões 

ligadas no domingo, está entendendo? Com pouco destaque aí para a Band. Acho que a 

Manchete nem existia, não é?  

 

AB - Existia sim. 

 

PA - Em 80, a Manchete existia? 

 

LM - Não existia não. 

 

PA - Manchete nasceu aí por 84/85. 

 

LM - 82/83 por aí. Por aí, foi depois. Com certeza. 

 

PA - Então, era a Band com pouca audiência, Tupi, essas coisas. Então, era um documento 

nacional assim muito importante. Então, com todas as manifestações, cartas. Eu falei para 

vocês na outra vez. E CNBB. ABI. 

 

AB - ABI, OAB. 

 

PA - Toda essa, não é? Então, foi de grande impacto. Então, aí foi convocado uma CPI para 

ver. O empresariado era e continua sendo muito forte de psiquiatria, não é? Então, eles 

primeiro sempre tiveram muitos deputados, representantes deles na Câmara. 

 

AB - Na Câmara. 

 

PA - Tiveram muito recurso para utilizar aí. Obstaculizar os trabalhadores da CPI. Mas eu 

tenho o relatório aí. Foi um relatório de constatação da violência, do abandono, etc, etc. Tanto 

dos hospitais públicos quanto dos hospitais privados, sugeriu uma ampla reformulação tarara, 

tararara. E tudo mais, não é? Mas só que não teve nenhum efeito efetivamente executivo, de 

transformação assim, de mudança de legislativo também. 

 

AB – Efetiva, não é?  

 

PA - Ficou um relatório. 
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AB - 82, Paulo. Esse momento aí é o momento que você retornou do CCPII para fazer o 

trabalho da co-gestão lá, não é? A gente falou um pouco assim do geral do que era a co-

gestão e tal. Mas, efetivamente, assim com que equipe que você contou, que tipo de coisa 

que você conseguiu implementar? Que obstáculos para além do que a gente já conversou teve 

na efetividade e por quanto tempo você pôde ficar nesse trabalho desenvolvendo esse 

trabalho lá? Quer dizer, queria que você falasse um pouco para mim desse período, desse 

retorno seu. 

 

PA - A co-gestão é, foi uma iniciativa muito importante no âmbito das políticas públicas aqui 

no Brasil. A co-gestão surgiu em decorrência de um contexto de crise radical da Previdência. 

A Previdência está sempre em crise. 

 

LM - É. 

 

PA - Alguns especialistas dizem que de fato até o sistema Previdenciário, como o Sistema de 

Seguro Saúde, com todas as nossas brigas aí com seguro saúde e tal, se eles tiram doença 

pelo menos. É um risco. Chamada lei dos grandes números como eles calculam todos 

contribuem com pequeno e apenas eventualmente alguém está doente ou precisa então há 

recursos para aquilo tudo. O problema que tanto o Estado de bem-estar social, o wellfare que 

foi aumentando esses benefícios, cada vez mais a classe trabalhadora, em certas conjunturas 

muito específicas como a nossa aqui no Brasil conseguiu uma certa aliança, um certo pacto 

em que conseguia muitos benefícios, embora também passaram a pagar mais etc, etc. Pois 

bem, a crise chega quase que permanente. É um sistema em crise a Previdência porque ele, 

ele depende desse jogo. Dessas estatísticas, não é? Sazonais assim quantas pessoas 

consomem recursos de um bolo que todas contribuem. O problema do final de 70/80 que... 

eu acho que eu já falei aqui, que até lembro demais do Antônio Ermínio de Morais, no meio, 

aquele negócio do... Estão pagando por um sistema. 

 

AB - É. 

 

PA - Que rouba nosso trabalhador, está entendendo? É capitalismo também, mas são nós 

aqui. É capital contra capital. Eu que produzo, preciso do trabalhador para produzir máquinas 

de ponta e tal e uma empresinha de saúde que rouba meu para pegar dinheiro do Estado. 

Então, a co-gestão veio nesse contexto junto com o plano CONASP também. 

 

LM – CONASP. 

 

PA - A comissão interministerial é... CIS de Saúde, Comissão Interministerial de Saúde, 

então pela primeira vez começa o ministério da Previdência, da Saúde a juntar para tentar 

encontrar solução e tal. Uma das questões essa de reforçar o setor público daí então começa 

aquela coisa que eu já falei do... Algumas experiências locais dando certo: Niterói, Montes 

Claros, Lages, etc, etc. não é? Os projetos de integração docente assistencial: universidade, 

comunidade, prefeitura, estado, INAMPS e por aí a fora. Começam as experiências serem 

observadas e dentro do Ministério da Saúde então, essa idéia da co-gestão seria pela primeira 

vez a Previdência, ao invés de comprar serviço do Ministério da Saúde que ela fazia o IPAB 
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o Instituto Professor Adauto Botelho tinha um andar que era do INAMPS. Era assim, era da 

Previdência. Então, o resto do... Continuava como indigentes com o tempo, lá em 80 e, em 

80, 78/79, por aí criaram essa enfermaria. Então, o para diferenciar bem a internação do 

indigente, do previdenciário, então, era uma enfermaria um pouquinho melhor. Alguma coisa 

assim. Tinha bebedouro, tinha não sei o quê, mais técnicos e tudo. O paciente era internado 

lá e o IPAB cobrava ao CCPII, cobrava uma diária igual como se fosse uma clínica 

conveniada. Então, a co-gestão, inspirou-se em uma coisa que já tinha anteriormente. Era 

muito restrita, que era o convênio universidade que eram os hospitais escolas, não é? Que ao 

invés de receberem por unidade de serviço igual ao setor privado e próprio parte do setor 

público como o caso do IPAB, passavam a receber um contrato global de forma chamado 

pré-pagamento, está entendendo? Se calculava um orçamento. Quanto o hospital precisa, fora 

o seu dinheiro, quanto o INAMPS pode dar previamente, no início do mês, embora pagava 

sempre depois, mas para que o hospital funcione naquele período, dá em suma: “Não quero 

ver o resultado em cálculo eu não vou te pagar por, por trabalho prestado, eu vou pré. Eu vou 

co-financiar um projeto hospitalar. De atendimento hospitalar”. Isso é o que era o que as 

escolas, os grandes hospitais, Fundão, etc conseguiram, Pedro Ernesto, Antônio Pedro e 

outros pelo Brasil a fora. Então, retomando esse exemplo e pensou em fazer a mesma coisa 

com os hospitais do Ministério da Saúde, considerando que alguns eram muito bons, tinham 

potencial, mas estava abandonado, ao mesmo tempo, evidentemente, então atendendo 

também a tão só a crise da Previdência que toma um ar muito específico, muito singular nesse 

período, com não só a esquerda Carlos Gentile de Mello denunciando a corrupção, a fraude. 

Mas o empresariado de ponta, de capital, de produção mesmo alta que começa então a não 

aceitar mais aquela intermediação fraudulenta das clínicas, de empresazinhas de nouveau 

rich, de corrupção que então grande parte dos deputados que entravam, conseguiam financiar, 

entravam de sócio, conseguiam credenciamento, etc, etc. Então, a co-gestão era essa 

possibilidade de responder a uma crise financeira. E uma crise ideológica, de legitimidade 

do sistema. Ao mesmo tempo, oh! Estou resgatando a coisa pública. 

 

AB - Pública. 

 

PA - Escolheram meia dúzia de hospitais, o INCA, CCPII, Pinel, Colônia, Hospital de 

Curicica, Mantacaru, Maracanau, interior do Ceará. Maracanau, é um em Belém, Adriano 

Jorge, está entendendo? Um em Manaus. Um de psiquiatria, um de tuberculose, não sei o 

quê, e fazer projetos. Um dos projetos bem sucedidos é o de Curicica. É um hospital de 

tuberculosos com uma tradição horrorosa. Hospital colônia de tísicos. Hoje é um hospital 

geral com uma unidade de ponta em materno-infantil, não é? Atende razoavelmente uma 

população grande lá de Jacarepaguá, de Curicica daquela região tarara. Outro era o INCA, 

que estava em decadência. É o centro de excelência em tratamento do câncer, várias pessoas 

com recursos e tal e quando precisa pega o INCA ou pelo mesmo, os seus técnicos são de... 

Então, o era uma questão estratégica. Eu estou falando isso tudo porque é uma questão 

estratégica quando eu fui chamado, ninguém queria ir para lá, eu já falei. A Colônia era a 

maravilha, porque era quase um território livre, chamado território livre, não tinha ninguém 

que mandava, ninguém que... As oposições eram insignificantes em relação ao CCPII e ou 

Pinel. Pinel era como o Paulo Mariz dizia era a boutique da zona sul. Então, o CCPII era o 

local que tinha o maior número de leitos no caso de concorrer com o setor privado. Como eu 
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disse, baixamos 30% do setor privado logo no primeiro mês de implantação do projeto. Tinha 

uma tradição importante de formação de quadros de recursos. Lá foi o Hospital Nacional, 

teve a residência, tinha até, onde é o CETAPE hoje aquilo ali era o quartinho de residentes. 

E, estrategicamente, situado numa região de desassistência em saúde. Grande população, 

concentração, não é? Pega região da Leopoldina, da zona norte, é violento. Na época, tinha 

cálculos, inclusive, ali tinha 40% da população do Rio dentro da nossa área de cobertura, está 

entendendo? Se você pegar só ali, em 5 regiões, zona oeste, sabe é uma dispersão habi, é 

demográfica grande, então a grande... 

 

AB - Concentração. 

 

PA - Concentração é zona norte. Primeira e segunda a zona sul depois, a terceira o centro que 

ainda tem a P4 que é Jacarepaguá e Barra e 5 a zona oeste. Campo Grande, Santa Cruz que 

é muito disperso. Então, ali ainda tinha uma um impacto grande. E ali tinha os empresários 

e tudo isso. Então, era um projeto, quer dizer, como fazer o projeto, como começar ali ia dar 

aquilo uma direcionalidade, não é? Um projeto assistencial. Então, eu fui meio assim sem 

saber, mas com uma certa carta branca, contrato, puxa etc. Então, a primeira coisa que eu fiz 

foi conseguir identificar pessoas que estavam por ali espalhadas com potencial. Pessoas com, 

não é? Foi. Eu tinha como metodologia. Falando. Eu estudava planejamento estratégico. Essa 

coisa de primeiro construir viabilidade política, alianças, e eu era uma pessoa com resistência, 

não é? Me chamavam de comunista. Era muito novo para uma certa tarefa. Eu olho as fotos 

hoje, os vídeos da época eu falo meu Deus do céu! Que coragem, não é? Era um garoto até a 

“vozinha” era mais fina, está entendendo? (Risos) Igual menino; falando, cabelo desse 

tamanho. Uma figura, não é?  

 

AB - Ahn, ahn. 

 

PA - Para aquele ambiente hostil, aquela coisa e tinha sido expulso de 78 de lá. Dentro de 

um contexto bastante radicalizado. 

 

LM - É.  

 

PA - Politicamente, impedido de entrar e tudo. Então, tinha que buscar alianças. Tinha o 

primeiro aliado de fato era o diretor que, estrategicamente, o Dr. Juarez Montenegro 

Cavalcanti, era um militar é aposentado que... 

 

LM - É o pai da Fátima? 

 

PA - É o pai da Fátima Cavalcanti, que estrategicamente era o cara que eles queriam manter, 

por ser um militar, por dar uma certa disciplina interna. De fato, ele era de uma disciplina, 

muito embora também muito dócil. Ele era, ele era militar, coronel do Exército mesmo e é 

franciscano de ordem leiga. Franciscana. Laico, não é? Então, eu até brincava e com ele, ele 

gostava muito. Logo que eu cheguei, eu sempre tive humor, não é? Pelo menos ele tinha 

antes. Eu falava com ele que ele andava com um bate boot que é aquela bota de Exército e 

com uma sandália de franciscano. Então, de acordo com a situação ele usava uma ou outra. 
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AB - Uma ou outra. 

 

PA - Andava com uma e outro pé. Então, às vezes ele acariciava muito, botava a mão na 

cabeça, dava conselhos, orientava. Às vezes, ele pegava no militar. Então, ele decidia. Até o 

jaleco dele era aquele jaleco de oficial médico, não é? Todo. Então, era muito importante. 

Mas, eu tinha que costurar isso porque ele sabia que eu era uma pessoa que vinha de 

movimento de esquerda, de uma luta, sabia todo o meu dossiê porque, inclusive, existia essas 

coisas das cartas anônimas. Eu fui convocado algumas vezes para a polícia federal. Recebi 

convocações. Não fui a nenhuma. Não fui. Uma coisa que eu resolvi enfrentar na época. Eles 

convidavam. Porque já não podiam mais. Não tinha mais aquela coisa e tal. O risco era 

desaparecer dentro de um ônibus do Engenho de Dentro ser cercado. Mas, bem. A gente, é, 

enfrentava. Quando levei lá o Arouca, está entendendo? Que era um cara identificado como 

do partido. Já tinha sido preso etc., movimento estudantil. Ana Pitta que também era. Na 

época, todo mundo era, ou a gente achava que era do Partido Comunista. Depois, fomos 

descobrir que um monte não era. Inclusive, uns são grandes opositores. Muitos só criticavam 

a direita porque tinham inveja, não é? Quando começaram a poder pegar um pouquinho, 

começaram fazer igualzinho, igualzinho. 

 

AB – Igualzinho. 

 

PA - Criticava, de inveja, de... 

 

LM - É. 

 

PA - De raiva, não é? Por que só eles?  

 

LM - É. 

 

PA - Mas então essa costura era muito difícil. Eu ia sozinho. Uma época, inclusive, de, não 

tinha carro e tal. Eu estava numa transição, eu tinha separado muito recente da Fátima 

Guedes, então muito difícil sem carro, casa nova. Saía de Copacabana, um ônibus até. Não 

tinha o tunelzão ali, o naquele período, é... 

 

LM - Aquele novo ali em frente ao Riosul? 

 

PA - O, o ... 

 

LM - O Rebouças. 

 

PA - O brizolão, brizolão que é aquele ônibus que atravessa o Rebouças. 

 

LM – Está, o Rebouças, é. 
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PA - Então, tinha que pegar um ônibus até a Praça XV ali pegava o Água Santa, que é o que 

ia para o presídio e passava na frente do hospício. Então, era uma trajetória, está entendendo? 

 

LM - Maravilhosa. 

 

PA - Volta e meia eu ia lá com os familiares, com os ex-detentos que iam visitar os amigos 

lá em, Água Santa, pegava o Água Santa, 249. 

 

LM - É o que a gente pega até hoje para ir para lá também. 

 

PA - É? Água Santa, 249, pegava ali ia para lá então, chegava lá, está entendendo, assim. O 

Juarez sabia da minha trajetória, devia ter informações até mais confidenciais, aqueles 

delírios da informação da segurança, que falavam. 

 

LM - É. 

 

PA - Delírios da gente. As informações, que tinha acesso uma vez ou outra absolutamente 

paranóicas, está entendendo? Fantasmáticas, não é? Pertencia a um grupo de esquerda que se 

reunia não sei aonde, com tendência não sei o que. Eu falei, eu não sabia disso. Então, foi um 

período difícil. Eu comecei identificando pessoas e foram colocadas assim. Foram colocadas 

um tecnocrata, um cara que tinha trabalhado em Brasília, não sei o que, foi colocado para 

trabalhar comigo, Marcus Vinícius. Excelente, o cara não tinha nada a ver com psiquiatria, 

não sei o que, mas era um burocrata. Foi chamado para organizar uma empresa, ajudar a 

organizar uma empresa. Era um aliado fundamental. Você falava uma coisa com ele, dava 

um prazo, uma tarefa, ele vinha com aquela coisa com organograma. Ele gostava de 

organograma, árvore não sei o quê. Função, tarefa. Tudo dele ele falava assim e tal. Foi com 

ele que eu peguei o tal manualzinho que ele usava mesmo que tem 3 linhas. Uma linha é 

estratégico, operacional, situacional. Tem várias palavras assim. O outro, a outra linha tem: 

programada, organizada, articulada não sei o que. E a outra mais uma série de palavras. Você 

junta 3 linhas daquelas. Você escolhe uma palavra qualquer dá uma frase linda que não tem 

nenhum efeito. Não tem nenhum valor, está entendendo? Ele dizia então o importante é fazer 

uma programação articulada, organizacional é programática, uma coisa assim. Aquilo era 

fantástico. Dava. Eu tenho até hoje a listinha. Eu dei para o pessoal e ele usava aquilo ele 

pegava, então ele organizava, botava o setor aqui, o grupo, fulano trabalha com. Programação 

situacional organizada com fulano e fulano. Aí pegava os negócios e tinha ume feito aquilo 

porque eram umas palavras mágicas que ele usava e muito objetiva. 

 

AB - Objetiva. 

 

PA - Ele ficava sempre e tal. Então, por exemplo, um olhar fundamental uma pessoa que veio 

e tal assim. De Brasília, vinha e regularmente porque era uma certa invasão. Vinham pessoas 

importantes, pessoas do primeiro escalão do Ministério. Ministro vinha com regularidade. 

Época do Ministro Arcoverde, Waldir Arcoverde que foi um ministro de carreira assim é 

sanitária. Ele não é um político, não foi um Alceni, um cara que. Ele foi uma das boas coisas 

do governo João Figueiredo, se é possível que é um cara que era do ministério com uma 



 

147 

 

formação Sespiana, que é uma coisa importante. Eles eram todas pessoas competentes, 

dedicadas, não é? Uma formação funcionalista assim bem, bem clássica, não é? Eles viam os 

sistemas como tudo, sistema. Então, aqui é um sistema. O hospital é um sistema tem input, 

output, não sei o que, coisa e tal. Mas ele era um técnico, então um cara com tradição técnico 

do Nordeste com formação Sespiana, da Fundação SESP. 

 

LM - Certo. 

 

PA - Bem. Não vou entrar aqui agora, mas você sabe, quer dizer, a questão de uma Fundação 

com recursos da Fundação Ford. 

 

AB - Isso. 

 

PA - Muito específica, formava técnicos, com uma boa formação de planejamento, 

programação etc, etc. Então, era um bom Ministro. Vinha com regularidade, acompanha e 

tal, tinha staff, o Paulo Maris que era o diretor da Divisão Nacional de Saúde Mental, médico 

psiquiatra lá de Recife. Vinculado ao um político local Marco Maciel, vocês nunca mais 

ouviram falar, não é? Ele por coincidência é vice-presidente.  

 

LM – Hoje. 

 

PA - Um cara que nunca saiu do primeiro escalão. 

 

LM - É. 

 

PA - Da, de poder nacional, e não era uma articulação assim tal e conheceu e indicou. Era 

um cargo que ninguém queria Divisão de saúde Mental, um cargo que era abandonado 

durante muitos anos, foi clássico criado pelo Teixeira Brandão, teve aí nos seus, nas suas 

fileiras, não é? Pessoas do porte do Juliano Moreira, Adauto Botelho, Jurandir Manfredini, 

mas caiu, com a ditadura então ele ficou sem importância o diretor não indicava o diretor dos 

hospitais, quem indicava era o Ministro, nem politicamente nem administrativamente, 

como... Era uma tarefa meio que normativa, depois então que mudou para Brasília foi em 

1980/81 mais ou menos a DINSAM, não é? Que o general, general não, é general também, 

escritor, Euclides Figueiredo, é Euclides, não é? Irmão... 

 

LM – É irmão... 

 

PA – Do João Figueiredo, e do outro o Guilherme Figueiredo, a não foi o Guilherme, o 

Guilherme, que é o... 

 

Fita 8 – Lado B 

 

PA – É o Guilherme Figueiredo, escritor, professor da UNIRIO e irmão do presidente, não 

é? E queria uma sede para UNIRIO melhor e tal, nesse negócio... Foi antes de começar a co-
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gestão, é sobre da Casa de Juliano Moreira quando nós queríamos fazer um museu da 

psiquiatria, desde quando eu fazia mestrado a gente já falava de fazer um museu ali. 

 

LM – Onde é a casa de Juliano Moreira? 

 

PA – É ali onde ao lado do hospício de Pedro II, virado ali em frente ao Iate quase. A porta 

do Iate é onde é o instituto dos mudos, dos cegos. 

 

LM – É, a Benjamin Constant. 

 

PA – Mais para cá assim, em direção a Praia de Botafogo você tem uma casa muito bonita 

que é uma entrada, uma entrada paralela se você for para hospício. É uma casa bonita, isolada 

e ali era a casa de Juliano Moreira, é onde morava o diretor do hospício. E com o Juliano 

morou 27 anos ali, então ficou a casa de Juliano Moreira e oficialmente Casa de Juliano 

Moreira, em homenagem a ele. Então, ele era Figueiredo e resolveu pegar aquilo ali, encheu 

a cara num..., aí resolveu, mandou buscar um caminhão lá da universidade, chegaram lá 

arrombaram a porta da casa de Juliano Moreira. Literalmente arrombaram. Tiraram os 

móveis, os livros, os papéis que não lhe interessavam porque roubou junto com o prédio um 

monte de móveis históricos, mesas que eram interessantes como mobiliário rico e jogou a 

papelada. Mandaram jogar em São Cristóvão num depósito aí do Exército. Daí que foi depois 

recuperado uma parte foi pra Juliano Moreira é esse arquivo que está andando aí, que era o 

arquivo da casa de Juliano Moreira. 

 

LM – Ah! Eu não acredito, é mesmo? 

PA - E foi de bermuda, está entendendo? Bêbado, de bermuda, sem camisa, arrombaram com 

uns caras lá e tal. Era Ditadura ainda, não é? O irmão que é o escritor, tinha lá um livro que 

o tornava famoso, que era mais ou menos o “Diário de um Idiota”, uma coisa assim. Nunca 

ouviram falar não? 

 

AB e LM – Não. 

 

PA – É menos famoso que Marimbondos de fogo. (risos). Então, a co-gestão nesse período 

que começou, vem um período que esse cargo da DINSAM não era nada, ninguém queria 

isso, ainda mais que tinha que ir para Brasília, fazer o que em Brasília? Pelo amor de Deus! 

Não tinha poder, não tinha recurso e tal. Com a co-gestão o que que aconteceu de curioso? 

Decidiram recuperar a tal Campanha Nacional de Saúde Mental, que é uma campanha como 

tem contra tuberculose, mas contra a doença mental é impossível uma campanha para ser um 

pretexto para contratar pessoal para co-gestão porque como levantar esses hospitais sem 

técnicos? Sem dinheiro, sem técnicos e tal? Se o Ministério da Previdência jogar dinheiro na 

Saúde pelos canais tradicionais, isso seria... primeiro a máquina some com parte do dinheiro, 

desaparece, está entendendo? Segundo não teria como contratar, se não pode fazer concurso, 

como contratar, vai demorar anos, contratação, concurso, tal, tal. E a questão foi muito clara 

porque quando eu fui chamado, o Pedro lá e eu podia chamar pessoas é o seguinte: nós temos 

que, a curto prazo, levantar os hospitais e dar resultado. Isso é, escolhendo pessoas a dedo, 

dando carta branca, fulano você pode trabalhar, eu quero que você vai trabalhar, é tanto, eu 
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te contrato com um bom salário. A Campanha chegou a pagar nesse período dois mil e tantos 

dólares, está entendendo? Era um bom salário, no momento hoje não é tanto, mas antes do 

plano real, dois mil e tantos dólares era muito dinheiro. Então, essas campanhas foram legais, 

a campanha de combate ao câncer, elas funcionavam como uma ENSPTEC. 

 

LM – Dava uma flexibilidade... 

 

PA – Total flexibilidade. O dinheiro entrava lá e eles chamavam: “Bela você quer ir trabalhar 

comigo?” “Quero”, então me dá sua carteira. Eu peguei do Jurandir, me lembro até hoje uma 

foto, a gente pegando lá o Mariz, eu queria que o Mariz assinasse a carteira do Jurandir 

considerando a pessoa, nós levamos a carteira e ele assinou em branco assim, vamos lá no 

Departamento Pessoal, carimbar, botar os dados direitinho, a data, não sei mais o que, o 

regime, o salário e tal, contratação de material, de firma, obra, levantar isso, fazer aquilo e 

foi assim de uma agilidade enorme. Então, a campanha, ela serviu para isso, contratamos 

seiscentas pessoas para o CPPII, deu uma levantada no pessoal... queremos criar um 

ambulatório, um hospital dia, então, contrata aqui, chama o cara, mandamos três cartas, o 

orçamento e tal, são três cartas depois, não tinha aquele negócio de grandes licitações, colocar 

no jornal, então com muito mais agilidade. Algumas coisas precisava, mas o grosso era assim, 

e a contratação de pessoal então. Eu comecei a fazer os seminários, identifiquei algumas 

pessoas, como eu estava te dizendo, então, a campanha, só para lembrar, quando começou 

com o Paulo Mariz, caiu na mão dele, mas era um cara que também tinha uma boa posição. 

Ele tinha trabalhado com o Jurandir, dividiam consultório juntos em Recife, é uma pessoa 

que tinha trabalhado num certo momento lá no hospital tamarineira na tentativa de uma 

transformação. Era muito autêntico, meio maluco, não é? Mas todo mundo gostava dele, 

muito brincalhão, ele então assinava embaixo o que a gente falava, ele assinava embaixo. Ele 

não me conhecia pessoalmente antes e foi Eleutério Rodrigues Neto, então era o secretário 

geral do Ministério da Previdência, ex-presidente do CEBES que falou: “Olha, o Paulo 

Amarante é uma pessoa que trabalhou aqui”, “É eu sei de nome, conheci” e ele me contratou 

assim, me chamou um dia: “Eu posso pagar tanto, não sei o quê e tal, é cargo para fazer isso 

e aquilo”. “Mas eu saí de lá expulso”, “Agente anistia, ou ver, ou faço um ato”. Ele fez uma 

coisa, uma carta dizendo, me apresentando ao diretor que era correção de uma injustiça que 

tinha sido feita em 78 e não sei o quê, ele era assim, ele era aberto aberto. E acabei sendo 

assessor dele, ele me convidou para ser assessor, não sei como é que taí colocado, do Diretor 

Nacional de Saúde Mental. Então, tinha um problema no Acre, ele me mandava, então eu 

viajei o Brasil inteiro. Tinha época de pegar assim o Rio Grande do Sul e ia subindo, parando 

no Paraná, Santa Catarina, Goiás, Campo Grande... 

 

AB – Mas essa foi a fase que você era assessor de Saúde Mental do INAMPS? 

 

PA – Não, dele, de 82 a 85, eu era diretor de planejamento do Centro Psiquiátrico Pedro II e 

assessor do Diretor da Campanha Nacional de Saúde Mental. De certa forma, eu era assessor 

do Ministro quase, porque o Mariz passava tudo para mim. Então muitas coisas eu fui 

representar o Ministro em vários locais, tinha que falar muitas vezes um discurso mais 

político, alguma coisa com estudantes ou algum local que tinha que dar, o Mariz passava 
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para mim, ele tinha uma tradição mais clínica, de consultório, etc. Então, eu rodei o Brasil 

inteiro, inteiro, inteiro. 

 

AB – Então quer dizer que no mesmo momento que você está enfrentando essa 

reformulação... 

 

PA – Aí eu solteiro, recém-separado, precisando me ocupar, ocupar a cabeça, sem filho ainda, 

então eu rodava, viajava, eu ia para Brasília, ele chegou a me chamar uma época pra eu morar 

em Brasília e eu continuaria acompanhando o CPPII. Eu ia então, ficava lá em hotel que tinha 

convênio com o Ministério, voltava, ficava dois ou três dias, voltava para o Rio, voltava de 

noite para Brasília, pegava a ponte assim aqui, Ponte Rio –Brasília, então foi um período que 

eu tinha viagens que era uma coisa. Então a Campanha ficou, a Direção começou a ficar 

importante aí, porque a DINSAM começou a administrar a campanha com bastante recurso, 

bastante recurso, e a coisa ficou violenta, começou a ser disputado, essas coisas. 

 Dentro do CPP II então, eu fiquei com essa função de Diretor de Planejamento, eu nunca quis 

direção. Deixava bem claro ao Juarez que o compromisso meu e que ele me respeita demais 

nisso porque o medo dele e todo mundo diz: “Olha, esse cara vai ser diretor, ele está 

preparando pra dar o bote; é amigo do homem que tá aí”, eu dizia a ele “Não, eu não vou ser 

diretor, eu não vim pra ser diretor, quero continuar no planejamento e você vai ver”. Então, 

ele ficou, ficou; algumas vezes tinham crises, falavam-se em meu nome, olhavam para mim 

e eu fazia assim: “Promessa é dívida”, está entendendo? Então, eu ia viajava e ia pegando. 

Identifiquei fácil que eu tinha a minha amiga Neuza Santos Souza, psicanalista, trabalhava 

lá, tinha morado na residência com a gente, o Carlos Augusto Araújo Jorge que hoje aí é 

diretor da FUNLAR, o próprio João Paulo que tinha sido contratado pela Campanha para 

fazer um trabalho lá de estatística, de computação de dados em epidemiologia, ele tinha um 

curso, é cunhado do tal Pedro Monteiro e depois tinha sido contratado pelo Pedro Monteiro, 

aí eu puxei o João Paulo que o cara tinha formação política que depois se tornou uma das 

importantes lideranças, um cara vinculado ao PT, virou diretor em duas gestões. Foi o último 

agora que saiu e entrou o Paulo Mesquita, eram todas pessoas que estavam espalhadas, o 

Sérgio Muquistop Machado, era outro estatístico que está hoje aí no Politécnico, o Luiz 

Vanderlei Lima, Luiz Carlos Vanderlei Lima que estava fazendo um trabalho de vigilância 

sanitária em Brasília, deu problema porque a mulher não podia ir e a mulher era do Pinel e 

não conseguia nem ir, nem ficar, não sei o quê, não tinha para onde ir, o Paulo Mariz falou 

comigo: “Ah, o rapaz... eu puxo pra cá, trabalha comigo, me ajuda”, foi um importante 

quadro. Trabalhou comigo no chamado GEPLAN (Grupo de Planejamento), Luiz Carlos 

Vanderlei Lima.  

Depois a mulher dele teve uma crise lá no Pinel, junto com o Benilton, aquela equipe que 

esteve numa situação de crise, de confronto com a direção como eu já tinha falado outras 

vezes e vou retomar para lembrar. Houve um, a Colônia estava deslanchando, era a Trieste 

brasileira e o pessoal chamava o Basaglia brasileiro, tudo aí, ia fazer a revolução psiquiátrica, 

um território livre, elegia-se presidente, discutia-se, mudava-se o sistema de governo, era 

uma liberdade fantástica. E o CPPII deslanchou uma luta mais de enfrentamento do 

aparelhamento pelo setor privado daqueles locais, os setores conservadores da psiquiatria e 

da sociedade em geral, vinculados aos regimes militares, à repressão, etc. e começamos a 

deslanchar. O Pinel ficou meio atrás, com os melhores quadros, o diretor, então Paulo César 
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Geraltis, que também dividia sua militância com o setor privado, sempre foi um diretor de 

clínica, Pedro de Alcântara, que foi diretor do Centro de Estudos da Dr. Eiras, tinha uma 

certa, um pé aqui e outro ali. Tinha sido nomeado por suas influências políticas, não se sabe 

quais, eu não sei quais pelo menos, e então era diretor do hospital público e era influente em 

certos setores do setor privado e tinha um staff de acompanhamento como contratado pela 

co-gestão do Pinel, que aliás iniciou antes da co-gestão do CPPII, foi assinada formalmente 

antes, foi primeiro a da Colônia, se não me engano, depois a do Pinel e depois do CPPII. 

Tinham quadros, Benilton Bezerra, Sheila Lemos Lima Renato Veras, Rosana Kushnir, 

Maura Taveira, aqui do Planejamento também, Adolfo Horácio Shorne, Hésio Cordeiro, 

Nina Pereira Nunes, todo professor inclusive do IMS, em sua grande maioria e com carteira 

assinada como Campanha. Alguns estudantes como uma geração mais nova, que eram 

estudantes ou recém-formados pelo IMS. O próprio José Carlos Sousa Lima também (tosse) 

que era daquele grupo meu de 78, que foram os 3 plantonistas demitidos. 

 

LM – É, demitidos, é você falou. 

 

PA – Então, acabou que deu, quando essa assessoria do Paulo Geraltis resolveu enfrentar o 

Pinel e dizer: “Não, vamos fazer o projeto” aí e ele chutou. Então, pediu a permissão da 

Sheila, do Benilton e do Renato Veras entre outros. Acabamos que negociamos... o Renato 

iria para o CPPII, eu achava que não era melhor, ele estava com um projeto de ir para 

Inglaterra, nós acabamos negociando que seria dispensado para ir para Inglaterra e o Benilton 

e a Sheila Lemos Lima, que era a esposa do Luiz Carlos, o Vanderlei Lima, então ficou o 

casal lá trabalhando comigo. Então ale disso o Benilton, esse rapaz que eu falei que era o 

administrador, que era especialista em Organização e Métodos, O&M, o Marcos Vinicius, a 

Ester Guzman que era uma assistente social que já estava lá no hospital também, que eu fui, 

ela já estava no período do pessoal da co-gestão e tinha trabalhado na DINSAM e tudo. Então, 

fui identificando pessoas, um médico chamado Jader, o João Paulo, Carlos Augusto e por aí, 

o enfermeiro Cristóvão, fui pegando pessoas e aglutinando. Aglutinando de que forma? Um 

fazendo projeto para assim, a enfermagem do hospital. Por mais que fosse errado dentro da 

nossa previsão de ser multidisciplinar, precisava dar identidade aos grupos até para ter poder 

de barganha, ter projeto, etc.  

Então, fomos fazendo um projeto para a enfermagem no hospital, qual o papel da 

enfermagem no hospital, do ambulatório, aqui na enfermaria, etc. do serviço social, da 

psicologia, da terapia ocupacional e por aí. Fomos aglutinando em torno de uma atividade de 

um caráter mais político, organizacional e estrategicamente, ao mesmo tempo, 

simultaneamente, através de uma atividade teórico-conceitual no sentido de dar suporte e de 

fazer uma discussão que ao mesmo tempo ela era construtora de novas práticas, mas menos 

politizada. Dado ao tom que a instituição estava muito em ritmo de guerra, não é? Começam 

a aparecer os interesses, não só mágoa dos enfermeiros com os médicos, do pessoal do 

ambulatório com a enfermaria, até no livro que o Gallo organizou com a Maria Helena 

Machado Haguer tem um capítulo meu que chama ‘O planejamento e a desconstrução do 

manicômio’ que eu pego um pouco esse momento eu mostro as várias oposições. É uma coisa 

de louco: velho com novo, mulher com homem, médico com enfermeiro, enfermeiro com 

psicólogo, psicólogo com assistente social, assistente social com médico e vai por aí. 

Campanha versus CLT, isso é um problema, Campanha versus CLT. Campanha, de repente, 
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é um monte de garoto novo, não concursado, que entram pela janela, com toda a razão, mas 

que ganha o dobro, três vezes mais as vezes. O cara ganhava lá quatrocentos reais do Estado 

e o da Campanha ganhava dois mil e tantos dólares e um tinha quarenta e tantos anos de casa 

e o outro dois meses.  

Então, coisas muito difíceis de serem realmente costuradas e aí a gente descobre que tem o 

não sei o quê do estatutário não sei o quê da Previdência, o estatutário que é do Ministério 

da Saúde, tem cedido da Secretaria da Saúde, cedido da LBA, é uma loucura. Isso tudo 

aparece, enquanto conflitos pessoais ou políticos, então o celetista não sei o que fazem 

aliança com os psicólogos no debate contra... Então, é interessantíssimo essa rede de 

interesses e aparece tudo lá no projeto, então as vezes a gente está discutindo: qual o tempo 

médio de uma consulta boa, para dar dignidade e tal mas o que está por trás é o seguinte: “eu 

sou psicólogo e você é médico”, então eu vou tentar obrigar o médico a ficar quinze minutos 

porque só o psicólogo é que fica, não é pelo certo. O médico na verdade atende rápido e vai 

embora, ele pode fazer isso porque tem uma tradição, tem outro emprego, com o médico todo 

mundo faz vista grossa e até a legislação permite que ele tenha mais vínculos, tem 

aposentadoria especial. Então, tudo isso parece muito forte. 

 Essa equipe que vinha de Brasília que eu estava falando para vocês, então vinha o Paulo 

Mariz, vinha uma enfermeira que ficou vice-diretora do Paulo que era uma pessoa muito 

combativa, que era muito importante, a Stela Vinge, vinha o Dr. Propício Caldas Filho que 

era um nome, é até hoje do quadro assim, um cara que foi diretor da OPAS aqui no Brasil, 

um quadro de assessoria importante trabalhava com a OPAS pelo Brasil a fora, uma excelente 

formação, também Sespiano. Então, ele era uma pessoa, ele estava acima de todo mundo. 

Você sentia que a OPAS, a co-gestão decidiu contratar a intermediação da OPAS enquanto 

consultoria técnica, realmente era excelente. Então, o Propício tinha, e ele tinha a hierarquia 

pessoal, tinha uma tradição de respeito, formação para isso, ele era ouvido. Vinha o De Paula, 

Francisco de Paula Castro Neto que era o Secretário Nacional de Programas Especiais de 

Saúde, SNPES. Então, às vezes você tinha o Ministro, tinha o Secretário Nacional de 

Programas Especiais de Saúde, o Secretário Geral do Ministério, que era o Mozart de Abreu 

Lima, o Diretor da Divisão de Saúde Mental, a vice-diretora que era a Stela e um monte de 

quadro, assessores que apareciam por aqui. A Elisete Ribeiro Castanho que fez até uma tese 

“A co-gestão no Centro Psiquiátrico Pedro II”, nós temos aqui e tudo, vinha todo mundo. 

Mas o Propício é que coordenava as reuniões, que decidia, que marcava, dava prazo, etc. 

fazia, e tinha e eu ia, e era um vai e vem do Rio para Brasília, para o Pinel e não sei o quê e 

era tudo, INCA. E eu passei a fazer parte então desse staff, como assessor do Mariz e em 

parte diretamente em algumas coisas ao Ministro que me pedia diretamente quando não 

localizava o Mariz, dava isso ou aquilo, que a imprensa solicitava muito: aumentou, não 

aumentou, morreu gente, aconteceu isso e aquilo. E eu ia para as reuniões do Curicica cujo 

diretor era o Germano Gerardi, o Diretor da Divisão Nacional de Epidemiologia Sanitária e 

o diretor do hospital era o Luiz Carlos, eu ia representando. Tinha reuniões, reuniões no 

INCA com o Carlos Gentile de Melo, numa das reuniões eu peguei o Gentile ainda que 

também era membro da co-gestão representando o INAMPS. Então, tinha a comissão que ia 

de Gentile, Germano, diretor dos três hospitais e existiam quadros importantes que era a sua 

pergunta, eu estou respondendo... 

 

AB – É, que equipe era essa. 
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PA – Tinha todo esse staff de Brasília que vinha, que apoiava, que dava, que marcava 

presença forte, até demais as vezes, as pessoas até acusavam muito que eles aproveitavam 

para viajar muito ao Rio de Janeiro, para vir para cá e não sei o quê, e muita  gente, cada um 

dava uma ordem algumas vezes e etc. um falava aquilo, aí vinham os enfermeiros que 

queriam ver o trabalho dos enfermeiros e dos médicos, vinha um estatístico... Mas foi uma 

coisa, montamos o sistema de informatização de dados, estatística e tal, que não tinha e que 

se tornou modelo. Depois nós fizemos uma comissão e o sistema que foi plantado no Brasil 

hoje atualmente, ele é maturado no CPPII, no Pinel, em Curicica, etc. Sistema de custos, de 

apuração de custos, ninguém sabia: “Eu gasto tanto” com a apuração de custos você tem os 

gastos, tem custo, e quanto custa uma consulta pra você poder acompanhar linhas históricas, 

quando custa um dia de internação, quanto custa uma internação média, quanto custa tal e tal 

procedimento. Isso tudo foi criado nesses hospitais a partir da co-gestão e o Ministério acabou 

criando os manuais que eu tenho ainda e daí e acabaram servindo de base para os SUS, etc. 

Mas desse trabalho de co-gestão que não era só de psiquiatria, era de outros hospitais do 

Ministério como eu falei alguns, a maior parte aqui no Rio porque era capital federal e os 

hospitais ficaram com o Ministério da Saúde no Governo Federal quando houve a 

transferência do governo para Brasília que o governo do Estado do Rio não quis ficar com 

um abacaxi desse. Até hoje é um problema, ninguém quer ficar com três hospitais 

psiquiátricos, alguns outros também eram um problema como o INCA. Hoje talvez já seja 

diferente, não é? Que haja interesse com o sistema do SUS que há repasse, etc. Antes não. 

Era herdar a despesa e o problema político, só isso. Então, o que eu estava falando agora? 

Esqueci. 

 

AB e LM – Da equipe, dos que trabalhavam com... 

 

PA – Não, mais agora que eu comecei a falar da co-gestão, do sistema de apuração de custo, 

é isso. Aí, não tinha... 

 

AB – Do trabalho do SUS... 

 

PA - Aí o Ministério publicou esses manuais, etc. etc. Daí você vê, saíram pessoas que 

trabalhavam, essas comissões, esse pessoal que fazia, aí começou a juntar. Para se fazer um 

sistema de custo não é só para hospital psiquiátrico, tem que ver em geral para hospitais. 

Então, as comissões eram o Sérgio Mucki Machado que está hoje aqui na que eu já falei, que 

era da minha equipe no Politécnico, o João Paulo, Rosana Kushnir, a Maura, a Sheila, o Chico 

Braga, o Francisco Braga aqui também do DAPS, Pedro Barbosa, todo mundo era da co-

gestão. Esse pessoal todo era da co-gestão que estavam aqui, ali e acolá, e pessoas como o 

Gentile, o próprio Porfírio stop, Stela Vinge, Francisco de Paula, o De Paula que a gente 

chamava. Então foi um momento de aparecimento de muitos quadros, de formação, a gente 

aprendeu muito fazendo. Tendo que montar esse sistema. 

 

AB – Esse trabalho Paulo, ele era pensado com um tempo? Quando você veio com essa coisa 

de ser o diretor de gestão. Era por um tempo ou não? O teu objetivo era ficar no CPPII? 
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PA – Não, não era e foi uma loucura porque eu saí da UERJ, onde eu era médico contratado, 

de carteira assinada... 

 

LM – De trabalho, não é? Médico de trabalho? 

 

PA – É sim, é do Trabalho, eu tinha tido uma desilusão lá muito forte, lá na UERJ porque eu 

fiz o concurso interno. Fiz um concurso assim para duas vagas, passei em 2º lugar e não fui 

contratado. Foi contratado o terceiro lugar sob a justificativa de que eu era amigo. Eu sempre 

tive esse problema. Queria entender que já tinha o emprego lá do médico do trabalho e seria 

até uma possibilidade de transposição, se fosse o esforço deles. Eu, com o mesmo vínculo 

que eu já estava, só mudaria de local e com um outro recurso eles contratariam... era uma 

questão de desejo naquele momento. E eu fiquei muito frustrado, desacreditei do concurso e 

tal, mas logo depois teve um outro concurso, aí concurso público, aberto, edital e fui me 

inscrever. Aí fiquei sabendo que não era para se inscrever, criaram o maior problema e já era 

para guardar a vaga para uma determinar pessoa que... Aí eu comecei a descobrir um pouco... 

Aí começou a minha vida real (risos). Eu descobri que aquele negócio de esquerda, aquele 

negócio de gente democrata, era... 

 

AB – Só balela. 

 

PA – Era tudo uma balela. A maior parte, então que era uma pessoa importante, que eu 

respeitava e tal, a vaga era para ela, os concursos são até hoje meio parte assim, não é? E que 

pegaria mal eu me inscrever, ligaram para minha casa, negociar e o cara ficou muito magoado 

que eu ia pegar a vaga dele, tentar disputar, etc. etc. Eu estava nesse período quando o Paulo 

Mariz me chamou recém-separado também então de mudanças e muitas perdas e então a 

possibilidade de pegar um trabalho novo, enfrentar uma coisa nova, com toda a aventura que 

fosse, era interessante, está entendendo? Eu sair daquela universidade, sair daquela forma de 

mal estar, não é? Com aquela situação e a minha vaga que eu fiquei no segundo lugar e depois 

que tivesse uma outra vaga eu seria chamado, nunca mais fui chamado, não é? É evidente e 

tão logo eu consegui negociar a minha vaga de médico do trabalho que entrou o Gadelha no 

meu lugar com o Tenório, eu que estava há muitos anos passar em definitivo para o IMS, 

Instituto de Medicina Social, porque eu era professor. Eu, enquanto médico do trabalho, o 

meu contrato, igual a gente aqui: é pesquisador sei lá, mas você tem que dar aulas. Eu dava 

aula no IMS, eu tinha lá uma disciplina, era responsável por uma disciplina com outro 

professor, dava aula, etc. eu... a transferência quando o Paulo chegou e pediu, ela foi 

imediatamente feita. Ele só passou pela... e eu não tinha conseguido. Então, era prova sim, 

eu tinha dificuldade; eu sei qual é a dificuldade. Eu, de fato, acreditava nessa questão da 

democratização, da participação, eu não estava com inveja da ditadura, eu sentia isso. 

 Então, eu era, como sou até hoje, meio uma pedra no sapato da instituição. A própria co-

gestão com todo esse governo depois de quando eu entrei, que era da ilegalidade desse 

concurso. A minha luta toda foi: “Ah, mas você entrou pela janela”, “entrei convidado para 

um emprego que eu fui concursado e saí, mas agora eu tenho um compromisso. Uma das 

coisas minhas aqui vai ser, eu vou passar a fazer concurso” e nós conseguimos, já em 84, 

toda a admissão passou a ser por concurso. O Ministro não autorizou, mas nós resolvemos 

fazer, bancamos, e convidamos como quê observadores, aí tinha o sindicato para acompanhar 
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o concurso e fizemos um concurso absolutamente legítimo, a seleção, a prova, embora não 

pudesse chamar de concurso, era seleção que o ministro não autorizou: “Não mais a co-gestão 

foi feita pra...”, mas técnico a gente acha que é uma coisa que é legítima, criando problema, 

foi feito tudo para dar errado. A gente tinha medo de uma denúncia de fraude qualquer coisa, 

de vazamento, que furasse o nosso recurso. Tivemos três mil candidatos, não tivemos recurso 

porque não foi autorizado gastar dinheiro com isso. Fizemos lá no CPPII mesmo que falei, 

esvaziamos o IPABE, Domingo, carteira, aqui e ali, e todo mundo etc. Mas com uma questão 

de compromisso. Teria sido mais prático realmente, se fosse seleção de princípio, a gente ir 

contratando por indicação e foi, a gente acabou todos concordando no final, que a seleção, a 

forma deu mais legitimidade interna, deu mais legitimidade ao processo que a gente estava 

vivendo, inclusive internamente com as resistências... 

 

AB – Internamente, porque se via que o trabalho estava ali, sendo efetivado. 

 

PA – Exato, sendo efetivado, respeitado, o compromisso do que se ficava aquilo e o outro 

problema, nós acabamos com o problema do clientelismo interno que era muito violento. 

Então, o enfermeiro antigo, o médico antigo, era inimigo porque entrou um grupo novo, que 

veio aqui, que era comunista, que era mais novo, que não tinha tradição ali dentro, mandando 

etc. etc., mas que era inimigo. Desde que você pudesse contratar o filho dele que estava 

acabando agora a faculdade e não sei o que. E aquilo era assim mesmo. Era interessante que 

pela cultura nacional, a tradição ali e radicalizava porque era hospício, com uma certa, 

explicitava algumas coisas, outras não eram explicitadas, mas que era assim como as pessoas 

falavam claramente: “O senhor me dá a vaga aí, que eu apoio, que eu faço isso, o primeiro 

salário dele a gente pode dar para o senhor”, qualquer coisa assim. Era muito explícito, era 

uma opção muito explícita, está entendendo? 

 

LM – Agora eu entendo porque você ficou com tanto medo de continuar com a residência lá 

no CPPII. 

 

PA – Ah, sim, quando eu fui para lá, eu tenho até o documento porque eu fiz o Juarez ler que 

eu fiz o plano diretor do CPPII. ???? fiz caso com a Sheila, o Marcos Vinicius, a Ester 

Guzman (?), o Sérgio Machado, o João Paulo, essa equipe. Eu tinha agilidade pra levar, levei 

a Vera Portocarrero pra dar curso, já falei pra vocês, o Roberto Machado, Isabel (?), uma 

coisa. Consegui contratar a Jackson Sampaio, Marco Antônio Brasil, fazer cursos, que era o 

outro lado de apoio, os cursos, a formação, atendia à enfermaria, aos serviços, as pessoas 

discutiam. Então você estava construindo um projeto imenso com aquele enfoque político 

que achava mais e foi fundamental a ida do Jurandir, a dedicação dele, 8 horas ele tava lá, 

dava meio dia em ponto ele saía. Dava a carga lá com dedicação e isso fazia com que as 

outras pessoas seguissem, atraiu muita gente boa pra fazer o concurso porque o Jurandir 

estava lá. Abrimos o curso de especialização em saúde mental em convênio com a UERJ por 

causa do Jurandir e depois do Benilton que davam aula lá e atraiu muita gente que ia fazer o 

curso, os alunos queriam estudar com o Jurandir, as pessoas de fora queriam estudar. Então, 

foi uma coisa! Mas eu previa, a gente não tinha estrategicamente tão claro assim a questão 

de como fechar o hospital. Esse era o problema pra gente que eu acho teórico operacional. A 

gente falava de uma sociedade sem manicômios e, em outras palavras, da luta 
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antimanicomial, ou da desconstrução dos manicômios, uma coisa assim. Mas a gente pensava 

assim, a influência teórica era mais implicitamente, ela não era explicitada, mas ela era 

kaplaniana, era de uma psiquiatria preventiva. 

 

 

Fita 9 - Lado A 

 

AB – Fita 9, dia nove de março de 1998. 

 

PA - Então, quer dizer. Eu acho que a idéia de acabar com o manicômio, apareceu para a 

gente... Embora, não sem lutas, eu estava dizendo, uma questão de... Reconversão do 

manicômio e de serviços de enfermaria em serviços de ambulatórios, hospitais dias etc, etc. 

Não é? Mas é, isso não era tão explicitado porque, aí eu tinha clareza disso. Eu falava com 

algumas pessoas da época, escrevia alguns desses artigos, assim meio que retrospectivos 

reflexivos da época não se podia desdizer. A importância que tinha o Profício Caldas a 

liderança positiva que ele exercia, mas ele jamais ia entender se eu falasse que eu queria 

fechar o hospital que... ele, queria modernizar, ele não entendia isso, está entendendo, ele não 

entenderia isso, pode ter certeza. Assim como meu pai não entenderia, entendeu? Tem 

questões que ele não é da área de saúde e eu explicar para ele que eu tenho que fechar alguma 

coisa assim, então isso é muito difícil por outra formação, não é? Então essa idéia de que a 

instituição manicomial ela é perversa pela sua natureza, ela é violenta, ela é criada sob falsos 

pressupostos teóricos sob o que que seja doença mental, sob um conceito de doença mental 

enquanto conceito de incapacidade, de irracionalidade da razão, não é? Uma redundância, 

uma ausência de razão e por isso você tem que criar uma instituição que, por natureza, é 

segregadora. É tutelar está entendendo?  

Então, isso era difícil. Que a gente tinha que transformar. Mas essa transformação era menos 

de um trabalho, digamos, de denúncia e de operação radical de desconstrução no sentido que 

a gente fez ficar claro depois, que Basaglia, de Rottelli ou do Derrida enquanto de conceito 

de desconstrução mesmo, não é? De desarticulação e reconstruindo de outra forma, do que o 

conceito, digamos, mais funcionalista de reconversão mesmo, assim de transformação. 

De uns recursos em outros como se, ao longo do tempo, nós teríamos um grande ambulatório, 

hospitais-dias, uma rede comunitária etc, que abrisse mão, tornar-se automaticamente o 

manicômio obsoleto a estrutura manicomial. Na prática, nós sabíamos que isso não tenha 

dado certo nos Estados Unidos com o plano Kennedy, não é? Mas aqui é como se a gente 

não enfrentasse. Ficasse com um, pressuposto implícito, mas não explicitado. 

 

AB - Não.  

 

PA – Então, eu acho que refletia um... Problema de época. A gente tinha que administrar uma 

transformação, ganhar hegemonia naquele hospital e aí começar a construir uma leitura mais 

radical. Hospital empacou nisso depois de um certo momento. Não conseguiu mais se definir. 

Ficou, literalmente, no meio, em cima do muro, não é? Desmontou uma estrutura hospitalar 

que tinha 1500 leitos para 300. De fato, é uma diminuição. Avançou em alguns serviços 

novos como a Casa de Engenho e a EAT, mas que não apoia muito. Um ambulatório que 

chegou a ter não sei quantos mil atendimentos. Depois, foi recuando, ficou um 
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ambulatoriozinho de INAMPS, hoje, um dos ambulatórios do INAMPS. Renovação de 

receita, um ou outro atendimento psicoterápico e tal, mas... Algum técnico fazendo um 

trabalho bom, deve ter certamente. Mas, chegou ao impasse que é o modelo ambulatorial, 

está entendendo? Ele nem cura, no sentido do cuidado, não é? De prestar cuidado, 

acolhimento como seria um NAPS, um CAPS, um local de referência. E nem resolve o 

problema da família que é a internação, que é liberar um pouco. Aquelas consultas, daqui há 

três meses, daqui há quatro meses, etc etc.  

Então quando eu entrei lá, voltando a pergunta, eu tinha sim alguns pressupostos teóricos, 

estratégicos que eu pensava. Então, eu falava com Juarez, depois de alguns anos; assim, esse 

trabalho não. Para fazer algum resultado não demora menos que 10 anos. Aí, isso passou lá, 

foi aprovado, tal coisa. Ministro mandou um elogio. Eu tenho um elogio desse documento 

feito pelo ministro, pela excelência do documento, ele tinha as estratégias, as programações, 

os vários serviços, é realmente um barato, para a época. A gente fez um planejamento, 

pensando na questão dos poderes internos, das forças, das articulações, com a sociedade, com 

a comunidade, como fazer, como mudar, e muita coisa já andando. Quando depois de muito 

tempo de aprovados, que eu vi que Juarez não tinha tomado consciência, como eu falei: 

“Paulo quando é que vamos acabar, esse trabalho vai ficar pronto”. “Juarez, como eu acho 

verdade, no mínimo, 10 anos porque tem isso, aquilo, aquilo outro”. Todas as resistências. 

 

AB - E é uma mudança até de cotidiano que é uma coisa de... 

 

PA - De cultura mesmo. 

 

LM - Demora muito. 

 

PA - É de cultura. Aí ele ficava “Puxa vida, 10 anos, meu Deus do céu! Quando vai acabar 

isso?”. 

 

LM - (Risos) Agoniado para acabar logo. 

 

PA - Então, ao longo dos tempos que eu encontrei com ele. É, agora tal, tal, tal. Foi mais ou 

menos assim, 10 anos. Que a gente conseguiu chegar ao ponto. Lá em 92 aí, mais ou menos 

com a Conferência, com a 2a Conferência o hospital eu acho que teria que refazer o seu 

projeto. Agora, já estamos em outra conjuntura histórica. 

 

LM -...Tempo. 

 

PA - Aliás, na época, muito favorável eles perderam esse bonde. Para fechar o IPAB, para 

acabar com alguma coisa. E agora, nós temos que repensar. Um projeto, ele vê, ele tem uma 

certa condição de possibilidade. 

 

LM - Isso. 

 

PA - História, política, social. 
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LM - É. 

 

PA - E depois de 10 anos, você, talvez já tenha outra. 

 

LM - Lógico. 

 

PA - Em algumas conjunturas não. Uma conjuntura rápida como a nossa, de democratização, 

de mudança, o SUS, etc. Então de 92 para cá 98, o hospital não sabia mais o que fazer. Foi 

exatamente quando foi criada a Casa de Engenho que é por aí, 91 começou o EAT, que são 

dois serviços. Digamos, mais radicais. 

 

LM - O que é EAT? 

 

PA - “Espaço de Portas Abertas”. 

 

LM - A sei. 

 

PA – Chamava: “Enfermaria de Portas Abertas”, e agora chama “Espaço Aberto ao Tempo”. 

 

LM - Ah, sei. 

 

PA - É assim. Tinha um outro nome, mas agora é “Espaço Aberto ao Tempo”. Que é a 

enfermaria do Lula, que é médico, psiquiatra, artista, tal aquele negócio. 

 

LM - Sei. 

 

PA – Edmar, um grupo lá grande fazendo coisa. Então, foi quando nesse período começaram 

a ser criados esses serviços, digamos, mais radicais num outro contexto, não é?  Hospital 

meio que se recrudesceu, na manutenção dos seus tantos leitos, não apanhou muito esse 

serviço. Ficaram coexistindo, coabitando ali. 

 

AB - Mas não partem de um mesmo projeto. Não dá essa sensação de unidade. 

 

LM - É. 

 

PA - Não dá essa sensação de unidade. É como se cada um vai seguir. Hospitalzinho vai ser 

mantido, está entendendo? Então, houve uma perda, realmente importante de um rumo. 

 

AB - Quanto tempo você ficou lá, Paulo? 

 

PA - Lá fiquei nesse período de 82 mais ou menos a 86/87 porque quando, dentro desse 

contexto de crescimento do movimento sanitário no aparelho de Estado, que era uma questão 

estratégica. 

 

LM - É. 
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PA - Ocupar os espaços públicos, etc de transformação, as vestes do sistema, tarara. O Hésio 

Cordeiro foi nomeado presidente do INAMPS. 

 

AB - Nova República é. 

 

LM - É. 

 

PA - Foi quando, 85? 

 

LM - 86, não é? 85/86. 

 

PA - 86 que entrou o Sarney? 85/86? 

 

LM - Não. 85. 86 foi o Plano Cruzado. Foi 85. 

 

PA - É, então, aí entrou o Sarney, no Ministério da Previdência entrou... 

 

LM - Pires. 

 

PA - Ministro Waldir Pires, não é?  

 

LM - Waldir Pires, é. 

 

PA - Que nomeou o Hésio para a presidência do INAMPS. No estado do Rio, foi nomeado 

Luiz Antônio Santini que era professor lá da UFF, não é? Que era um cara importante, 

movimento sindical, do Conselho de Medicina, de esquerda. Inclusive, depois ele veio a ser 

candidato, não foi eleito, pelo PPS, não é? O Partido Comunista. 

 

LM - É. 

 

PA - O antigo Partido Comunista. Então, o Santini entrou aqui na superintendência, uma das 

mais hards do Brasil. Uma das mais fortes, não é? No sentido, da resistência também, porque 

tem uma rede enorme de hospitais conveniados. Contratados etc. Era uma, superintendência 

estratégica a ser trabalhada. E aí, ele formou os quadros dele. Como eu falei com você, 

chamou o Pedro Gabriel, chamou o Laerte Matilar, o Zé Ricardo Peret e eu. Eu fui ser 

Coordenador de Saúde Mental. Que era uma coordenação que vinha ocupada muito tempo 

por um grupo, com um envolvimento muito a-crítico com as casas de saúde. Até queira fazer 

um controle e tal. Mas era muito ingênuo. Achavam, realmente, que os erros vinham e que a 

internação estava muito alta porque eles não tinham critérios diagnósticos, faziam mau 

diagnóstico tal e não, que era uma indústria de loucura mesmo. 

 

LM - É. 

 

PA - Então, eu peguei, como sempre, não é? O abacaxi. Não larguei o Engenho de Dentro 

porque não deixaram eu largar, que era estratégico. Inclusive, o meu pé numa coisa mais 
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assistencial, que eu acompanharia. Então eu fiquei, continuei no Engenho de Dentro e 

trabalhando na Superintendência. 

 

AB - Quer dizer, aí, então foi quando você foi assessor de Saúde Mental do INAMPS. 

 

PA - Do INAMPS. Isso. 

 

AB - Desse período. Que aí é de 85, 86. Exato. 85/86.  

 

PA - Eu tive muita... 

 

AB - Você continuou lá no Engenho? 

 

 

PA - Eu continuei no Engenho de Dentro... 

 

AB – Sei. 

 

PA - Na direção do Centro de Estudos que, em certo momento, eu passei o planejamento lá 

para o Luiz Carlos Wanderlei Lima, Eu falei, “Eu vou para o Centro de Estudos porque é 

estratégico”. Vamos dizer, a questão fundamental que a gente via era que as pessoas têm que 

ter formação. Formação não é de melhor psicologia e tal; formação do contexto 

epistemológico da psiquiatria. Isso que eu centrava, que eu acho tiveram bons resultados. Os 

quadros que estão lá hoje, passaram por esse curso comigo, Jurandir, o Benilton e etc. Então, 

esse período lá no INAMPS, eu tive muita resistência. Os técnicos do INAMPS. Em parte, 

porque o INAMPS era uma instituição muito fechada. Eles diziam: “Mas com tanto médico 

no INAMPS para que chamar um médico de fora?” Do Ministério da Saúde, está entendendo? 

Para quê chamar? Então, eu tive que costurar. Mas, bem. Sempre tem uns que logo quando 

vê que é definitivo, definitivo no sentido de mais permanente logo se aproximam, não é? É 

do tipo é... eu vejo quem é que vai ficar mandando, quando eu ver que está por aí mesmo... 

 

AB - Já decidiu. 

 

PA - Eu vou para lá. E apoiaram logo etc. Mas eu comecei a fazer reuniões do INAMPS, os 

médicos regulares, ia nos serviços, rodava, aquele negócio todo. E tínhamos como base o 

CPPII que era o grande hospital. 

De fato, derrubamos as internações na rede privada violentamente. Montamos o sistema. Do 

programa do CONASP no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, então, só quem internava em 

psiquiatria no Rio de Janeiro era o PAM Venezuela do INAMPS. Na avenida Venezuela. Na 

verdade, era o P1 psiquiátrico. Como ele fica colado ao PAM Venezuela, o pessoal chamava 

de PAM Venezuela, mas são duas... 

 

LM - Unidades. 
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PA - Duas unidades com diretor diferente e tal. Então, todo mundo que ia internar, ia para 

ali. Ali que o médico do INAMPS decidia se internava ou não. Se internava ali, se tivesse 

vaga, ou se mandava para um hospital privado. Com a co-gestão e a reforma do serviço. Nós 

fizemos rápido, enfermaria tarara. Nós começamos, primeiro descentralizamos. Então, o 

PAM a Venezuela que era a referência do RJ, durante anos, passou a só receber. No primeiro 

momento, morador da P1, que é uma área, na terceira densidade... 

 

AB – Concentração. 

 

PA - Densidade demográfica pequena e da baixada ainda que embora a baixada fosse fora do 

município do Rio de Janeiro, é o problema do Rio. A baixada, as pessoas pegam a via 

expressa, a avenida Brasil. 

 

LM - Isso. E vão parar lá. 

 

PA - Indo para a Praça Mauá. Então, é manteiga. Mas isso fez cair uma concentração enorme. 

Então, Pinel pegou P2 toda. A Colônia lá, criou o Manfredini em 82. Foi feita uma reforma 

dessa unidade que já se chamava Hospital Manfredini que era uma unidade meio abandonada 

e lá virou meio que a unidade da co-gestão. Começou a atender a P4. Barra, Jacarepaguá, que 

é uma área enorme, não é? Ainda pegava ali parte de Madureira, Cascadura, não sei mais o 

quê, porque pegava. E o CCPII, a P3, não é? E logo depois, foi criado, então, Bangu, no PAM 

de Bangu um serviço que pegaria a Zona Oeste. E, ficou um tempo, a baixada começou a ter 

que resolver os seus problemas. Mas foi uma queda assim e tal. Isso, nós derrubamos muito 

a internação e quebramos o poder político que era deles e tal, está entendendo? Mas, então, 

se por um lado, eles tinham resistência comigo, por outro, muitos sabiam que era por aí que 

estavam indo os políticos, está entendendo? Além disso, a minha relação, a nossa que tinha 

o Peret, o Laerte, direta com o Hésio ou com o Ministro, não é? Algumas vezes, a gente 

encontrava. Conversei com o Ministro. Depois o Ministro foi embora chamou algumas 

pessoas. Então, o Peret foi trabalhar com ele na Bahia, quando foi governador, o Laerte foi. 

Então, tinham acesso. Lá e cá. Saúde e Previdência, está entendendo? E, então, o período 

começou a ficar muito favorável nesse sentido. Aí, o Arouca vem para Fiocruz, depois vai 

para a Secretaria de Saúde. Então, é o período da Nova República, não é? E esse período, 

esse pessoal do movimento sanitário sobe, entra nos hospitais, cargos, etc. Então eu fiquei 

no CCPII e no INAMPS. 

 

AB - Na Saúde Mental do INAMPS. 

 

PA - Na Saúde Mental do INAMPS, meio que não poderia sair do CCPII e tinha que manter 

aquele programa estratégico lá de curso. Tinha uns convênios, então, com a UERJ. Curso de 

especialização, diploma dado pela UERJ. Um programa interessante. Você pega, por 

exemplo, já tem 12 anos. É um programa interessante, está entendendo? Como ele era forte, 

nessa coisa da crítica, a história da loucura, do saber psiquiátrico, das instituições, das 

reformas, está entendendo? Que dava base para as pessoas entenderem a reforma para além 

da humanização, da modernização etc. Mas como uma ruptura mesmo teórica, assistencial, 

não é? Então, eu fiquei mantido nisso. Por outro lado, ao mesmo tempo, então, que a Nova 
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República foi esse crescimento do movimento. Dentro da Saúde Mental, calhou de que o 

cunhado de Sarney, Cláudio Macieira, era psiquiatra, inimigo nosso de destaque, professor 

da UERJ, titular lá do serviço de psiquiatria da UERJ na época, irmão de D. Marli. 

 

LM - Sei. 

 

PA - Com a morte de Tancredo, o Sarney assume e ele pediu para ser Diretor Nacional de 

Saúde Mental. Então, foi o primeiro problema que nós tivemos também quer dizer, não 

podemos também, o hospital, ocupar essa trajetória da escolha que eu falei, totalmente porque 

nós tivemos alguns baques importantes. Então, foram essas duas crises que eu falei. Essa 

primeira o Macieira assume o hospital, a direção da DINSAM, nomeou para o CCPII, por 

exemplo, o Paulo Pavão que é, era um amigo nosso e tal, mas com um projeto: Acabar com 

o curso multidisciplinar, fazer um curso só médico, tirar psicólogo não sei que lá tal do 

pronto-socorro, não sei lá mais aonde, que isso é coisa de médico. Começamos a ter uns 

embates fortes. Com isso, tivemos a primeira perda importante, o próprio Ricardo Aquino 

que era um amigo do Pavão de muitos anos, está entendendo? E demissões, afastamento, as 

pessoas começaram a ser mandadas embora. Quem era do CCPII era mandado para a 

Colônia, quem era da Colônia mandava para o CCPII, quem era do Pinel foi mandado para 

o CCPII. Então... 

 

LM - O objetivo era desmantelar mesmo a... 

 

PA - Eles tinham uma visão muito... 

 

LM - Outra visão... 

 

PA - Muito conservadora da psiquiatria. Achavam esse trabalho de co-gestão, e era uma, para 

complicar, era um trabalho apoiado pelo Partidão. Há um racha aí dentro. O pessoal da 

psiquiatria do Partidão era contra o nosso trabalho, está entendendo? Porque viam no 

movimento, já uma hegemonia bastante nítida do PT. Então, você vê, eles colocam a frente 

menos um problema, digamos de ordem teórico-conceitual, embora existisse também mais 

um problema partidário que estava por trás. Então, aliados importantes, assim. Nós fizemos 

campanha para Maria Tereza Palácios, lá no Pinel, falei que era daqueles quadros antigos do 

Partidão. Ela assume e o primeiro ato dela é demitir o Zé Carlos Peret, mandar embora, do... 

Peret que fez a campanha para ela, que lançou o nome dela. Fomos a casa dela... Tirar o Peret, 

não é? Então. O Peret foi a casa dela para que ela saísse como candidata, etc., está 

entendendo? Ela assume nessa nova. Então, perdas assim, Frank Hobstein, pessoas que eram 

ligadas ao partidão, ligadas ao Conselho de Medicina, se tornam nossos inimigos, aí o 

problema, como costurar?... com o Arouca que nos conhecia, a nossa trajetória, mas a sua 

vinculação no partidão etc, etc. então, foi um período muito difícil... 

 

AB - E aí? 

 

PA - Eu fui demitido pelo Paulo Pavão, do...  
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AB – CCP II. 

 

PA - Do INAMPS. 

 

LM - Do INAMPS, é. 

 

PA - O Paulo Pavão, ele achava, como eu era do INAMPS e nesse momento... 

 

LM - Mas o Paulo Pavão não foi para o CCPII? 

 

PA - Então, ele foi para o CCPII. 

 

LM - Isso. 

 

PA - Ele achava que eu era, o Paulo Pavão era médico do PAM Venezuela, ele representava 

a categoria venezuelense lá que sentia magoada... 

 

AB - Sentia é...  

 

PA - Essa perda de hegemonia tal. E eu era médico do CPPII cedido parcialmente ao 

INAMPS para exercer o cargo político. 

 

LM - Entendi. 

 

PA - Eu tinha um DAS, entendeu? Aí, o Pavão entendia que eu era do INAMPS, entendeu 

graças a Deus isso, cedido ao Ministério da Saúde, entendeu? Então, ele mandou, enquanto 

diretor do CPPII, mandou um documento lá para o INAMPS, via Venezuela, tal, pedindo a 

minha demissão. E de fato, o cara que pegou lá do departamento pessoal, ele leu e escreveu 

no processo que de fato eu deveria ser demitido porque eu nunca tinha assinado ponto no 

INAMPS, então, ao invés dos caras entenderem que eu não era do, esse cara eu acho que não 

é do INAMPS não, porque não tem folha dele. 

 

LM – (Risos) Ah, meu Deus! 

 

PA - Então, que eu deveria ser prontamente localizado e demitido porque eu não tinha nem 

ficha funcional lá e tal, está entendendo? Não tinha nem ficha funcional.  

 

AB - Quer dizer, só para eu entender uma coisa, o Pavão entrou no lugar do Dr. Juarez, é 

isso? 

 

PA - Entrou no lugar do Juarez. 

 

AB - Ou não era mais do Juarez? 

 

PA - Entrou no lugar do Juarez.  
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AB - No lugar do Juarez. 

PA - Isso. Então, o período muito difícil. Nós porque os amigos, os aliados não sabiam a 

quem se reportar, o que fazer, porque o partidão que estava crescendo com a nova república, 

não é? Inclusive, na época todo mundo achava que todo mundo era partidão. O Hésio, o 

Arouca. Depois, um ou outro, botou mesmo. Uns começaram a relegar, não, tal. Eu sou PDT, 

eu sou não sei o quê. Nunca fui partidão. Que realmente havia uma confusão antes. Era a 

esquerda, era partidão. Depois começou, não, tem o PT, tem não sei quem, tem a linha, mas 

mesmo no PT, os fundadores, em algum momento foram para o partidão. Partidão ficou um 

certo período, o partido de esquerda. A gente entrava. Então, foi um período muito difícil 

esse do CCP II, acabou que eu fui exonerado do cargo de Diretor do Centro de Estudos, 

Jurandir foi mandado embora, Benilton. Que eram amigos dele da UERJ. Foi suspenso nosso 

curso, nunca mais conseguimos recuperar o convênio com a UERJ. 

 

AB - Quer dizer, estes vínculos todos que eram via campanha foram sendo atingidos? Quer 

dizer, de... 

 

PA - Menos pelos vínculos. Demitido mesmo ninguém foi. Demitido do emprego, ninguém 

foi. É exonerado do cargo, transferido, está entendendo? Exonerado do cargo, transferido, 

por aí afora. Acho que demitidos, poucos. Não me lembro assim de demissão, de mandado 

embora, mas era assim transferido para Colônia. Teve uma época que o Jurandir foi para a 

Colônia, mandaram Jurandir para Colônia, ele ia trabalhar lá, está entendendo? É uma 

viagem. 70 km quase. 

 

AB - É. 

 

PA - Entendeu? Então, Era assim. Aí depois desse período desarticulou muito, mas perdemos 

muitas pessoas, foram mandadas embora, gente para cá para lá os três hospitais ficaram muito 

confusos. Macieira foi um inimigo de princípio, não é? Princípio: ser inimigo, está 

entendendo? Ele fazia de tudo para derrubar a gente. Então, acabou que nós começamos a 

derrubar o Pavão e conseguimos fazer uma gestão provisória, de um médico que era do 

quadro do Macieira em Brasília que veio meio como um interventor negociado. Inclusive, 

era de Cabo Verde, Manoel Faustino. Soube que ele hoje é Ministro da Educação de Cabo 

Verde. Voltou para Cabo Verde. Foi um período muito difícil. Ao mesmo tempo, eu me 

lembro muito, porque nós fizemos um grupo de pagode e eu era o “bad” líder do pagode. 

Macieira falou uma frase nós queríamos tirar o Pavão e ele falou... “Vocês conhecem aquela 

história de jabuti não sobe em árvore?”. 

 

AB e LM - Não. 

 

PA – Não, ele perguntou, então: “Olha, quando você encontrar um jabuti numa árvore você 

não tira ele porque alguém botou e...” 

 

AB - Alguém botou. 

 



 

165 

 

PA - Porque Jabuti não sobe, então se você for tirar vai criar problema. Então, eu e Benilton 

discutíamos com ele horas este assunto. “Não eu discordo, primeiro que se Jabuti não sobe, 

quem botou é um sacana e é uma covardia com a natureza”. 

 

AB - Que o bicho não vai poder sair de lá, não é?  

 

PA – “A natureza do animal. Se fosse no mínimo um Pavão”, tinha o Paulo Pavão, “que pode 

até voar bater asa, cair, mas Jabuti é uma pedra caindo, coitado. Isso é um absurdo. Se 

encontrar, eu tiro. Eu tiro”. Eu sou do tipo que posso brigar com não sei quem, eu vou mexer 

no Jabuti, está entendendo? Acabou saíamos fizemos um, tive a idéia da gente criar um grupo 

de pagode, que era uma das formas de resistência. A gente tocava no bar da frente, os pagodes 

que eram letras cheias de ironia. Estava no auge do pagode e lá na CCP II muito 

particularmente pagode era muito... Coisa porque o grupo “Fundo de quintal”, ficou famoso 

foram os primeiros assim a tirar o pagode do fundo de quintal... 

 

AB - De quintal. 

 

PA - ... Para a grande mídia, é de um menino que era filho de uma enfermeira e de uma 

funcionária histórica, querida por todo o mundo tal, tal. O Adilson. Então, ele tocava, e ia lá 

tocar e o pessoal e eles são ali daquela região Água Santa, Engenho de Dentro, etc, então a 

gente ficava em frente, fizemos e o Lula que é esse cara da Enfermaria de Portas Abertas, 

que é artista, fez um logotipo, uma logomarca que é um jabuti com um cavaquinho assim nas 

costas... Nós fizemos um grupo chamado: “Tem jabuti no pagode”, então nós fizemos um 

monte de letras a gente cantava, eu e o Edmar que fazemos a letra, então é legal. Aí tinha 

uma que era assim: (cantando) “Um dia desses, lá na casa do Engenho, encontrei com a 

mulher que eu transei alguns anos atrás. Acabada ela está bem acabada”. Por que tinha uma 

palavra que tinha uma mulher numa reunião o cara, uma mulher que virou logo para o lado 

do Pavão, tal, uma pessoa lá importante na administração, essa que logo pega logo quem nela 

vá se, está entendendo? Aquele negócio: rei morto, não é, rei posto. 

 

LM – Rei posto! 

 

PA – Aí ela, o cara falou ela discutiu com o cara, não sei o quê: “você sabe o que eu acho? 

Você está acabada!” E nós rimos demais com essa expressão, por que acabada, acaba com a 

pessoa realmente, você está é acabada! Do tipo... Acaba como a pessoa, acabada... 

 

LM – Tudo, em tudo... 

 

AB – É o fim, foi! 

 

PA – Então isso aí, era uma coisa assim, o cara que encontra com uma ex-namorada que 

transou, ela estava acabada... 

 

AB – Acabada. 
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PA – (cantando) “Tava acabada, acabada demais...” Aí entrava o refrão, (cantando) 

“Acabada, ela está bem acabada” Tinha outro, tinha outro, muito pagode e tal, isso foi uma 

das formas culturais de resistência. 

 

AB – De resistência. 

 

PA – Culturais de resistência, a gente criou, fez andava com as camisetas, “Tem jabuti no 

pagode”, tenho até hoje os desenhos, as camisetas e tal, e cantava as músicas, as pessoas. 

Volta e meia pegavam um cara até assim, um funcionário ligado ao Pavão tal e cantando. 

Porque entra no inconsciente, não tem isso, não tem escolha para isso. (Risos). Não é ele 

quem decide, certo? Principalmente essas musiquinhas assim elas entram no inconsciente, 

não saem mais. 

 

LM - É. É. 

 

PA - Não é? E é uma forma da gente minar. Minar via imaginário social, não é?  Aí, eu fiz 

muita letra, tem tudo gravado, guardado e tal. Para finalizar, não sei, a gente depois dessa 

crise, só para lembrar, teve outra mais violenta, não é? Que foi depois da saída do então 

Ministro agora. Não estou lembrando se foi o Alceni, quem foi. Nós tivemos... 

 

LM - O Alceni foi o das bicicletas, não é?  

 

PA – É. 

 

LM - Alceni Guerra. 

 

PA - Entrou. Aí nós tivemos a entrada do... Pedro Monteiro. Com Alceni eu acho. Pedro  

Monteiro não lembro ao certo. 

 

LM - Alceni já é Collor, não é? Paulo? 

 

PA - Sei que e foi um Diretor do Paraná na Colônia Juliano Moreira. 

 

LM - É. É capaz de ser porque ele era do Paraná. 

 

PA – Em 88. O Paraná que veio assumir a... Chamava Piva o sobrenome do cara. Foi quando 

chamaram os tanques de guerra, entraram na Colônia. Você já viu a foto? 

 

AB - Não. Nunca vi a foto. 

 

PA - Os tanques de guerra na Colônia mirando para a Colônia. Aí nós fomos para lá e tarara. 

Aí eu já não estava mais no INAMPS. Porque, mas não caí também, foi uma mudança só, 

não é? Com desdobramento já da a Oitava Conferência que foi em 86, quando eu estava 

entrando aquela mudança. O INAMPS baixou o SUDS – Sistema Único Descentralizado..., 

Unificado e Descentralizado de Saúde. 
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LM - É. 

 

PA - Como um passo estratégico, uma situação intermediária. Com um Sistema Único de 

Saúde que tinha sido aprovado na 8ª Conferência, nós fizemos a Primeira Conferência 

Nacional de Saúde Mental que foi aquela história toda que eu contei, aquela briga toda. Ainda 

na época do Macieira e do Pavão destituímos a direção, está entendendo? Do diretor. Depois, 

o Macieira já havia saído, mas nomeou um residente dele. Um garoto todo nesse perfil do 

Diretor Nacional de Saúde Mental. Ninguém nunca havia ouvido falar nele antes nem... 

 

AB - Nem depois. 

 

PA - Nem depois que ele saiu. O Evaldo, sem experiência, refizemos uma outra direção, aí 

nós enfrentamos mais vigorosamente com a ABB também que vinha sempre em cima do 

muro etc. Então, teve esse contexto todo de 8a Conferência Nacional de Saúde, a 1a Nacional 

de Saúde Mental, esse contexto. Arouca presidente da Conferência, presidente da Fundação 

Oswaldo Cruz. Hésio Cordeiro presidente do INAMPS e todo, não é? Esse contexto de 

transformações fundamentais na área da saúde, que consideram os cientistas sociais a maior 

reforma do Estado no Brasil foi essa, do setor saúde. De novos atores, novos agentes, de 

novos canais de participação. Uma efetiva, não reforma administrativa da saúde só, mas uma 

reforma do Estado, não é? Embora, ela pecou no meu entendimento no âmbito específico da 

saúde. Ela foi uma importante reforma do Estado no setor saúde mas ela não reformou o 

saber, o conhecimento, as práticas sociais e sanitárias, não é? Que é uma questão. No tête à 

tête só a Saúde Mental busca transformar a relação entre o louco, doente e o técnico, e a 

sociedade e tal. Então, a saúde. Mas, então esse movimento todo o INAMPS foi e lançou o 

SUDS. 

 

AB - Ahn, ahn. 

 

PA - Uma vez que o SUS tinha sido aprovado na 8a Conferência. Então, eu fui para a 

Secretaria de Saúde. Então, a idéia já que a administração, que até então o poder era o 

INAMPS. O poder era o INAMPS. Eu saía do setor, poder, o INAMPS de dinheiro, a 

superintendência, de dinheiro. A Secretaria era nada. Tinha rede, não tinha porcaria nenhuma, 

não tinha recurso, não é? Então, o SUDS seria quase que uma co-gestão, início de uma co-

gestão Saúde-INAMPS, está entendendo? No nível das secretarias que era a idéia da 

unificação descentralização. Como aconteceu com a Previdência Social e o CPPII via 

Ministério da Saúde, seria nos níveis estaduais, regionais, locais. O INAMPS repassando o 

dinheiro para a Secretaria, que começava a ser executora e administradora daquele recurso. 

Cada vez mais o INAMPS iria saindo, até a sua extinção que acabou ocorrendo, não é? Em 

90 e tantos já, está entendendo? 

 

AB - E as Secretarias... 

 

PA - Isso era para ser mais rápido. 
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Fita 9 – Lado B 

 

PA - Então o INAMPS, a idéia dessa, o apoio popular social que teve o Hésio Cordeiro, foi 

o apoio. Ele não foi nomeado assim, não. Foi lideranças do Brasil inteiro que fizeram cartas, 

manifestações, abaixo-assinados ao Ministro para que ele fosse nomeado Presidente do 

INAMPS e fosse, e tivesse uma delegação, um mandato social, não é? Distinção do INAMPS, 

transformação do INAMPS, no contexto dele ser absorvido pelo Ministério e o Ministério 

descentralizar o SUS, não é? Mas ao assumir. Bem aí diferente. É um dos maiores orçamentos 

da República. 

 

LM - É. 

 

PA - Dos maiores orçamentos vivos da República administrado. Então, começou a postergar, 

postergar, etc. Tanto que estrategicamente, me lembro do dia que chegou a Portaria do SUDS. 

Eu estava com o Sérgio Arouca e um staff. Antônio Ivo, um é, da Secretaria de Saúde. Chegou 

como uma, um by pass. 

 

LM - Um o quê? 

 

PA - Um by pass, um atropelo, um atropelo à Comissão Nacional de Reforma Sanitária 

porque na 8ª Conferência se decidiu criar uma Comissão Nacional de Reforma Sanitária que 

depois foi mutatis mutandes, naquela linha dos históricos transformados em Conselho 

Nacional de Saúde. Representantes de vários atores da sociedade civil, e naquele momento 

teve o nome estratégico de Comissão Nacional de Reforma Sanitária, do qual o Arouca era 

o presidente, Dra. Sônia Fleury, Cristina Possas, representantes da FETAG, FUNTAG. Todas 

as Centrais Sindicais, entidades. Era uma sociedade civil definida por eles. O INAMPS, a 

secretaria do INAMPS. O INAMPS vai por fora e lança o SUDS que era um avanço ao 

Sistema de Saúde no momento, mas era um fato novo, que também estancava outros avanços. 

Uma certa autonomia, uma certa possibilidade de avançar mais naquela descentralização, tal. 

Era o INAMPS cedendo um pouco, criando. Mas ele tomando a frente da descentralização, 

sozinho. Foi um ato do presidente do INAMPS. Então, foi um golpe. Daí foi um dos 

primeiros momentos inclusive que a Comissão começou a fechar, a perder importância e foi 

exatamente. Comissão foi perdendo que, do INAMPS, aí puxou para si. Para você 

descentralizar tem que lá no INAMPS se credenciar, isso e aquilo, a Secretaria de Saúde, está 

entendendo? Tarara, tarara, eles criaram uma coisa inteligente, esperta, mas que esvaziou o 

SUS enquanto uma proposta. Então, esse contexto todo de SUDS, etc, a Secretaria de Saúde 

passou a ser importante. Tanto que o Arouca saiu da Secretaria de Saúde. Todo. Saiu. Além 

de ser presidente da Fundação Oswaldo Cruz e da Comissão Nacional de Reforma Sanitária 

foi ser Secretário Estadual de Saúde, cujo governador era o Moreira Franco. Então, eu fui 

escolhido. Está entendendo? Escolhido aí. Foi lá em casa o Zé Ricardo, Peret e o Domingos 

Sávio, foram lá em casa me pegaram para tomar uma sauna na casa do Domingos e me 

enfiaram no pior abacaxi da minha vida, está entendendo? Porque... 
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LM - É mesmo, Paulo? 

 

PA - É. Eu, como você falou, eu entrei nisso pensando um dia em organizar um serviço, não 

queria ficar nessa coisa do DAS, do profissional de DAS como a maioria dos meus amigos 

ficaram e eu lamento, está entendendo? Pega um DAS, depois você faz tudo pelo um DAS. 

 

LM - É. 

 

PA - Você habitua, não é? A coisa vicia mais do que heroína, entendeu?  Fica viciado, não 

agüenta mais sobreviver, fica pegando uns e outros. Pessoas que não produzem, em grande 

parte, ficam. A leitura burocrática das coisas. Não é produzir, escrever um artigo, não. 

 

LM - É. 

 

PA - Não produzem intelectualmente, está entendendo? Não consegue pensar muito, não é? 

Que tem que pensar sempre botando a frente que eu vou mexer com quem assinando isso ou 

aquilo. 

 

LM - É. 

 

PA - Só isso. Então. Quem eu favoreço, a quem eu desfavoreço etc. Então, eu queria. Aí, me 

convocaram nessa coisa por quê? Porque com esse andamento após a Conferência Nacional 

de Saúde, o crescimento do Partidão, o grupo que se insinuava a assumir a Saúde Mental do 

Estado, cujo Secretário era o Arouca, era o grupo do Partidão, nossos arqui-inimigos, 

inimigos concretos lá na DINSAM que apoiava o Macieira, então foi nessa transição, não é?  

 

LM - Sei. 

 

PA - Inimigos concretos. Inimigos concretos que haviam perdido da gente algumas coisas. 

Eu não sei qual a data aí? Depois... 

 

LM - 87 ou 89. 

 

PA - A própria Conferência Nacional que nós tínhamos apoiado como a Tereza Palácios lá 

no Pinel, que depois deu rasteira nos próprios amigos como foi a caso dela com o Peret. E 

que em questões tão complexas, tá entendendo? Ficavam sempre colocando a questão 

partidária, por entender que esse movimento tinha hegemonia do PT. Isso veio até agora em 

89/90, mais ou menos em que eles foram arquiinimigos da Lei Paulo Delgado. Só depois que 

algumas mudanças posteriores a isso é que eles se tornaram aliados. Foram inimigos da lei, 

do projeto, do movimento, de luta etc. e muito recentemente. Então, quando o partidão se 

aliançou. 

 

LM - É. 
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PA - Aí já foram questões superiores. Benedita, Arouca, etc, está entendendo? Mas até então, 

e para eles era até um certo constrangimento que eles foram nossos inimigos tanto tempo e 

depois tinham que chegar sentar e apoiar o projeto Paulo Delgado do mesmo candidato, 

apoiaram nossos trabalhos e começaram a ver, hoje são realmente aliados, não é? Espero, 

não é?  

 

LM - (Risos) Até que provem o contrário. 

 

PA - Espero que tenha sido. Os critérios tenham mudado. Então, esse, existiam dois 

candidatos, amigos, não é? Tipo ou um ou outro, prontos para assumir a Coordenação da 

Saúde Mental. No momento, que nós estávamos com problema nos hospitais em que estes 

caras eram aliados dos nossos inimigos nos hospitais.  

Então, escolheram. Me escolheram, decidiram, que eu deveria ser o Coordenador como uma 

estratégia de salvação que eu teria viabilidade porque era o CEBES. Então, a minha aliança 

com o Arouca, com o grupo do CEBES, que embora eu fosse visto, ora com o pessoal do PT 

coisa e tal, eu tinha uma trajetória de "cebiano", fundador do CEBES com ele, de diretorias 

nacionais, de toda revista, aquilo, aquilo, aquilo outro que neutralizaria e seria uma condição 

impossível do Arouca dizer não. Principalmente, se tivesse um apoio social. Então, os caras 

correram lá para fazer uma carta de apoio, o Maurício Viana, o Frank Hobstein que eram os 

candidatos liderados pela Maria Tereza Palácios. Aí já tinha o apoio do Pavão, do Macieira, 

fizeram um grupo lá, está entendendo? E do lado de cá, a gente fez, indo a associações de 

moradores e de familiares de pacientes. 

 

AB - De pacientes. 

 

PA - Fizemos o máximo, está entendendo? E pegamos também de Sindicato, não sei o quê, 

tarara, fomos mexendo. O Arouca dizia assim: "Não, você vai ser o diretor, o Coordenador, 

não tem problema tal, tal, tal". Demorou muito, enrolou muito. Foram meses para definir, 

nomear. Acabou que eu fui nomeado. Foi um banho frio nesse pessoal e em todo... Saí 

também de lá então infeliz, desgostoso. Porque com, depois a superação da outra crise do 

CPP II e na Colônia. Toda essa situação de tanque de guerra, o diabo a quatro. CPP II, os 

caras andaram armados, não é? Polícia federal armada dentro do hospital, lá no Pinel. 

Situações de constrangimentos, mas um colega nosso morreu, enfartou após uma sessão de 

tortura mental, psicológica. Um cara que tinha sido diretor do Manfredini. Era coronel de 

aeronáutica, mas que era um cara progressista. Eles diziam certos setores das forças militares 

eram a favor das forças armadas retomarem o seu...  

 

LM - Lugar. 

 

PA - Lugar de forças armadas, sair de política etc. Isso representava esse cara, então, foi um 

aliado importante. Valnei... Valnei? Agora me deu um branco. Inclusive eu dedico um dos 

trabalhos meus a ele. E o... Ele, então, depois foi mandado embora da Colônia. Numa crise 

política, está entendendo? Aí ele saiu, momento que Pedro ficou, Gabriel. O grupo do Pedro 

que botou eles para fora. O Edmar, o Valnei, e tal. Era assim. Lá as brigas, aí o cara mandava. 

Aí botava. Aí mandava o outro embora. 
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AB - Mandava outro. 

 

PA - Aí o Valnei de Moura. Valnei de Moura. Ele foi um cara importante na luta contra o 

período do Macieira, não é? Ele estava lá presente, ajudava. Ele morava no Engenho de 

Dentro. Nós fazíamos muitas reuniões lá na casa dele. Lá surgiram alguns casamentos, 

namoros e outras coisas mais. Muita cerveja, churrasco, bailes. Era uma pessoa de referência 

para a gente. Inclusive, a mulher dele acompanhou depois que ele morreu muito tempo. Ela 

ficou, nós ajudávamos de todo jeito a ela. Ela participava. Ia nas reuniões, nas assembléias. 

Depois dele ter morrido, ela ia. Para falar. Então ele, quando entrou esse grupo do Pedro 

Monteiro, ele já estava muito desgastado já tinha um pouco mais de idade do que a média da 

turma. Ele foi levado a algumas vezes para reuniões, para diretoria. Chamaram o diretor está 

convocando. “Você, um militar fazendo isso, aquilo. Você tem mulher. Se você for demitido 

tarara, tarara amanhã”. Que ele era também da campanha. “E, então, olha, vamos escolher 

um dia para você trabalhar, plantão de domingo, não sei o quê”. Faziam, está entendendo? E 

situações de muita ironia, de muita coisa. E aqueles guardas andavam armados, aqueles 

policiais apareciam, tipo paramilitar. Eles não sabiam quem era quem ali dentro. Um período 

assim, muita violência. E ele saiu de uma dessas reuniões com uma dor no peito, uma dessas 

sessões que eles chamavam ele e morreu. Enfartou e tal. Então, foi um período muito assim. 

Tem situações. A gente ri hoje assim e tal, não é? O Lula. O tal Lula artista do "Jabuti do 

pagode". Está até hoje lá. 

 

LM - É o que está no Museu do Insciente, não é? Paulo. 

 

PA - É o que era do Museu, também. Tem dois Lulas no Museu. 

 

LM - Ah! Tem dois Lulas no Museu? A sei. 

 

PA - É. O Lula também foi. Até anterior a esse outro que você está falando no Museu. Depois 

saiu lá para o Gustavo Riedel, pegou a enfermaria.  Foi meu aluno aqui do curso. É. Então, 

ele, mas, até, esteve, agora. Passou um mês em Marseille, não é? Expondo. Na França. Ele 

trabalhou com a Lígia Clark tal ele tem. Médico. Não era nem psiquiatra. A única 

especialização que ele tem é comigo. Sou professor dele, certo?  

Aí o Lula andando com um rapaz que era homossexual, não é? E conhecido. Andava com 

uns brinquinhos, assim e tal e rebolava bem, andava. Totalmente assumido. E os dois estavam 

andando no corredor aí tinha um monte. Aí apareciam uns caras que a gente não conhecia 

quem era. Que faziam provocações, mandava carta, davam telefonemas, gritavam com a 

gente coisas, que eram certamente profissionais que iam fazer algum tipo, mas alguns que 

logo estavam a salvos, alguns porteiros, algumas pessoas ali da cozinha, um médico. Tinham 

uns que eram bem ostensivos. Médicos que aproveitavam para falar tudo que eles queriam 

falar desde 82 que começou a co-gestão que eles eram contra etc, a dedurar, vinham coisas 

escritas. E eu recebi muita coisa, eu recebi demais, provocações escritas, críticas, comentários 

e cartas anônimas. De todo tipo. Então, eu me lembro desse negócio que eu estava na porta 

do CETAP e passou o Lula com esse rapaz, aí o cara gritou: "Aí viado!" Aí o rapazinho 

olhou. Ele falou: "Não é você não. Você todo mundo sabe. Eu tô falando do outro”. Que era 

o Lula. Aí isso na rua assim, está entendendo? Lá fica as alamedas e... 
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LM - É. 

 

PA - E esse período de tensão, ficavam... 

 

LM - Um clima, não é?  

 

PA - As pessoas ficavam ali fora esperando as pessoas passarem é como um corredor polonês. 

 

LM - Polonês. 

 

PA - A gente tinha que ir com dignidade trabalhar diariamente e não tínhamos sala etc. Então, 

a gente juntava para conversar, qualquer coisa. Evidentemente, que esse assunto pintava o 

tempo todo da repressão, das dificuldades, esse. As pessoas ficavam ali mais ou menos para 

desarticular. Iam lá. “E aí? Tentando... Como é que é? E... comunista! Não sei o quê? Ou isso 

e aquilo outro”. Tentavam o tempo todo deixar a gente, então, em tensão. Isso que o Valnei 

passou muito, não é? “Quem diria, hein”? 

 

LM – “Um militar...” 

 

PA – “Um militar, comunista. Andando com comunista subversivo, etc”. Isso, isso e aquilo 

outro. Desde as coisas assim, a vida sexual está entendendo? Ameaça a filho, a mulher, as 

pessoas. 

 

AB - Isso meio contemporâneo. Se a gente for pensar isso é pós 85, não é?  

 

LM - É. 

 

AB - Isso está acontecendo. 

 

PA - É, 88. 

 

AB – 88. 

 

PA - Mas 88 foi o período que o Chabo foi preso. O nosso presidente. 

 

LM - Renato Chabo. 

 

PA - Não. Não é Renato. Você falou Renato. É o Chabo. Dr. Chabo o nosso presidente. Agora 

você falou Renato. 

 

LM - Ele não tem um pré-nome?  

 

PA - Tem, mas num..., não, todo mundo tem. Mas não. Eu estou brincando com você. Não é 

Renato. 
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LM - Ah não?  

 

PA - Você falou Renato é estranho, não é? Roberto Chabo. 

 

LM - Roberto Chabo! Eu sabia que era com R. Por isso. 

 

PA - Que o Tenório. O Luiz Roberto Tenório foi caçado. Foi caçado, foi, é caçado que eu 

digo, é com “c” cedilha, não é?  

 

AB - É. 

 

PA - Porque você fala cassado parece com dois “s”, é. Caçado, foi procurado, pela polícia 

federal, escondia um pouco ele na casa do meu primo, ele estava viajando. Eu estava na casa 

do meu primo, escondi ele lá. Meu primo era filho de militar também. E eu fui trabalhar no 

lugar do Tenório. Uma loucura! Eu trabalhando aqui, ali, acolá. Eu ia, como eu tinha sido 

médico do trabalho, o Tenório era médico da Odebrecht. Lá com... Fazia manutenção dos 

angares, de jumbos, boings lá do... Aqueles aviões enormes, aqueles caras lá. Então, eu ia 

atender os funcionários daquelas empresas no lugar do Tenório. E era um drama, não é? 

Porque no período que eu ia, os caras falavam: "O senhor não sabe onde está o Tenório, 

não?", "Ele ligou para mim para dizer que está doente. Eu ligo para a casa dele, ninguém 

atende, pediu para eu quebrar um galho, ele estava doente. Não sei se ele foi viajar para fazer 

tratamento". Eu fazia. "Porque você sabe que ele está com um problema aí. A polícia está 

procurando". "Eu não! Eu...", "Você lê Jornal do Brasil?" "Eu não. Eu vou ler jornal, rapaz, 

eu tenho tempo? Tenho que trabalhar, rapaz, e tal. Ia lá para o Galeão, entrava lá naquela 

área, é uma área de segurança nacional. 

 

LM - É. 

 

PA - Se mexer dentro de avião. Eu mesmo entrava, em avião. Olhava. Se tinha uma bomba, 

se realmente botasse lá num cantinho, entendeu? Então área de segurança, eu ia e os caras 

sabiam, então eu não podia encontrar com o Tenório, não é? E aí depois que melhorou um 

pouco que ele foi, ele saiu de casa porque. Em casa ninguém sabia. Dentro de casa. Trancada. 

88. Que é ainda um período de intervenções militares e tudo. Então, foi um período. A 8a 

Conferência, é Nova República, eu acho um certo recrudescimento de alguns setores. 

 

AB - É. 

 

PA - Ainda de tentativa de retomada.  

 

LM - De retomada. 

 

PA - Eu acho que por aí que tem o que, bomba de Riocentro, alguma coisa a mais? ABI, 

Dona Lídia? Como é que é isso? Não sei. 
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LM - É. Lídia Monteiro foi 88, é.   

 

PA - Então, um período ainda, e o Fiel Filho, não foi não? Sei lá.  

 

LM - Não. 

 

PA - Tem algumas coisas aí. 

 

AB - Não. É anterior. 

 

PA - É 70? 

 

LM - É final dos anos 70. 

 

PA - Algumas coisas aí aconteceram ainda. 

 

LM - A bomba do Riocentro. Riocentro é 80. 

 

PA - É? 

 

LM - Ou 81. Alguma coisa assim. Foi bem no início do governo Figueiredo. 

 

PA - Então. 

 

AB - É. 

 

PA - Figueiredo, ainda. É. Foi tanta coisa que a gente esquece, não é?  

 

AB - É. 

 

PA - Mas, então, foi isso. Aí. Eu assim a coordenação, não é? Com essa tentativa. Num 

momento difícil. 

 

AB - É. 

 

PA - Mas eu tinha que pegar e conseguimos. Fizemos uma lista. Eu tenho as várias. Aí já 

conseguimos alianças do INAMPS que eu tinha feito uma gestão lá eu consegui quebrar um 

pouco aquela resistência a mim e tudo. Eu tinha a experiência do INAMPS. Dentro da 

secretaria eu poderia ter, ser um cara da secretaria, do Arouca, mas que tinha um 

conhecimento do órgão que era importante que estava sendo absorvido, Então, foi esse 

período. Aí eu fiquei até 89, mais ou menos. 

 

AB - Mais ou menos. 

 

PA - Ahn, ahn. Quando eu descobri que não dava mesmo, está entendendo? 
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AB - É. 

 

PA - Essa questão da estadualização, etc, etc. Eu consegui é, literalmente, nomear o diretor 

Nacional de Saúde Mental, Marcos Ferraz. O tal Marcos Ferraz e depois ele viria a dirigir 

aquele, aquele... aquele Congresso do PROZAC, quando a saída do Macieira. A saída do 

Macieira estava articulando a entrada de uma pessoa. Uns falavam em meu nome. O próprio 

Paulo Mariz. Eu te apoio. Não quero. Não é a mim. Não é a mim, eu sou muito novo. Tem 

que ser um médico mais de nome etc. Marcos Ferraz. Liguei para ele várias vezes. Consegui 

conversar com ele. Ele: “Não quero, não quero”. “Não vamos”. O Ministro então era o 

japonesinho lá de São Paulo. Que eu esqueço o nome do japonês. Seiko alguma coisa, não 

é? 

 

AB - Seiko. 

 

PA - Então. Aí vamos. Eu quero conversar contigo. Vamos tentar. Vamos ver. Ele aceitou. 

O Arouca que era Secretário de Saúde, político influente já de conhecimento, de acesso direto 

ao ministro etc, ficou de bancar o nome do Marcos, de apoiar. Me dava as passagens para eu 

conversar com o Marco. Eu pegava a ponte aqui, ia almoçar com o Marcos. Isso umas 3, 4 

vezes. Almoçar com ele. Aí conversava com Ana Pita, com pessoas de São Paulo para tentar. 

Vamos fazer o nome. Até que ele me perguntou: “E o pessoal do Rio? Eu tenho medo do 

pessoal do Rio”, o pessoal do ministério era famoso. E ele. Ele era mais identificado com o 

pessoal lá do Partidão, não é? E já estava cada vez mais demonstrando seu lado mais 

conservador em tudo, é do que com a gente. Eu tenho medo desse pessoal do MTSM. Vocês... 

Não. Eu garanto que a gente consegui tirar o Macieira para você entrar que você vai ter o 

apoio. Agora o que nós queremos em contrapartida? Primeiro, nomear os 3 diretores da 

DINSAM pelo Estado. Porque, estrategicamente, o que se dizia do SUDS etc, era a 

estadualização para posterior municipalização. Depois, que a onda municipalista até foi 

melhor. A História quis assim, ou fez assim. Ultrapassou a fase de... 

 

AB – Estadualização. 

 

PA - Estadualização. O CONASEMS cresceu muito. A organização tanto dos prefeitos não 

é? Da municipalidade, até que tem uma forte influência do Quércia, nisso. Organizar, prefeito 

de São Paulo começou o Movimento Municipalista Brasileiro, ficou forte. As Secretarias 

Municipais de Saúde ficaram fortes, para que estadualizar se o sistema é único e centralizado, 

vamos pular, vamos jogar, aprovavam, daí o exemplo de Niterói e do Gilson Cantarino ser 

até hoje o diretor, o presidente do CONASEMS, Conselho Nacional dos Secretários 

Municipais de Saúde, não é? Que era até melhor pular, está entendendo? Era municipalizar 

mesmo. Radicalidade do sistema era descentralizar o máximo o órgão gestor, os hospitais, os 

municípios serem, terem gestão plena, aquele negócio recebe o recurso administra e faz a 

política, problema aí você bota no âmbito municipal das resistências, comunidade e tal. Se 

você não fizer é você que vai pagar enquanto político, cidadão. 

 

AB - O ônus vai ser seu. 
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PA - O ônus. E o Estado Federal, a União só normatiza, cria, é construção. Então, essas 

coisas. Então, essa foi a idéia de estadualizar na época que era uma forma da gente tirar da 

indicação federal, está entendendo? E pronto. Esse foi o meu papel. 

 

AB - Quer dizer, o que vocês queriam. 

 

PA - Ao mesmo tempo. 

 

AB - Do Mariz, eu não entendo direito. Era que ele indicasse. 

 

PA - É Ferraz. 

 

AB - Do Ferraz. 

 

LM - Marcos Ferraz. 

 

PA - Que ele passasse os hospitais para o estado. 

 

AB - Quer dizer, que os 3 hospitais passassem para o estado. 

 

PA - Ao estado, estava o clima para isso, as condições de possibilidade. 

 

AB – Sei. 

 

PA - Político, todo mundo dizendo isso e que já nesse primeiro momento os 3 hospitais 

seriam indicados pelo estado como ato e tal. Nesse momento: 1) Sai o Arouca e entra o Zé 

Noronha, 2) Os diretores dos hospitais que estavam voltando, próprios aqueles que eu 

indiquei, fizemos reuniões para negociar esse apoio ao Marcos, essa contrapartida na casa do 

João Paulo Hildebrando que foi diretor dos Servidores depois lá na Tijuca. Então, ficou 

decidido que o diretor do CPPII seria o Carlos Augusto. Aí o Cândido Espinheira ficou 

magoado porque ele queria ser candidato. Aí eu propus a ele que ele fosse para o Pinel, e na 

Colônia voltasse o Clécio, que tinha sido o diretor e tinha sido retirado por esse Piva. 

Aquela época e tal. Fechamos nesses 3 nomes. Eles foram à Brasília assumir eu não fui 

porque achei que não tinha necessidade. Consegui pela Secretaria Estadual de Saúde as 

passagens deles. Eles foram assumir escondido, está entendendo? Estava 72 o Pedro 

Monteiro, estava o..., como é que chama? Bem, o Piva e um cara lá no Pinel que é um cara 

lá do Paraná também, que eu nunca ouvi falar, não é? Então, quer dizer, entra, a saída do 

Macieira tendo o Evaldo, a gente tentou o Marcos Ferraz não conseguiu, ele não queria tal, 

depois a gente conseguiu com que ele entrasse. Aí, o pessoal já foi que não podia ir pelo 

Ministério da Saúde senão o Pedro ia saber, retornar. Foram pela Secretaria de Saúde que eu 

consegui para Brasília lá foi feito o ato deles, eles voltaram. Lá, eles decidiram, sem me 

consultar, sem consultar, o acordo era com ele, mas com uma base política que não iam mais 

estadualizar os hospitais, não iam mais estadualizar, iam manter como nível federal. 
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AB – Mas aí teve participação desses três? 

 

PA - Dos três diretores com o Marcos Ferraz. Não iam mais estadualizar, está entendendo? 

E como é que fariam então para me dar esse retorno. O Marcos falou: “Olha a gente 

estadualiza, aí eu não sou mais diretor de vocês, eu não sou mais”. Aquele negócio, quando 

o cara assume o cargo para descentralizar, se eu descentralizar eu perco, aí eu não mando 

mais. Aí ele viu que ele seria diretor nacional sem os três hospitais únicos da Divisão. São 

todos os três do Rio de Janeiro, que apesar de ser só os três só no Rio de Janeiro tinham um 

baita orçamento, que tinha o orçamento da co-gestão.  

 

AB - Ele ia ser um mero... 

 

PA - E com esse dinheiro. Não ele seria um diretor, um normalizador, tarara, tarara. 

 

AB - É. Um gestor. Um normatizador mais e menos executivo, não é?  

 

PA - Com esse dinheiro. Dinheiro para passagem para dar apoio a Congressos ele perderia. 

Porque grande parte, porque o que o diretor fazia? Tirava desse montante e dava, fazia e tal 

então, muitas vezes o Ministro da Saúde precisava ir a Macapá visitar um hospital de varíola 

qualquer coisa assim, tirava o dinheiro da campanha de Saúde Mental porque era a que tinha 

mais agilidade e mais dinheiro em caixa. Então, eles recusaram. Aí ficou o problema de como 

falar comigo. Nenhum dos três queria falar comigo. Nem o diretor, não é? Então, resolveram 

o seguinte, que criariam então um cargo para um desses diretores, o Kant Pinheiro, aqui no 

Rio que seria uma 2a Coordenação de Saúde Mental. 

 

LM - Meu Deus! 

 

PA - Como eu era um pé no sapato do Zé Noronha, não é? Que ele vivia aqui no Rio então 

administrava os problemas. Médico lá do hospital do... Um dos grandes problemas que eu 

tive, por exemplo, específicos com o Zé Noronha, tal, Vargem Alegre. Mortalidade altíssima, 

violência, desaparecimento, fraude, roubo, estupro. O diabo a quatro. 

 

LM - Nossa! 

 

PA - Está entendendo? Conseguimos colocar um médico por dia para dar plantão de 24 horas. 

Fizemos concurso, falamos que tinha que morar na região. Abrimos vaga para lá. Um grupo 

de médicos do Rio de Janeiro foi lá fazer concurso, conseguiram conta de luz aqui, ali, acolá, 

etc. Aí entrava, mexiam com o político. Cada um aparecia e tal. Tive assim coisas. Tenho. 

Eu fiz o cara do Noronha. Esse é o médico que eu te falei e tal. “Você, faça a transferência 

para mim quando precisar de um favor é só ligar o meu gabinete apóia isso”, escrito. Era um 

período ainda muito explícito dessas coisas de fraude, corrupções e etc. E eu dava veto. Era 

o único médico do plantão até para quando o paciente passa mal para encaminhar para um 

hospital geral da região. Se não tiver laudo médico é mais difícil, se não tiver um médico no 

telefone falando: “O doutor sou eu aqui, plantonista” isso com o tempo você vai conhecendo, 

“Sou eu fulano interna para mim ele está com isso, eu não tenho recurso”. Do que botar um 
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atendente como motorista decidi que tem que levar para onde, está entendendo? Embora 

esses lugares tinham poucos hospitais, mas chega lá pedir e tal. Não tem um médico lá. 

 

AB - Não. E ser atendido. 

 

PA - E ser atendido. Bem. Isso fizemos, a mortalidade altíssima, uma violência, está 

entendendo? Eu com vários problemas, negava, vetava, tive vários problemas. Uma moça 

daqui do politécnico, também chama Maria Luíza, uma assistente social, queria porque queria 

a transferência dela, ela batia lá na porta. Chegou com carta de deputados, de coisas etc. Aí 

eu chamava as pessoas: “Consciência cara. Você pegou esse emprego de duzentos 

michurucas por mês lá na coisa para atender uma pessoa, então, por que você fez o concurso? 

Por que você fez?” A pessoa sempre: “Porque eu preciso e tal, eu não posso trabalhar lá 

porque senão só de passagem eu vou gastar tanto etc, etc”. Então, eu via o seguinte. Nem os 

diretores queriam estadualizar, está entendendo? Nem do lado de cá se queria muito 

municipalizar, nem os técnicos, as alianças. Porque hoje assim você contrata por prefeitura 

de Angra. O contrato é municipal. Mesmo assim, eu sei de casos a pessoa vai lá se contrata 

lá e consegue uma transferência com deputado não sei para onde, de outro município. 

Imagina quando o sistema era federal do INAMPS.  

 

LM - Nossa! 

 

AB - Aí mesmo.  

 

PA - O concurso que teve para o Ministério da Previdência, para o INAMPS para o Espírito 

Santo na gestão do Hésio e de Manaus de psiquiatria nenhum dos psiquiatras chegou a ir 

trabalhar. Todos conseguiram passar sendo médicos do Rio transferir o vínculo antes de 

começar a trabalhar. 

 

LM - Que coisa, não é?   

 

PA - Então, o cara entrava lá, conseguia a transferência e tal. Então, eu estava brigando com 

o negócio do INAMPS que passa em parte por mim, pela Superintendência que eu fiquei um 

período meio acumulado. Passava pela Secretaria de Saúde. Os médicos não queriam, os 

caras picaretavam, faziam de conta que moravam em Barra do Piraí para trabalhar em 

Vargem Alegre, o outro em Volta Redonda. Era tudo falso. Pronto. A gente fazia um 

concurso, desgastava, começava a trabalhar. Iniciava o dia já mais da metade já tinha 

conseguido a transferência. Quando você ia lá começar o trabalho não tinha... 

 

LM - Caramba! 

 

PA - Então, esses caras recriaram a coordenação paralela na maior cara de pau. Voltaram. 

Olha. Eu tentava falar, eu me lembro. Carlos Augusto, Kant, esses caras não me atendiam 

mais. Eu Coordenador de Saúde Mental tinha feito, saber da viagem. Como é que foi? 

Nomeou, não nomeou. Via o Diário Oficial. Até que eu vi a outra coordenação. Aí, opa! Eu 
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estou entendendo. Ligava para a casa do cara. Um cara que me ligava o dia inteiro, Paulo 

falou com Marcos, vamos ser nomeado, não vamos? Todo dia... 

 

AB - Todo dia. 

 

PA - De manhã, de tarde. 

 

AB - Depois que... 

 

PA - "O Paulo eu queria te falar aqui que é aniversário do meu sobrinho, do meu afilhado". 

Carlos Augusto uma vez me ligou aí "eu quero saber se você quer ir lá". "Não, não quero 

não". "Vou aproveitar para perguntar você falou com Marcos lá, tem alguma data marcada, 

o negócio?" Era mais para tudo me ligavam. De repente, o telefone ficou mudo. Ninguém 

ligava. Tentava falar com os caras, nenhum dos três, não podiam, na Colônia, não sei o quê, 

não sei o quê, eu vou aqui, eu cheio de coisa, com problema local, enfrentando o Zé Noronha 

o Antônio Ivo de Carvalho, que era tudo assim essas coisas de mais atender o partido de 

fazer, aí eu brigando com todo mundo vendo, eu fiquei muito desgostoso, eu sei que eu não 

sou o único honesto, alguns me chamavam a atenção, entendendo? O Peret uma vez falou: 

"Você não é o cara único honesto", me dando bronca, “mas eu sou um dos mais. Eu não sei 

qual o critério não mais eu me acho assim” ... 

 

Fita 10 – Lado A 

 

AB – Fita número 10, dia 9 de março de 98. 

 

PA – E aí eu ia e olha e é... “Não, Paulo, faz vista grossa, deixa isso para lá, transfere esse 

médico”. Faz isso. Compras de materiais esquisitíssimas, altos os preços. 

 

LM - Nossa, Paulo! 

 

PA - Aí o Santini caiu. O Santini que era o cara também assim que eu tinha o maior respeito, 

idoneidade, começou a fazer coisa, a verificar as compras, as contas, caiu. Aí opa, então o 

negócio está ficando feio mesmo, aí pronto acabou a coisa Nova República começou o 

rearranjo. Todos esses ministros começaram, nossos grandes quadros a virar candidatos, uns 

deram certo, outros fizeram campanha melhor. O Arouca, que eu respeito, Hésio foi 

candidato a prefeito do Rio de Janeiro, você lembra? Zé Noronha deputado. 

 

AB - É? 

 

PA - É. Todo mundo queria ser candidato e tudo, você só ouvia falar do dinheiro da caixinha, 

é isso aí. Eu estou fora. Então, tinha o negócio lá da Coordenação e os caras, agora se falava 

em ética, começava: “Pô, mas você acha que você é mais ético do que os outros?”, “Não, 

mas eu quero ser ético”. 

 

LM – Claro. 
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PA - Só isso. Não significa que eu vá concordar com a falta de ética, que eu vá fazer isso, 

aquilo, não vou autorizar esse médico pode transferir por cima de mim, eu não assino, que 

eu libero para transferir o médico concursado para Vargem Alegre, o único plantonista de 

sábado ou de domingo, ou de 3a feira que seja mais no final de semana, dia de semana ainda 

tinha um médico ou outro ficava lá de dia. Ficam sozinhos, fez concurso para isso, foi 

entrevistado, foi perguntado, disse, falsificou residência tal, tal, tal para vir trabalhar aqui no 

hospital Pinel, duas vezes por semana porque aqui tem consultório e não pode. Tínhamos 

alguns casos assim, a pessoa chegava falava: “Eu não posso trabalhar”. Eu tive um caso 

fantástico assim, o cara que tinha tanto emprego, tanto emprego que ele falou: “Dr. Paulo 

você vai me entender se eu te falar”. “Fala”. “Eu tenho tanto emprego que eu não tenho tempo 

de trabalhar em todos rapaz, eu corro para cá, eu corro para lá”. “Mas você não pode ter tanto 

emprego, você tem que ter emprego que te dê condição de trabalhar”. 

 

AB – (Risos) O seu dia ainda tem 24 horas? 

 

PA - É.  

 

AB - Devia ter perguntado para ele. 

 

LM - Paulo que absurdo! 

 

PA – “Olha, eu tento rapaz, mas eu não tenho condição. Tenho porque eu tenho que passar 

aqui, aqui, ali, acolá tal, tal, tal, não dá conta. São 6 locais para eu ir”. “Você não pode ter 6 

empregos, está entendendo? Você está fazendo”. “Não, mas eu fui contratado, concursado”, 

“Mas você tem que abrir mão, você tem que escolher, de manhã tal local, de tarde no outro, 

de noite no máximo, acabou!” 

 

LM - É... 

 

AB - Acabou... 

 

PA - Assinar ponto e ir embora. Era... Então, eu vi um pouco essa dificuldade; na Secretaria 

eu não tinha mais as minhas alianças, com o Arouca saindo, comecei a pagar por isso. 

 Já o Instituto Franco Basaglia que eu falei para vocês, que eu criei, comecei a criar, já depois 

do Arouca sair e ficar eu com Noronha e Moreira Franco, já começou a ser usado contra mim. 

Um local que eu criei, eu não podia sair da Diretoria porque ia queimar a Instituição no seu 

nascimento fazendo parte de um governo suspeito, que era o Moreira Franco. Aí, já a Nova 

República começava a dar seus ares de velha, tudo igual, está entendendo? Tudo voltando, 

os escândalos, em nível nacional. Embora todos os membros da diretoria do Instituto Franco 

Basaglia fossem do governo federal, Sarney, mas era como a distância é maior, não dava para 

ver a proximidade aparentemente, tinham sido nomeados pela mesma... Então foi ficando 

uma situação de... E no cenário nacional também algumas coisas novas começavam a 

acontecer. 
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 Eu, enquanto Coordenador do Rio, organizei o Primeiro Encontro de Coordenadores de 

Saúde Mental da Região Sudeste. Foi um encontro importante, nós fizemos em Vitória, 

conseguimos lá com o governo Camata, ele cedeu o Hotel. O meu irmão era Coordenador de 

Saúde Mental do Espírito Santo, o Fausto, e eu era daqui, Ana Pitta de São Paulo, era assim, 

alianças... Então, a Região Sudeste também, nós tínhamos um peso egressos ou militantes 

ativos do Movimento de Saúde Mental, tinha um peso muito grande, ocupando o Rafaelli e 

o Instituto de Psiquiatria da Universidade do Rio de Janeiro na primeira eleição que teve lá. 

Rafaelli Infanti, irmão de Maria, e Universidades e pontos importantes que nós estávamos 

ocupando e sendo bombardeados aqui e ali, então resolvemos fazer uma certa organização 

do nosso movimento e tal, fizemos esse encontro de coordenadores. Foi um marco no 

momento, fizemos uma Carta de Vitória que se chamava... 

 

AB – Ficou conhecida como Carta de Vitória? 

 

PA – Carta de Vitória que o Macieira proibiu que ela fosse divulgada nos órgãos da DINSAM 

e falava de um modelo hospitalocêntrico, palavra feia, não é? A reversão do modelo 

hospitalocêntrico e retomava um pouco essa questão de superação... 

 

LM – Tem a ver com o hospital como centro, não é? 

 

PA – É tem a ver com o hospital como centro, asilocêntrico, etnocêntrico... 

 

LM – Mas é feio realmente. 

 

PA – É, é feio, não é? É muito redondo. (risos) Hospitalocentro, não é? Então, esse 

documento foi a base do nosso documento aqui do Encontro, da Conferência Estadual de 

Saúde Mental que eu já contei, acho, aqui para vocês que eu fiz meio que peitando: o Arouca 

era o secretário, o Ministério da Saúde não queria convocar a conferência, a VIII Conferência 

foi proposta minha, assim que falei lá no plenário de abrir uma Conferência de Saúde Mental 

e lembro que o Arouca dizia para gente e para o pessoal todo, a Fiocruz toda que é da 

comissão, da conferência que só ia ter temas genéricos, não é? Diferença de, financiamento, 

democratização, equidade, algumas coisas assim. Aí, então: “Não, mas têm alguns temas”, 

aquelas coisas de pressão de grupos de interesse, tem que botar a Saúde Mental. Porque o 

Ministro tinha colocado na portaria que criava a Conferência, convocava e a comissão 

resolveu tirar todos os temas. Então, nós pressionávamos que, então, como desdobramento 

da Conferência tivesse. 

 

AB - Da VII Conferência. 

 

PA - Mas então, eu me lembro que algumas pessoas ter sido, e eu lá...Com... Toda hora. Até 

que no final, no desdobramento, eu fui lá criar, que tinha um grupo Ana Tambelini, criar a 

saúde do trabalhador, criar a saúde da mulher e criar a Saúde Mental. Aí, todas foram criadas 

logo depois; a de Saúde Mental ficou porque o Macieira, da DINSAM, não queria convocar, 

a ABP se aliançou, etc e começamos a pressionar. Acabou que eu consegui com o Arouca 

convocar, nós tínhamos a Comissão Interinstitucional de Saúde Mental, a CISM, convocar a 
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de Saúde Mental do Rio de Janeiro, independente da nacional que não tinha data. Aí a do Rio 

de Janeiro que foi um pau histórico, recebeu um monte de pressão, Antonio Ivo mandou me 

chamar, nós não conseguimos chegar ao final dela toda, aprovamos a carta até um certo 

número, não tinha mais horário, em plena madrugada as pessoas ficam discutindo, aí eu 

encerrei a conferência, eu era o presidente, e encerrei a conferência e pronto. E ficou 

aprovado, então, ficou aprovado e botei o resto, não foi discutido, embora levantado, não deu 

tempo. As pessoas ficavam e tinha estratégia de criar ementa e tal para poder render, render, 

render... 

 

AB – Render, ir esticando, esticando... 

 

PA – Esticando. Então, eu... Mas essa conferência fez desencadear umas já pré-estadual, aqui 

nos municípios, nós fomos em Petrópolis. Algumas outras estaduais e começamos nessa 

articulação, não é? De Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, de criar uma 

Conferência Nacional sem o Ministério da Saúde, aí o Ministério com medo disso, vendo 

que a gente estava crescendo, Evaldo era o Coordenador já no lugar do Macieira, convocou 

a ABP e resolveram fazer uma Conferência entre a ABP e o coisa, que era um congresso com 

2, 3 conferencistas e acabava a conferência, eram mesas redondas e não aquele caráter de 

participação social, de construção de uma área, de um projeto de reforma de Estado que a 

gente imaginava. A Conferência é, em si, um processo de transformação, um processo de 

participação, de discussão, de reflexão das pessoas sobre as questões, etc. etc. 

 Então, isso tinha sido uma questão que eu tinha trabalhado muito desde o Encontro e a 

Conferência, ela é, a estadual e depois a nacional, ela adota grande parte das questões, alguma 

parte textos colados do Encontro de Coordenadores de Saúde Mental da Região Sudeste, o 

Encontro de Vitória. Textos colados e você pega assim e está entendendo? E foi mesmo uma 

base, uma frente. Então no cenário nacional paralelamente estava acontecendo o quê? Aquele 

retorno do pessoal da Itália que eu falei para vocês... 

 

LM - Isso... 

 

PA - E nessa primeira Conferência, bem ou mal, convocada pela DINSAM ou não que a 

gente conseguiu reverter que eu falei, que a gente destituiu a mesa, destituiu o regimento e 

fizemos na sessão de abertura uma nova mesa, um novo regimento, revolucionário isso. 

Revolucionário. Algumas pessoas de alguns estados achavam que era um golpe da gente: 

“Pô, que isso o Evaldo”, mas entenderam e a gente conseguiu, levou e fez uma Conferência, 

assim, está entendendo, revolucionária de mudanças. Inclusive aí fizemos os grupos, os 

seminários, todo mundo participava, todo mundo falava, de usuários, de representantes de 

familiares, no exemplo do que tinha sido a VIII e as outras Conferências de tema, e não um 

congresso técnico. A ABP por exemplo, é um congresso técnico, eram técnicos que vinham 

como delegados e assistiam a Conferência e mesa redonda, em desagravo então botaram o 

Pavão que tinha acabado de ser, digamos, derrubado lá do CPPII e eram assim, pessoas como 

técnicos. Tem até o Ronaldo Jacobina que depois veio a ser meu aluno de doutorado e nem 

sabia o que estava acontecendo de briga política, Naomar, epidemiologia e não sei o quê. 

Eram Conferências de... Ou mesas redondas de convidados de temas técnicos: "O Estado, a 

pesquisa e a esquizofrenia", qualquer coisa nesse sentido, é muito... Nós conseguimos 
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reverter isso tudo, mudar... A comissão organizadora, ela era presidida pelo Maurício Vianna 

que é o que tinha perdido para mim, e o Franca, que tinham perdido para mim a indicação 

aqui da secretaria, era tipo um outro grupo se organizando mesmo. 

 Então, pelo fato de que já na sessão de abertura rodava um texto que eram as recomendações 

da conferência feitas por uma comissão, como é que chama? Uma, um documento final que 

a gente conseguiu, esse foi um dos pretextos que a gente conseguiu mostrar tinha, já estava 

impresso, considerações finais, impresso com papel que não era só em papel timbrado, era 

em gráfica então não dava para dizer que a gente falsificou, assim xerocou um negócio 

qualquer, era numa gráfica em papel deles, com o nome deles com tudo: “Mas já se tem as 

conclusões?"  

 

LM - Mal começou (risos). 

 

PA - "Nem começou ainda". 

 

AB - A conclusão já está dada. 

 

PA - Então, foi essa transição boa para mim porque eu me aproximei, comecei a ver que tinha 

que me aproximar mais desse grupo novo, chamar para plenária, que tinha essa coisa mais 

da... Que chamava gente, denunciava, levei algumas broncas: “Vocês, que estão aí, 

burocratas, no aparelho de estado, fazendo o papel da ditadura, reproduzindo”, e aí eu pensei 

nisso. Quando alguns ficavam: “Não, que isso? Eu sou revolucionário, eu sou basagliano, eu 

sou não sei o quê, eu sou anti”, eu fiquei pensando: “é verdade cara, essa é a minha 

satisfação”. 

 

AB – Quer dizer você já estava sentindo... 

 

PA – Eu estou vendo que por esses canais, as pessoas estão ocupando lugar, cargos, o outro 

lá pegou a Coordenação, pegou a Direção, os tais que eu indicava eles queriam ali, você 

refaz, o outro quer a transferência, o outro quer não sei o quê, esse modelo estava chegando 

à uma certa exaustão. Na Colônia já tinha se exaurido, na Colônia aquele sonho do início da 

década de 80, já em 86, 87 estava em quebra total. Eu já tinha falado, os grupos já tinham se 

dividido, inimigos mortais, o grupo de um, o grupo do outro, o grupo do outro; não 

conciliavam mais nada, não se ocupavam mais do projeto técnico. Os projetos foram... Teve 

projetos interessantes, projeto agrícola, o CRISO, Centro de Reeducação e Integração Social, 

o próprio Manfredini como hospital territorial, etc. Estava tudo já desarticulado, perdido, os 

grupos em atrito, em confronto. O que se discutia era, na verdade, a hegemonia partidária, 

um espetáculo baixo e por cima, não aparecia quase nada. Então, era uma certa constatação, 

não é? No CPPII aquelas crises, o Pavão primeiro e depois... 

 

AB e LM – Pedro Monteiro. 

 

PA - Com o Pedro Monteiro, também. Então, foi esse período de transição aí, em estava 

havendo, que perdemos pessoas mandada embora, mandaram muita gente embora. Lá para a 

Colônia transferiram um monte de gente, alguns até pediram demissão, resolveram sair, 
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tentavam consultório não sei onde, fazer outra coisa na vida. Então, era um período... Talvez 

eu tenha saído na hora errada, nacional porque foi também a hora de virada em que com, 

boom, a intervenção lá em Santos, não é? 87 ainda, intervenção em Santos, Clínica Anchieta 

fechada, 89. Clínica Anchieta, aí tal, aparece o Projeto Paulo Delgado que vem nessa rasteira, 

como oportunidade criada por Santos mas já havia o CAPS começando, eu até fui na 

inauguração do CAPS de São Paulo quando a Ana Pitta criou. Por outro lado, também ajudei 

a construir esse grupo passando, digamos, pela oposição e comecei a tomar uma maior 

posição, mas mesmo de crítica à essa estratégia da ocupação de cargo no estado que eu vi ele 

falando... Opa a estratégia era pessoal, era para ocupar cargo mesmo e não para pegar prédio... 

 

AB – Para pegar o espaço e transformar, não é? 

 

PA – Para pegar o espaço e transformar o espaço. Isso e as pessoas foram pegando. Hoje o 

problema, os hospitais, com a exceção da Colônia que ficou entregue aos ratos, literalmente 

e aos gatos, até convivem bem lá por que estão de território (risos). E os pacientes estão 

maltratados como sempre estiveram, até hoje, em condições sub-humanas, a questão foi 

abandonada porque a Colônia foi municipalizada e todo mundo sabe, todo mundo diz, que é 

menos pela Colônia e mais pelo terreno da Colônia... 

 

LM – Pela área, pela área da Colônia... 

 

PA - Pela área que é uma área nobre que aquilo ali..., Bem deixa passar um pouquinho e 

daqui a pouco a gente resolve para não ficar muito em cima. Aquilo ali é uma área nobre, é 

uma fazenda, de setenta mil alqueires... 

 

LM – Está completamente tomada, não é? Paulo? Quase que completamente. 

 

PA – É, mas ainda tem muita área boa... 

 

LM – Não, ainda tem muita área assim desmatada... 

 

PA - Era uma fazenda e tal, agora na hora que o Instituto Pinel virou Instituto para não ser 

municipalizado, para ficar a exemplo do INCA ou do IFF, alguma coisa Instituto à nível 

federal, o CPPII foi jogado para trás quando o Pinel foi se transformar em Instituto. Se 

desagregou do CPPII enquanto hospitais irmãos, não é? Deixou ele para trás e se transformou 

em Instituto. O Centro Psiquiátrico ficou e agora? Nós vamos ser municipalizados. Agora 

que está falando em estadualizar novamente, eles estão defendendo a municipalização como 

forma de primeiro se tiver que ser desfederalizado mesmo, que seja municipalizado. Até 

porque, hoje, no Estado, a hegemonia da Coordenação de Saúde Mental do Estado é 

vinculado ao setor privado. A psiquiatria hard, a psiquiatria do eletrochoque, a psiquiatria 

mais violenta e as práticas mais desabonadoras que... O Coordenador, Osvaldo Said, é um 

ex-Diretor ou ainda Diretor, sei lá qual a vinculação dele, mas do staff dos hospitais do 

Eduardo Espíndola, lá de Jacarepaguá, Clínica Humaitá, etc., etc. um dos mais ofensivos 

empresários da psiquiatria brasileira. 
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LM – E esse cara que está na Coordenação Estadual? 

 

PA – É, então se tiver que ser desfederalizado que não seja estadualizado, mas na verdade 

nenhum dos dois hospitais querem ser municipalizados ou estadualizados, está entendendo?  

O mesmo problema que aconteceu quando eu era Coordenador de Saúde Mental que eles 

querem ficar com orçamento federal. Embora não exista mais a Campanha, mas houve uma 

série de procedimentos aí no campo financeiro e tal e eles têm hoje, o Pinel, tem o orçamento, 

tem a TV Pinel, a ilha de edição da TV Pinel a Fundação7 não tem, está entendendo? Na 

época, o pessoal do Canal Saúde, via o núcleo de vídeo que não podia comprar um 

equipamento daquele; tem o dinheiro, recurso, está permanentemente em obra, etc. que o 

hospitalzinho municipal, estadual e até outros federais, porque a partir da co-gestão os 

hospitais tiveram uma certa regalia, não é? Criou, criaram algumas condições aí que eles são 

beneficiários até hoje. Têm quadros bem pagos, se comparando até os próprios do INAMPS, 

Secretaria Estadual, Municipal, tudo, isso aí é mixaria em termos de salário os técnicos têm 

medo, mesmo ficando federais, não é? De, no futuro, está entendendo? Eles irem perdendo 

coisas, medo real, e trabalhar, vinculado à Secretaria, onde um cara ganha 400 reais de 

salário, 500, 600 e eles ganham 3000, entendeu? É muita diferença. Então, e benefícios 

mesmo de recursos, está entendendo? Instalações, dinheiro para obra, carro, centro de 

estudos, passagem... Tem muita coisa. Perder isso os próprios diretores os DAS federais, 

acabar sendo DAS municipal que é uma mixaria, mixaria, está entendendo? Então, não 

querem e houve uma mudança, nesse sentido, minha também, de partir essa constatação toda 

e fui para esse grupo, me aproximei mais desse grupo, comecei a participar desde os 

primeiros momentos, como mantenho o curso lá de Saúde Mental em Santos, Especialização, 

vou agora, semana que vem, com todas as mudanças que tiveram lá, eu vou dar o curso lá de 

novo. Esse grupo da plenária, do movimento, que pipocou novas experiências aí no âmbito 

nacional importantes... 

 

AB – Você falou esse negócio da vinda deles, não é? Eles estavam vindo da Itália e estavam 

com essa experiência e tal e a gente a referência de que quando você estava na Coordenação, 

você chegou a ir à Gênova, Ferrara, Trieste, estabeleceu convênios enquanto Coordenador, 

quer dizer, a gente falou de um lado ruim desse trabalho porque causou problemas e depois 

teve que quebrar resistências e tal, mas teve esse outro lado que te deu algum espaço para 

você ter contato com essa experiência... 

 

PA – Pois é, eu estava exatamente nesse período assim de transição algumas coisas estavam 

acontecendo. Eu, na Secretaria estava insatisfeito com a minha atividade mais burocrática 

mesmo e os problemas que vinham ocorrendo aí, e me aproximando, re-aproximando de 

algumas informações. Por exemplo, tem um tempo que eu publiquei aí por essa época, eu 

mesmo escrevi por essa época chamado: “Há (ainda) atualidade da psiquiatria democrática 

italiana”, ainda entre parênteses, que eram essas notícias, eram essas pessoas que ligava para 

mim: “Olha Paulo, eu sou fulano é tal. Você me conheceu em São Paulo, eu me lembro e 

coisa e tal, e falou aquela época, vocês falaram, não sei quem e eu vim, estou aqui em Triste, 

cheguei agora de Trieste e trouxe isso e aquilo, eu queria falar”. Está entendendo? Então, 

                                                 
7 O depoente se refere à Fundação Oswaldo Cruz. 
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começava e então: “Olha, está vivo o negócio lá, a gente realmente perdeu muito contato. 

Está vivo e muito vivo, muita coisa nova, com vigor, experiência”. Foi conveniado pela 

OMS, é referência internacional, etc, etc. 

Em 88, se não me engano, o Antônio Slavit que era o Coordenador de Saúde Mental de 

Gênova, esteve aqui a convite do Jackson, José Jackson Sampaio para dar um curso lá em 

Fortaleza, durante o último... Então, é antes de 88. 86 seria? 87? 87? 

 

AB – É, por que você foi para lá em 88... 

 

PA - Congresso tem aí e é fácil de achar. 

 

LM – Olha tem o Fórum Internacional... 

 

PA – Não isso aí é conseqüência, foi lá em Fortaleza que eu fui, fiz parte do Congresso, deve 

ser 87 mesmo. Foi um Congresso que teve em Fortaleza que o Jackson Sampaio organizou, 

trouxe os slides para dar um curso sobre a psiquiatria democrática italiana. Então, retomamos 

o contado com o Slavit, que já tinha vindo ao Brasil em 83 e estava há muito tempo... A gente 

não sabia notícia, etc. etc. Daí teve essa idéia junto com o Instituto de Psiquiatria, da 

Coordenação de Saúde Mental, de organizar alguma coisa em conjunto. Então, o Slavit veio 

ao Rio, ele ia só à Fortaleza, daí ele ia embora direto, de lá tem vôo, sei lá, de Fortaleza ou 

de Recife, lá para aqueles cantos lá. 

AB – Ah, então, Fortaleza foi em 87 mesmo, o XVIII Congresso de Neurologia, Psiquiatria 

e Higiene Mental. 

 

PA – Então, lá a gente conseguiu o relator da plenária História e Assistência Psiquiátrica no 

Brasil, está vendo? Eu sei porque estou olhando aqui8... (Risos). É de vez em quando, você 

acha aí, 4 a 7 de novembro de 87, exatamente, Fortaleza, Ceará. Então, aqui teve o curso do 

Slavit. Nós trouxemos ele ao Rio, daí aproximamos a idéia: “Ah! Vamos fazer o convênio de 

cooperação, vamos ver como é que estão, eu ouço falar, eu ouço falar, e tal”. Então, vamos 

lá e tal, e ele ficou como nossa porta. Mandou o convite e nós fomos, visitamos, aí que eu 

conheci o Rotelli lá em Trieste, pessoalmente, conheci o Venturini, conheci o Casagrande, 

todo o pessoal, Franca Basaglia, eu conheci, eu rodei... E ele foi muito assim, profissional e 

ético. Ele pegou a gente lá em Gênova, ele marcou com a gente de encontrar, só não poderia 

ir à Roma. Aí eu vi o Wilmar do Vale Barbosa, que fazia o pós-doutorado em Piza, foi nos 

pegar em Roma, está entendendo? Ficamos lá uns dois dias em Roma com o Wilmar, daí ele 

acompanhou a gente até Gênova, que é muito pertinho de Piza. Daí ele voltou para Piza. Aí 

o Slavit tinha organizado um calendário de visitas, de apresentações nossa, ele levava e: 

“Esse aqui é o Coordenador de Saúde Mental”, eles chamam de Assessor de Sanidade 

Mentale, do Rio de Janeiro, e esse aqui é o Diretor da Clínica Psiquiátrica. O Rafaelle era 

novo porque lá um médico se forma com quase 30 anos... 

 

AB – O Rafaelle Infanti foi junto? 

 

                                                 
8 O depoente se refere ao Roteiro da Entrevista, ao folheá-lo. 
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PA – Rafaelle Infanti e a Marta Zappa, que era mulher do Wilmar Barbosa por isso que estava 

o Wilmar no meio, fomos nós três, está entendendo? E a gente era novo, não é? Quem falava 

era eu e Rafaelli, conferências. A Marta de acompanhante, ela não ia nesse... Mas como o 

Wilmar estava lá, ela: "Ah! Deixa eu ir, deixa eu ir", aí eu consegui com que ela fosse, dividi 

a minha diária com ela, para ela ir, porque ela era uma assessora minha e tal, a gente 

conseguiu que a Maria Manuela, pagar uma diária para quem fosse, eu ganhei a passagem da 

FAPERJ e dividi as diárias porque ela queria ir porque estava lá o Wilmar, ela tinha ido uns 

tempos antes e já, ela ajudou a fortalecer esse calendário com o Slavit e ela me pediu liberação 

para ir, e "você vai libera", aquele negócio, Secretaria e tal, vai meio também em função, a 

gente arranja uma tarefa para você, não precisa tirar férias e nem estar matando o trabalho, 

organizar sua agenda. Ela foi, ela tinha conhecido o Slavit comigo aqui, não é? Que eu 

apresentei à ela... Outras pessoas. Aí pronto, adorou lá o Slavit, a família dele, a mulher dele 

foram muito gentil e fizeram, calcularam, de lá mesmo ela ligava, aí quando ela voltou, ela 

passou uns dois meses aqui e voltou com a gente, queria voltar porque aí o Wilmar se 

organizou para eles fazerem também uma social, não é? Um turismo então lá. Então, o Slavit 

acompanhou a gente à Trieste, foi levar ao Rotelli, à Ferrara, está entendendo? Há todos os 

locais, à Livorno, ele ia com a gente lá, onde que a gente foi, nem sei quais são os locais 

mais, a gente viajou oficialmente e a algumas outras que não estavam previstas. Lá tinha uma 

conferência, a gente fazia... Falava o que era o trabalho no Brasil, da situação que estava, etc. 

etc. Então, foi esse contato, uma coisa, depois o Rotelli veio ao Brasil em 88 no Encontro 

Ítalo-Brasileiro de Saúde, organizado pela Cooperação Italiana em Saúde, em Salvador, cuja 

sede da conferência, era lá, da Cooperação... 

 

LM – Imagina, um Encontro em Salvador... 

 

PA – É, porque o Coordenador da Cooperação veio para o Brasil, se apaixonou por uma 

baiana (risos), e aí era para montar a Cooperação aqui, mas ele era sobrinho de um ministro 

dos negócios exteriores, o Ripa de Mianastop, então ele organizou em Salvador e ficou muito 

bem. Governo Waldir Pires, Peret já morando lá com a Virgínia Leite, está entendendo?  

Telma, Telma não, Tânia Celeste, foram os organizadores e Ana Pitta porque quando o 

Waldir foi ser governador, Erval, marido de Ana Pitta, Erval Pina Ribeiro, não é? Quadro 

importante aí da saúde em São Paulo, baiano também como a Ana, foi morar em Salvador e 

a Ana também, foram trabalhar no governo Waldir Pires, foi o Peret e a Virgínia, Tânia 

Celeste era de lá, foi esse grupo que organizou. Então, conseguiu-se trazer o Rotelli e aí 

tivemos esse contato mais íntimo com o Rotelli, com o pessoal de Santos pela primeira vez 

estava, ainda antes de Santos, não é? De acontecer Santos e tal, não é? Então fizemos esse 

contato, essa coisa e tal, e aí eu fiquei realmente de voltar à Itália com o Rotelli. Mas comecei 

a pegar material com a Fernanda, a Denise Dias Barros que mandava, a Stella Maris, algumas 

pessoas começaram a alimentar, a me alimentar. Comecei a ler, a ler, a pensar, a escrever, a 

ver a importância, a influência que estava tendo essa experiência italiana, pós-basagliana e 

que a gente tinha pouca informação. É como se fosse a lei, a lei tinha lá uma eficácia jurídica 

coisa e tal mas tinha acabado, não tinha esse movimento cultural, cultural na cidade, no 

serviço, na psiquiatria, de transformação teórica, não é?  Conceitual, está entendendo? 

Assistencial, isso tudo que a gente viu, é prática mesmo de mudança que aconteceu... 
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AB – E esse Fórum Paulo? Esse Fórum Internacional de Saúde Mental e de Ciências Sociais? 

 

PA – Então, é o seguinte: nós lá no, no... em história oral a gente pode contar os bastidores, 

não é? (risos) 

 

AB e LM – Pode! (risos). 

 

PA – A gente lá em Piza, num belo dia, porém daquele outonal, está entendendo? Belo para 

gente, não é? Aquela coisa sombria, aquele mar, acho que é o Mediterrâneo, não é? Não sei 

qual é o mar lá, ou o Adriático, qualquer coisa assim. Não, é o Mediterrâneo. Adriático é em 

Trieste, não é? Do outro lado da Itália. Após um vinho, não é? Expirado o vinho, entre as 

coisas que nós estávamos fazendo, de cooperação, assinamos convênios. Eu tenho todos esses 

convênios aí, de Trieste, com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, Gênova e por aí a fora, 

Ferrara. Nós pensamos em criar, por sugestão do Rafaelli Infanti, um Movimento 

Internacional de Saúde Mental e Ciências Sociais, pegando como mote central, teórico, a 

questão da complexidade, que virou moda depois, tal. Está hoje aí só se fala, já está se 

ultrapassando, mas essa idéia de resgate da complexidade dos objetos, principalmente de 

Saúde Mental, da inter, da transdisciplinaridade e por aí a fora e o Rafaelli, que é um 

psiquiatra que tem uma formação assim meio múltipla de cientista social também. O Wilmar 

do Vale Barbosa, filósofo, foi convidado após essas conversações aí, não é? Regadas à vinho, 

a pensar alguma interface... 

 

 

Fita 10 - Lado B 

 

PA – Então, o Antônio Slavit, principalmente ele gostou dessa idéia, nosso anfitrião maior 

nesse momento, a idéia de que ele fizesse, organizaria alguns encontros e tudo isso, não é? 

Agora eu não sei se é antes ou depois isso. Nós organizamos o primeiro aqui. Não. 

Organizamos, não. Primeiro fizemos essa viagem mesmo, não é isso? 

 

LM - Está. 

 

AB - Ahn, ahn 

 

PA - Depois fizemos o I Infórum não é? 

 

AB - O I Infórum está datado de, de 88, mas deu para entender que era posterior. 

 

PA - É. Posterior. É. Não. É isso mesmo, então. A gente fez o, fizemos um documento que 

eu tenho ele por aí, também, documento que eu guardo tudo, que era uma carta de princípios, 

de algumas pessoas signatárias aí que assinariam pela criação de um Fórum; não seria uma 

entidade, uma coisa mas seria um, uma aliança de pessoas, não é? Uma rede de pessoas que 

se preocupariam com essa interseção Saúde Mental e Ciências Sociais, no âmbito da questão 

de construir, reconstruir ou construir uma, uma abordagem complexa, complexa, sei lá como, 

transdisciplinar, essa questão loucura, tarara. E aí, foi o signatário da gente lá o Wilmar, o 
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Rafaelli, a Marta, eu, o Slavit, o Túlio Aimont que é um antropólogo interessantíssimo da, 

da Universidade de Modena que é um centro cultural acadêmico de peso na Itália, um dos 

mais tradicionais. O Máximo Canevacci que é nada mais nada menos que o antropólogo mais 

respeitado hoje na Europa. Considerado o melhor antropólogo vivo europeu. É. Você 

conhece algum trabalho dele? 

 

AB - Não, não. 

 

LM - Também não conheço não. 

 

PA - Vou conseguir para você, sobre indivíduo, família, sociedade. 

 

AB - Você falou para a gente. 

 

PA - Já trabalhou sobre sincretismo da é, é de etnias etc. É interessantíssimo e o, aí o Rotelli, 

algumas pessoas assinaram nomes e tal, começamos. Então, organizamos o I Infórum. Então, 

foi o primeiro evento assim, exclusivamente, da Saúde Mental e organizado, em que nós 

trouxemos representantes italianos que foi antes do Encontro de Salvador. Porque às vezes, 

eu vou e volto nos negócios, não é? Está entendendo? Que pegava esses temas, então, o 

encontro tinha um, nome como: "Loucura e Complexidade", não é? Fórum alguma coisa 

assim. Chamamos, veio a Giovana Galho, veio o Rottelli acabou não vindo, veio o Mário 

Reali, veio pessoas assim. Veio o Máximo Canevacci, veio o Túlio Aimont, pessoas de peso 

assim. O Máximo, todo mundo achava que ele viria. Foi o máximo! 

 

AB e LM - Foi o máximo o Máximo vir! (risos) 

 

PA - Pessoas importantes e tal. E aí o grupo de Santos veio ao Encontro, o grupo que depois 

estava em Bauru, vieram ao Encontro, procuraram a gente e tal, ficaram meio assim, está 

entendendo? Porque eles viam como iniciativa do Instituto de Psiquiatria, eu me lembro uma 

certa desconfiança, e acabou que esse Infórum acabou meio por causa disso, está entendendo? 

As pessoas não queriam se aproximar de alguma coisa criada pelo Instituto, então, ele era 

queimado pelo pessoal da Plenária de Trabalhadores que viam uma certa desconfiança nessa 

aliança muito progressista da psiquiatria com a complexidade, com a filosofia, achavam que 

isso era problema de mercado, ou de qualquer coisa ou mera loucura do Rafaelli e o Instituto 

Franco Basaglia e o grupo aqui egresso do movimento ou que continuava no movimento via 

Instituto, via com desconfiança pelo fato do Rafaelli enquanto pessoa não apoiar o projeto de 

lei Paulo Delgado. Mas ele, não é que ele fosse contra. Ele, ele, ele tinha algumas críticas ao 

encaminhamento do projeto etc, etc. Então, esse Infórum foi esvaziado. 

 

AB - Foi se perdendo. 

 

PA - Muito embora, nós organizamos o segundo em Gênova que foi o maior sucesso. Eu não 

sei se eu falei com vocês, a gente conseguiu organizar do Brasil esse Encontro e fazer um 

sucesso e ele ter sido o primeiro Encontro da Psiquiatria Democrática ali, após anos que eles 

não se encontravam, eles acabaram vendo nesse pretexto uma possibilidade de reencontro. 
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AB - De reencontro, todos do grupo estavam espalhados. 

 

PA – E estava Augustino Pirela, o Casagrande, o Rotelli, o Delaqua, o Venturini, a Franca 

Basaglia, todo mundo foi; os principais quadros mesmo, não é? Dos principais centros, todos 

os grandes, além de estar lá o Canevacci, o Aimont, o cara que é chefe lá na Inglaterra que 

também, é ligado ao Movimento Psiquiatria Democrática, via Inglaterra, esqueci o nome dele 

agora. Então, foi, foi um grande evento. 

 

AB - Um grande evento! 

 

PA - Fizemos um ato cultural importante na cidade, eu tenho tudo gravado em vídeo, eu 

toquei, fizemos coisas, fomos, fizemos, é... vários encontros, várias coisas assim. Foi, foi um, 

uma revigorada no próprio Slavit, no pessoal todo. E foi aí, que nós tivemos um contato, mais 

do que aquelas visitas esporádicas, contato com o movimento da Psiquiatria Democrática, de 

peso, de contato regular, uma semana quase em Gênova. Aí, depois, eu viajei com o 

Venturini, ele me convidou para ir para Imola, passei alguns dias em Imola, exclusivamente, 

lá vendo o trabalho dele e conversando com ele, daí eu fui para Trieste já a convite do Rotelli, 

do Delaqua, numa mudança qualitativa. A gente mesmo indo como Coordenador e tal, mas 

meio garoto, meio coisa, era visto assim daí a diferença depois da gente ter organizado o 

Encontro aqui no Brasil, mostramos que era real, não é? Segundo que eles pensam: “É aquele 

negócio, eles não vão ter dinheiro para comparar passagem vão querer que a gente pague”. 

Levamos os caras, pagamos tudo, botamos em hotel de qualidade, fizemos, era verdade, 

dentro da Clínica Psiquiátrica porque para eles lá, a Clínica Psiquiátrica para eles é um, é um 

dogma. Eles não conseguiram entrar, Basaglia dizia que não queria, foi um erro estratégico 

dele, ele achava que a clínica ia morrendo igual nós achamos que o hospital ia morrendo.  

 

AB - Ia morrendo. 

 

LM - Exatamente.  

 

PA - Ele achava que a clínica não morreu e eles continuaram lá e não entraram muito nisso, 

está entendendo? E o eles viram aqui não era verdade o Rafaelli, aquele menino era diretor 

do Instituto de Psiquiatria. Ele entrava lá e as pessoas: “Ô doutor”, entrava no gabinete, 

telefonava, falava com Ministro da Educação, não sei o quê, precisamos de passagem, 

conseguimos, trouxemos os caras, fizemos. Todo mundo que a gente quis trazer. Ah, 

trouxemos o Túlio Maroti, que é um, cineasta italiano, trabalhou com Pasolini, com Fellini, 

com todos os "inis" do mundo, crítico de teatro, da RAI, de cinema. Um intelectual de peso, 

conhecido e que teve, ficou, a gente chamou ele porque ele teve alguns trabalhos na África 

sobre loucura, comportamento dos africanos, trabalhos...  

 

AB - Interessante 

 

PA - ...De caráter cinematográfico-antropológicos, está entendendo? Fez assim uma, então 

uma figura, um intelectual respeitadíssimo em Roma, na Itália inteira, a Europa aquela coisa, 
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ele circula, etc. Trouxemos muita gente, assim importante em muita coisa. Foi um evento 

assim de peso, não é? Paramos, não é? 

 

LM - Quer parar? 
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Data: 23/03/1998 

 

Fita 11 – Lado A 

 

AB – Projeto Memórias da Psiquiatria no Brasil, entrevista com Paulo Amarante, 23 de 

março de 1998, fita nº 11, entrevistado por Anna Beatriz Almeida.  

Então Paulo, retomando hoje a nossa entrevista, a gente queria (barulho) que você contasse 

para gente como é que foi esse processo de você vir para ENSP, a Escola Nacional de Saúde 

Pública, em especial para o NUPES, quer dizer, você já tinha, eu acredito que você já tivesse 

uma relação grande com as pessoas, já tivesse contatos, e tal, mas como é que foi esse 

momento? Quer dizer, é 89, a gente sabe que em 88 teve a grande crise lá no Centro 

Psiquiátrico também, no CPPII, como é que você pode contar para gente como é que foi esse 

trajeto, essa opção? Ou não foi opção? 

 

PA – É, foi uma opção e uma possibilidade, não é? Realmente em 88 foi um ano muito difícil 

dentro da nossa experiência, onde eu tinha, sempre tive uma base mais fincada que era o 

Centro Psiquiátrico Pedro II, uma intervenção violenta, depois a morte de um colega, o 

Valnei de Moura. Um período assim muito difícil de esquartejamento com a nossa 

experiência de... Várias pessoas foram mandadas embora, assim. Ninguém era demitido, na 

verdade, mas era transferido. Transferido para Colônia, está entendendo? Então, assim, 

algumas pessoas optaram mesmo por sair porque tinham outra possibilidade de trabalho. O 

caso do Benilton Bezerra, do Jurandir Freire Costa. Então, houve esfacelamento do grupo, 

da proposta, muita divisão interna também porque aí aparecem as tendências políticas, etc, 

etc.  

 Eu, ao mesmo tempo, era Coordenador Estadual de Saúde Mental, consegui negociação para 

mudar o Diretor Nacional de Saúde Mental, através de contato com o Arouca que tinha sido 

nosso secretário, que começou com esse contato, como eu falava, não é? Conseguimos com 

que o Márcio Ferraz fosse nomeado, era um professor da Escola Paulista de Medicina, 

Diretor Nacional de Saúde Mental, na época era Divisão Nacional de Saúde Mental, com o 

compromisso de que ele passasse os hospitais já para o Estado, num processo já de 

estadualização, não é? Eu falei isso na outra vez. 

 

AB – Na outra vez. 

 

PA - E foi assim meio à gota d’água isso. Eu negociei os três diretores, etc. Os diretores deles 

voltaram, absolutamente sem mais compromisso comigo, não assumiram. Então foi o meu 

desgosto com a política. Um amigo meu dizia que a maior parte da esquerda era crítica porque 

tinha inveja, queria fazer exatamente igual. Então, eu tomei coragem e falei: “Eu vou sair da 

Coordenação, vou sair dessa frente política” e eu tinha pensado: “Vou voltar até para o Centro 

Psiquiátrico, vou ser médico”. Eu já tinha saído da UERJ em 82, tentei uma licença, enrolei 

durante muito tempo, acabaram que decidiram que eu tinha que pedir demissão mesmo, etc. 

pensei: “Vou ser médico de novo, fazer clínico, fazer psiquiatria, tal e tal”. Então, a minha 

decisão era assim, era irredutível, não é? E eu me lembro até um amigo meu, ligou dizendo 

que tinham apostado uma garrafa de uísque, está entendendo? Que eu estava para sair mesmo 
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e outro dizia que eu não saía, porque depois que a gente pega um cargo, pega um DAS, é 

muito difícil sair, ninguém sai e você acaba fazendo de tudo e tal. 

 Eu já tinha uma série de outros problemas na Secretaria, depois que saiu, então, o Sérgio 

Arouca e entrou o Zé Noronha, e que eu falava, não é? Tirava o médico do plantão, o único 

médico, faziam isso, aí virou assim: em época pré-eleitoral, não me lembro exatamente qual 

era o mês, uma coisa assim, mas era o ano eleitoral... 

 

AB – A Coordenadoria recebia uma pressão... 

 

PA – Muito grande, pedido de transferência, disso daquilo: quem estava no hospital de 

Bonsucesso queria ir para Ipanema, era tudo pedido político, sempre atendendo sempre a 

demandas individuais nunca por uma política onde se coloca um técnico, o que que faz, o 

que não faz, tudo muito assim. Mas, essa situação que para mim foi, e seria um grande passo: 

nós conseguimos tirar os diretores dos hospitais. Eu articulei isso pessoalmente a saída do 

Pedro Monteiro, do Centro Psiquiátrico Pedro II, a saída dos dois outros interventores no 

Pinel e na Colônia, consegui fazer a nomeação das pessoas. Uns até falavam: “Assume você 

os hospitais, o Pinel”, “Não quero, quero ficar como Coordenador de Saúde Mental”. 

 

AB – Você estava pensando em voltar a uma possível normalidade? 

 

PA – Há uma normalidade, já avançar no processo de descentralização já após a VIII 

Conferência, a estadualização, dos SUS, etc. já estava no momento do SUDS, não é? Já 

aprovado o SUS pela Constituição. Então, era um processo de tentar avançar na prática essa 

descentralização. Então para mim foi um retrocesso que demonstrou que: nem os técnicos 

dos hospitais que queriam isso, não é? O SUS era meio que uma bandeira e até hoje para os 

hospitais do Ministério da Saúde que restam, o CPPII e o Pinel, não querem ser 

estadualizados, municipalizados, não querem ser nada, eles querem ficar no âmbito federal. 

Para mim foi um pouco assim a gota d’água, eu vi que não, eu não faria as concessões que 

me pediam no cotidiano, eu teria dificuldade para isso. Então, bem, que era melhor eu sair. 

Eu estava em transição para o Centro Psiquiátrico quando no aniversário do Sérgio Arouca, 

num churrasco lá na casa dele em Santa Teresa, eu conversando com ele e a Sônia Fleury ele 

disse: “Por que você não vem para o NUPES? O NUPES acabou de ser criado”, era 88... 

 

AB – É, em 88 que foi criado. 

 

PA – Estava criando, tinha essa linha de pesquisa sobre a Reforma Sanitária, e queriam abrir 

uma linha sobre a Reforma Psiquiátrica e de todo esse processo, e tal. Está bom, foi assim, 

após duas cervejas ou um pouco mais, não sei (risos). Depois de algumas a gente não 

consegue contar, não é? “Está bom”. E aí, ao invés de voltar para o Centro, eu vim para cá... 

 

AB – E já tinha alguém aqui, quer dizer, tinha um grupo que trabalhava com a Reforma 

Sanitária, mas especificamente voltado à questão da Saúde Mental e a Reforma Psiquiátrica 

não tinha. 
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PA – Não, não tinha ninguém, não tinha ninguém. O que tinha aqui na ENSP era o grupo 

ligado à Epidemiologia Psiquiátrica, com Anastácio Morgado e algumas outras pessoas 

vinculadas como alunos, como o Evandro Coutinho, que era trabalhador, pesquisador, aluno 

fazendo curso e tal. Francisco Inácio, tinha pessoas com interesse pessoal na psicanálise 

como a Angeline Borges, mas era um interesse dela. 

 

AB – O Jaime Oliveira também não trabalhava especificamente com Saúde Mental? 

 

PA – O Jaime Oliveira era mais um cientista político, não é? Ele é um psiquiatra que 

abandonou a psiquiatria em 78 por aí e tal e foi fazer ciência social e saúde pública, aí entrou 

para a questão do Estado e políticas sociais, políticas públicas, IUPERJ, se desviou. Agora 

recentemente voltou para psicanálise com um interesse pessoal, lacaniana e tal, tentou fazer 

um consultório, mas não pensa política de saúde mental, não se interessa pela clínica... 

 

AB – Então, era como se você tivesse vindo para cá instalando uma área nova? 

 

PA – Instalando uma área nova, a área de reforma psiquiátrica, área da saúde mental, 

começou então a ser uma... eu peguei o curso de especialização porque esse curso é um curso 

criado em 1982, em convênio com a Colônia Juliano Moreira e a ENSP, mas é um curso, está 

entendendo? Que a ENSP pouco participava, mandava uns professores, davam aula. Era lá 

na Colônia, eu participo desde o primeiro ano desse curso e ele teve algumas crises. Em 87, 

86, 86 ele quase acabou o curso. Aí eu era o Coordenador já de Saúde Mental do INAMPS e 

passando o Estado e consegui fazer com que o curso, para não acabar, a gente deu apoio, 

conseguiu recurso, etc.  ele formasse os quadros da Secretaria de Saúde. Então, a gente fez 

uma reserva de mercado, de vagas para técnicos, assim. Então, boa parte do que tem hoje no 

Estado iniciou nesse período, em 86, que nós implantamos 32 equipes de Saúde Mental. 

Equipes multidisciplinares em centro de saúde, ambulatórios, essa coisa estava fora, que... 

 

AB – Então não era só Rio de Janeiro? Era pensando no estado mesmo? 

 

PA – Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde do estado tinha 3 

serviços: um hospício em Niterói, Jurujuba, um hospício em Vargem Alegre, lá em Barra do 

Piraí, e um hospício em Carmo. Não tinha uma equipe ambulatorial, ou em hospital geral, 

não tinha nada. Então, nós implantamos um período de transição entre o governo Brizola e o 

governo Moreira Franco, na gestão Eduardo Costa-Arouca, foi nessa transição, 32 equipes 

pelo estado. Se não representava impacto em alguma coisa assistencial, representava impacto 

político no sentido de que foram embriões. Então, o grupo de Angra que lá permaneceu e 

hoje temos trabalhos importantes implementado em Angra, em Petrópolis um trabalho 

importante, em Cabo Frio, em Campos, todo quase o trabalho existente pelo estado do Rio, 

se iniciou nesse período e com essas pessoas. Então, eu consegui com que esses alunos, esses 

técnicos, primeiro fossem alunos num curso que eu montei com o Jurandir Freire Costa, com 

o Benilton, Neuza Santos Souza que eu falei. Eu dava aula. Ou seja, fizemos uma equipe que 

era um pouco aquela equipe que dava aula no Centro Psiquiátrico Pedro II e uma vez por 

semana esses técnicos recebiam diária para vir lá de Rezende, Campos, Volta Redonda, Barra 
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Mansa, Barra do Piraí, vinham para fazer um seminário o dia inteiro. Então, isso foi uma 

coisa importante... 

 

AB – Isso era semanalmente? 

 

PA – Semanalmente, durante um período, um curso. A gente plantou uma certa formação, de 

base, logo que esse pessoal entrou, então era parte digamos assim, do... além de um 

treinamento inicial que nós fizemos, da política, esse pessoal tinha que fazer esses cursos e 

eles vinham. Fizemos também o outro curso de psiquiatria infantil, de saúde mental na 

infância e adolescência, com o Edson Saggesi, a gente fez uma série de programas, assim de 

formação. E aí, esse curso de especialização, convênio ENSP, estava falindo, eu consegui 

com que então a gente das 20 vagas, mais ou menos, 10 fossem para o Estado, para pessoas 

que aí sim se dispusessem a vir, fazer uma formação. Tem uma menina que agora está  aqui 

no Mestrado da ENSP, por exemplo, e foi aluna desse curso naquela época, ela era psicóloga 

de Arraial do Cabo. 

 

AB – E era por ano assim, era o ano inteiro de atividade? 

 

PA – Não, então, esse curso já foi realizado de todas as formas possíveis  

 

AB - Possíveis(risos). 

 

PA - Ele já foi assim de 6 meses corrido, 8 meses, ele já foi modular, sendo uma semana do 

mês aí vinha e todo mundo fazia. Já teve de várias formas, até que a gente encontrou um 

formato razoável agora, em que ele é realizado em 4 meses, 3 vezes por semana o dia inteiro, 

sendo que é Segunda, Quarta e Sexta; Terça e Quinta as pessoas ficam liberadas por seu 

serviço para o curso, de tal maneira que elas não são, não abandonam os serviços no período 

do curso. 

 

AB – Elas não se afastam. 

 

PA - Elas não se afastam. Isso os diretores têm muito medo da pessoa vir para ENSP e nunca 

mais voltar e, de fato, não é? É um buraco negro. Muitas pessoas já entram aqui pra fazer um 

cursinho, aí conseguem entrar para não sei o quê, passa para residência, para o mestrado e as 

pessoas acabam com o vínculo. Existem vários casos desses aqui, pessoas vieram fazer curso 

aqui, e aqui sumiram. Então, a forma assim de 3 vezes na semana, faz com que a pessoa fique 

mantida 2 vezes na semana, que é considerado carga horária porque a gente mantém um 

esquema de supervisão em serviços, programa de orientação, de tal maneira que o trabalho 

de conclusão tem a ver com esses 2 dias. Ela tem que dentro do seu trabalho pensar alguma 

questão... 

 

AB – Ela tem que retornar a teoria dentro da prática dela...  

 

PA – Exatamente, e ela traz da prática para uma produção teórica, a formação teórica dela, 

ela traz o trabalho. Então, ficou nesse...  
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AB – E quando você... 

 

PA - E ele é curto assim para quem é de fora, de certa forma, está entendendo? Em 4 meses, 

a gente tem sempre alunos de outros estados, ele é curto, então não é um curso que a pessoa 

fique... 

 

AB – Fique direto é possível que a pessoa se ausente e venha. Quer dizer, quando você veio 

para cá em 89, esse curso, esse convênio já existia e foi uma das coisas que você ficou 

responsável? 

 

PA – Não, aí então, eu vim para o NUPES... 

 

AB – Porque você participava desde do lado de lá, não é? 

 

PA – Eu participava desde do lado de lá, não é? Aí no NUPES, eu vim para cá criar uma área 

de pesquisa em saúde mental, sobre a reforma psiquiátrica. Eu comecei a juntar os 

documentos, a escrever para as pessoas, aí quando o CNPq abriu o calendário, eu pedi bolsa 

de pesquisa para auxiliares para começar a ter pessoas, eu comecei a montar primeiro um 

acervo sobre a Reforma Psiquiátrica pedindo às pessoas que me mandassem coisas. E tem 

coisas muito legais aqui, a Fernanda Nicácio me mandou tudo que ela tinha. Me mandou 

caixas assim de arquivo morto, cheio de documentos que ela tinha pena de jogar fora, não 

sabia o que fazer com aquilo e tal e eu naquela época falava: “Vocês podem ir mandando, 

que eu vou arquivando e tal” e realmente temos um acervo aí... 

 

AB – Hoje é um centro de documentação. 

 

PA – É um centro de documentação sobre a Reforma Psiquiátrica. A Ana Pitta, por exemplo, 

falou comigo que ela não tinha coragem de jogar nada fora, inclusive dentro das caixas dela 

lá, dos papéis, dos arquivos, tinha até talão de estacionamento de São Paulo, te contei, não 

é?  Vazio, te contei, não? 

 

AB – Não, (risos) essa eu não sei. 

 

PA – É, cheio de talão de estacionamento, bloquinho de estacionamento que fica lá, os 

canhotos do negócio, ela falou que não conseguia jogar fora. Eu falei: “Então deixa comigo 

que eu levo o acervo junto e guardo seus talões”. Então, toda vez que ela no Rio, eu mostro 

um talãozinho à ela para mostrar que ainda está guardado, e me deu muita coisa também. 

Então, eu fui pegando com essas pessoas que muitas delas estiveram à frente do movimento, 

não é?  Desse processo, os documentos, os papéis que elas guardavam em casa e ainda não 

haviam jogado fora. No início eu achei realmente documentos muito importantes, o Pedro 

Silva me deu documentos lá do início do movimento, cartas originais mandadas ao Ministro, 

etc. etc. Então, eu fiquei mais ligado à isso no início. 
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AB – E recursos aqui para você desenvolver? Assim teve também investimento por parte do 

Núcleo, da própria ENSP? 

 

PA – Teve, a Sônia..., à época, o NUPES... 

 

AB – Era uma época razoável? 

 

PA – Era, de vacas muito gordas, obesas, não é? (risos) Não, só a gente ganhava bolsas com 

uma certa facilidade do CNPq, nós tínhamos aqui a Sônia dentro do grupo, isso era muito 

importante, a Sônia Fleury. Ainda estava naquele auge, uma certa rebarba da reforma 

sanitária, se falava nisso, tinha Comissão Nacional de Reforma Sanitária, tinha tudo. A ENSP 

cheia de jornais, cheia de coisa, tinha muito recurso. O NUPES tinha secretaria mesmo, 

secretárias contratadas, são pessoas, não só como estagiárias, sempre teve muito recurso, 

tinha seu próprio xeróx e tal. Aqui, embora esse prédio fosse muito abandonado na época, 

sem recurso, a gente tinha um latifúndio, aqui. Tinha um latifúndio, fazia de tudo. Então, 

como aqui não tinha refeitório, não tinha cantina, não tinha nada, a gente trazia comida, fazia 

lanche e isso, então, dava uma vida comunitária interessante, a gente trocava muito, tinha 

sempre festa. Então, era um, uma equipe muito grande, uma equipe muito grande na época e 

depois foi esvaziando e hoje o NUPES tem um décimo do que tinha aqui. Então, muitos 

estagiários, foi um centro formador importante. 

 

AB – Formador. 

 

PA   - Então eu comecei, eu tinha que... nos primeiros meses eu fiquei estudando um pouco, 

lendo, vendo coisas, etc., arrumando acervo e tal, até que eu pude organizar um projeto de 

pesquisa, chamava “Determinantes e Estratégias da Reforma Psiquiátrica no Brasil”, 

“Análise determinantes e Estratégias da Reforma Psiquiátrica no Brasil”, uma coisa assim, 

que era mais ou menos o mesmo nome do projeto mãe, que era: “Análise Determinante da 

Reforma Sanitária no Brasil”, uma coisa assim, que era da Sônia. Tinham várias linhas 

mesmo de pesquisa, uma sobre: indústria medicamentos, questão farmacêutica, a outra sobre 

associações movimentos sociais, a outra sobre saúde da criança, então tinha temas, inclusive 

de saúde da mulher, tinham alguns temas assim específicos e muita formulação de interesses, 

não é? Aí, eu logo que eu entrei... eu tive uma carreira fulminante no NUPES. 

 

AB – É porque logo você entrou, você já foi ser Coordenador de área. 

 

PA – Que eu entrei e logo depois fui ser Coordenador, que a Sônia teve que se afastar para 

fazer o doutorado dela nos Estados Unidos, o sanduíche, e eu estava com muito pique, etc. 

Aí também entrei no doutorado. Eu cheguei aqui depois de todo mundo, depois de anos fora 

da vida acadêmica, entrei no doutorado antes de quase toda maioria do NUPES e acabei antes 

quase que de todo mundo, inclusive dos que já tinham começado antes de mim. Quando eu 

cheguei aqui, o Nilson do Rosário, por exemplo, não é do NUPES, já estava dentro do 

doutorado, eu cheguei, entrei depois e acabei doutorado antes de Romualdo Tames no acho 

que... Bem, até hoje Lenaura, Maria Helena, Lígia, Sarah Escorel. O grupo todo, não é? 

Então, quando eu estava para ir para Itália, eu fiz minha bolsa sanduíche de doutorado lá na 
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Itália, Trieste, o Paulo Buss, que era diretor da ENSP e então também um período excelente 

para ENSP, o Paulo muito, muito empreendedor, sempre foi uma pessoa com muito vigor, e 

tudo a gente ia, procurava o Paulo, ele autorizava, sabia. Então, tinha muita, ele me 

pressionou pra eu assumir o curso de especialização de saúde mental, psiquiatria social, que 

é o nome original, dizendo que o curso, que se eu não assumisse o curso acabava. Já tinha 

tido um problema grave do último Coordenador representando a ENSP, e em situação 

pessoal, política, institucional grave lá na ENSP, ele não queria mais esse Coordenador, 

coordenando e nem na ENSP. Como ele era uma pessoa cedida à ENSP, ele foi devolvido, e 

o Paulo, muito embora tivesse intermediado, adiado essa devolução durante um período, mas 

não queria mais dizendo: “Olha, ou a gente assume esse curso com qualidade, faz uma coisa 

boa, esse curso está pendurado aqui, meio de lá, meio de cá, vocês vão dar aula lá, não vão, 

vem aqui, ninguém sabe quem dá. Professor quer dar aula assim quando pode dar uma aula, 

dar outra aula, fica uma colcha de retalho”. Eu disse: “Então, está bom, quando eu voltar da 

Itália eu assumo”. 

 

AB – Você foi para Trieste em final de 91, não é? Até março de 92. 

 

PA – Eu acabei ficando pouco que era de um ano inicialmente, eu acabei ficando pouco por 

dois motivos: um, que eu fui muito objetivamente pegar material de Franco Basaglia. Eu não 

queria nem analisar muito Trieste como é que estava a situação, atendimento, modelo. Eu 

queria pegar a produção de Franco Basaglia, eu queria ver o que ele tinha escrito porque aqui 

no Brasil não tem escrito sobre Franco Basaglia, praticamente, não é? E eu queria ver o que 

ele tinha escrito, o que ele poderia, o que que eu poderia localizar, etc. e aproveitando a 

proposta do Paulo Busss de assumir esse curso de especialização, a idéia de fazer convênio 

com o pessoal de lá que pudesse vir dar aula, mexer no programa e tal. Então, foi o que 

aconteceu. Quando eu voltei, eu voltei lotado de material, assinei um convênio com Trieste, 

um convênio formal assinado por gente da Fiocruz, depois um convênio com Imola e ainda 

tentei assinar uns outros convênios que não foram interessantes e estava em fase de transição, 

o serviço lá como de Gênova, por exemplo, que eu já havia assinado um convênio naquele 

Infórum Internacional... 

 

AB – É, naquele Infórum... 

 

PA – No Infórum internacional de Ciências Sociais, mas o Antônio Slavit estava se 

aposentando, tinha enfartado não sei o que. E o contato era mais com ele mesmo, Ah, bem, 

então voltei com muito material e dei ao curso uma certa definição porque o curso era 

realmente um amontoado de pessoas que davam aula e não... E fiz um projeto. O projeto eu 

discuti com o Franco Rotelli, com o Joseph Beláqua, uma proposta de fazer um corpo teórico 

mesmo... E eu acho que deu resultado, quer dizer, a gente a partir desse curso a gente viu 

quanto, de 92 mais ou menos para cá, eu fiz um ligeiro levantamento uma época, uma parte 

significativa dos alunos que passaram por esse curso, entraram pro mestrado, doutorado após 

isso. Assim bem classificados, etc. residências, assumiram coordenações de cursos, de 

serviços e tal. Eu fiz um levantamento formal, quer dizer, passei um questionário para esses 

alunos e eles reputam ao curso, parte dessa possibilidade, porque deu instrumental teórico, 

deu segurança, deu... 
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AB – O crescimento profissional deles estava voltado, ligado ao curso? 

 

PA – Isso, pessoas por concurso público no Estado, Municípios, para própria Fiocruz. Então, 

aqui dentro eu comecei então, a articular atividades da pesquisa com o curso. Pois bem, então 

muita coisa que entrava... Organização dos serviços de saúde mental contando toda a história 

do movimento, da reforma no Brasil, comecei a pegar material, a pesquisa começou a 

produzir diretamente para o curso. Ao mesmo tempo, eu passei a envolver alunos nas 

pesquisas e daí começou a surgir a idéia do LAPS, Laboratório de Pesquisas em Saúde 

Mental, que era um, não era um setor, ao contrário do que algumas pessoas pensam, falam. 

O LAPS é uma idéia, uma concepção, não é um Núcleo, Departamento. 

 

AB – É, a idéia de laboratório é um espaço para se ter cruzamento, não é? 

 

PA – É, espaço de laboratório, espaço de exercício, de trocas e tal. Aí começou a juntar alunos 

da especialização, depois das residências, os dois convênios que nós fizemos com o Pinel e 

com o Centro Psiquiátrico Pedro II. 

 

AB – Quer dizer, esses convênios das residências também foram ao longo da sua estadia 

aqui, não é? 

 

PA – Foi, aqui o que que tinha aqui na Fiocruz, que a gente estava falando? Tinha aquele 

curso de metodologia de pesquisa em epidemiologia psiquiátrica, que tem até hoje e pessoas 

avulsas, a profissão, Cherrine psicanálise, alguma coisa, mas é mais na produção dela, no 

interesse dela, eventualmente dava uma outra aula. A relação psicosomática com o Davi 

Castiel, mas uma linha de pesquisa dele, pessoal, que passou por ela mas já não trabalha mais 

tanto nisso mas nada assim de saúde mental no campo público, saúde mental enquanto área 

pública, enquanto questão da assistência, políticas públicas, modelo assistencial, pesquisa, 

tecnologia e intervenção, isso não tinha nada disso. Então, o curso começou a ter um peso, 

fiz convênio, consegui apoio da OPS, em 92, 93 e 94, mais ou menos, consegui recursos aí 

trouxe, Deláqua, José Deláqua, um psiquiatra assim, referência lá na Itália de certa forma, 

conhecido universalmente, produz muito, publica muito na Inglaterra, Estados Unidos. Foi 

fundador do primeiro centro de saúde mental de Trieste junto com Franco Basaglia e 

coordenador, ele fundou, organizou o primeiro censo de Saúde Mental nos moldes 

celestinosstop, como a gente fala. Centro de saúde mental forte, um centro de saúde que 

funciona 24 horas, está entendendo? Não é aquele negócio centro de Saúde Mental, modelo 

americano, que o médico fica lá de manhã, dando consulta, não. Um local só para atender o 

psicótico é na clínica família. Então com vários trabalhos, com uma produção de livros muito 

importante. Deputado, entendeu? Um cara de expressão no município, não é? Vereador em 

Trieste e assim muito... Então, ele veio especificamente para o curso. Veio o Antonio Slavit, 

aí também via ou OPS ou CNPq. Então, com recurso da OPS ou projeto específico CNPq, a 

gente trouxe o Venturini, Ernesto Venturini, de Imola, o Antonio Slavit de Gênova, Maria 

Graça Scoliati de Trieste, José Delaqua de Trieste, depois a Franca Basaglia, viúva, senadora 

hoje mora em Veneza. Isso o pessoal da Itália e também conseguimos, via OPAS, o Roberto 

Brown que é da... não, esqueci o sobrenome dele, ele é que é da Brown University, o Manuel 



 

200 

 

Desviat da Espanha, o Hugo Cohen da Argentina, e outras tantas pessoas. A gente conseguiu 

assim dar o curso, conseguiu recursos para, por exemplo, poder pagar pessoas que já 

participavam do curso, mesmo voluntariamente, aí perdidas, davam uma ajuda, o próprio 

Pedro Gabriel, que era o fundador do curso lá na Colônia, para que ele pudesse dar um 

módulo inteiro, com recursos, pago a hora aula... 

 

AB – Isso é importante porque, ao mesmo tempo, que você está respeitando o trabalho do 

outro, você vincula mais o outro à atividade que ele está, você compromete as pessoas. 

 

PA – Exatamente, comprometia as pessoas, tinha um tipo de trabalho, não é? O Eduardo 

Mourão Vasconcelos tinha acabado de chegar da Inglaterra do doutorado e eu dei um módulo 

para ele, fiz a Ana Pitta que veio de São Paulo dar um módulo no curso, Fernanda Nicácio e 

por aí a fora, eu trouxe muita gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro assim para dar curso 

aqui, não é? E outras autoridades quando o Zac Levarstop de Washington, da OPS, que era 

o secretário de saúde mental, coordenador dessa área, então o curso ficou uma referência. 

Então, nesse sentido, a gente teve demandas das residências, então fizemos um curso mais 

diferente, com dois anos, com técnicos formados dentro dos serviços, fizemos convênio com 

o Pinel e o Centro Psiquiátrico Pedro II.  

 Desde que eu entrei para aqui, eu vinha maturando essa idéia de fazer o Mestrado aqui, a 

subárea de saúde mental, então nós conseguimos um momento muito curto e de uma enorme 

fragilidade, uma aliança que pudesse representar uma proposta de saúde mental, onde tinha 

o Anastácio Morgado coordenando a área de Epidemiologia, a Cherrine Góis, da área de 

Clínica, da subjetividade, como nós chamamos, que é uma coisa mais voltada para clínica 

numa abordagem psicanalítica e o Castiel nessa área da Psicossomática, do campo 

psicossômico, como ele chamava, corpo mente, essa relação corpo mente no processo de 

saúde e doença e eu na área de Políticas Públicas em Saúde Mental. Então, a gente conseguiu, 

pelo menos, montar um centro corpo, com 4 professores e abrimos o mestrado cuja primeira 

turma foi em 95. E agora está em crise. Anastácio aposentou, Cherrine se aposentou, o Castiel 

acabou o interesse aí nessa área e também ele estava muito provisoriamente, a área tinha 

tensões muito fortes para reunir essas pessoas, isso era dificuldade então agora não sei qual 

é o destino. E o próprio LAPS, a concepção do que era o LAPS, que era juntar ensino, 

pesquisa e cooperação até um certo momento, ele teve muita demanda, demanda de cursos 

para fora. Esse ano eu já tive demanda para fazer um curso em Brasília, um curso em Vitória 

e um curso em Goiânia. Então, em algumas vezes a gente dá aula, algumas vezes a gente 

participa ajudando a... 

 

AB – A elaborar o curso... 

 

PA - Pensar o curso, como é o caso de Vitória e de Goiânia, por exemplo, ou o Distrito 

Federal, mesmo. Mas o de Vitória e de Goiânia, a gente ajudou a montar a grade, a pensar 

qual é o programa, objetivo, a nossa experiência do curso aqui. 

 Temos demanda também para ajudar o município a pensar um programa de saúde mental, 

como Franca, a prefeitura que entrou agora que é do PT nos convidou... A gente tem demanda 

de consultoria para formular um programa de pesquisa, um programa de ensino e um 

programa assistencial. Então, eu trazia essa demanda para o meu espaço de formação e 
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distribuía, dividia com os alunos da especialização, do mestrado. Então, por exemplo, aqui 

mesmo na Fiocruz nós criamos no Politécnico, uma idéia que eu tinha e que veio de encontro 

ao que a Pilar lá dizia que tinha também que é o Curso de Acompanhamento Domiciliares. 

Eu, desde que cheguei de Trieste eu dizia: “Olha o que é fundamental lá em Trieste são os 

acompanhantes, porque são pessoas que colam com o psicótico e ficam, e ficam, e vão para 

casa e pegam passeiam, vão no Domingo na praça, levam ao cinema. Isso o psiquiatra não 

faz. E essas pessoas têm que ter uma certa formação, um suporte, pelo menos sentir-se 

amparadas por uma certa, algumas referências, algumas idéias”. Então, nós começamos, 

abrimos o curso. Quem eram os professores, fundamentalmente? 

 

Fita 11 – Lado B 

 

AB – Você estava falando do mestrado... 

 

PA – Os alunos, então, com o tempo, eu fui incluindo alunos também do mestrado como 

monitores da especialização, dando crédito. Até que eu criei problema inicialmente na ENSP 

porque o mestrado era assim, só disciplina, as pessoas iam, faziam 3, 4, 6, 8 disciplinas, 

faziam 3, 4, 6, 8 paperzinhos, defendiam a tese, iam embora. Então, saíam do curso de 

mestrado sem nunca ter entrado numa sala de aula, então comecei a envolver os alunos meus 

do mestrado na elaboração do programa, “Vamos pensar na disciplina tal, como é que vamos 

fazer? Ver quem que pode trazer?”, e as pessoas davam idéia de texto, de aula, de temas e 

iam diversificando uma proposta que era minha e que as vezes estava restrita por uma série 

de coisas, pela uma ótica que era minha.  

Então foram enriquecendo o curso e começaram também a ficar responsáveis tanto por 

ministrar aula que tinha que ser um polemizador, um debatedor, que fosse preciso 

complementar uma coisa ou outra, assistir aula comigo ou até começando mesmo a fazer os 

seminários. Então algumas vezes eu deixava mesmo sozinho, até para não inibir com a minha 

presença que eles ficavam perguntando “Está certo? Está certo e tal”, eu falava: “Não, pode 

fechar”. Então eu comecei a introduzir os alunos, não é? Nas pesquisas e via no que que eles 

estavam fazendo a tese e pegava aquele material, então você vai fazer isso para sua tese? 

Você faz isso para pesquisa e tal e coisa e eram coisas compatíveis e nas atividades. Ao 

mesmo tempo que eu comecei a juntar em alguns espaços toda a discussão de pesquisa ou 

sobre uma consultoria, alunos da especialização, da residência no período que estiveram mais 

aqui envolvidos, do mestrado e do doutorado.  

Então, essa idéia começou a ser laboratório, um local que a gente pensava um programa, 

pensava uma pesquisa, pensava uma proposta de como atuar em Santos. A Andréa, por 

exemplo, uma vez foi fazer um trabalho em Santos e foi fazer um outro trabalho em Volta 

Redonda de consultoria, ajudou a montar uma pesquisa, realizou a pesquisa lá e tal. 

 

AB – Isso são experiências novas nessa área? 

 

PA – Aliás, ela está indo agora pra Pastoral da Criança me representar, a Andréa, são pessoas 

que eu fui ajudando a formar, a dar uma certa auto-confiança na formação. Foi um período 

excelente, 95 para 96, nesse primeiro ano do mestrado. Aí, começaram os dissabores, eu não 

sei se é realmente a minha dificuldade, eu sempre saio com dissabores da coordenação, do 
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Centro Psiquiátrico, embora até hoje lá os alunos que entraram no curso de acompanhante 

domiciliar meio que reservaram as vagas. Então a idéia é que a cada ano fosse entrando uma 

nova leva de alunos que fosse fazendo esse papel, então começou a ter reserva de mercado. 

Alguns eu vim a saber para meu desgosto que estavam inclusive recebendo do Politécnico, 

apesar deles terem bolsa, aquilo ser uma.... Eu tive problemas com a coordenação no início, 

eles diziam: “Não se pode dar crédito a eles”, eu comecei a brigar nas reuniões de 

coordenação da pós-graduação que pelo contrário: a gente tinha que criar alguma forma de 

prática de pesquisa, de prática... 

 

AB – De ensino mesmo. 

 

PA - De ensino, não é isso? De prática de pesquisa para além da tese só, que a pessoa 

aprendesse a pegar um tema, a definir o objeto, construir uma metodologia, etc. etc. E acabou 

que por isso eu tive que criar uma disciplina que desse conta disso, é pioneira na ENSP, foi 

o LAPS. Então, eu criei o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental como uma 

disciplina que era uma concepção, então esse local, eu tinha que ter uma pauta, professor o 

senhor tem que ter pauta, tem que ter um programa, tem que ter uma folha de freqüência: 

“Então está bom” ... 

 

AB – Tem que ter carga horária... 

 

PA – “Então eu faço isso”, aí eu fiz uma proposta onde eu dava essa concepção, as pessoas 

se matriculavam quem era de mestrado e doutorado, os outros alunos de especialização, os 

pesquisadores participavam, essa coisa, eles tinham lá uma agenda, não é? A discussão do 

projeto tal, lançava a matéria, um dado e freqüência, nota não tinha, aí se começou a ENSP, 

o próprio NUPES, Antônio Ivo criou um Laboratório de Conjuntura em Saúde que é uma 

coisa de envolver os alunos também na conjuntura, de pensar metodologia de análise de 

conjuntura, etc, etc e isso começou um pouco hoje na ENSP já temos umas três ou quatro 

disciplinas assim. 

 

AB – Você falou de uma questão de reserva de mercado, como é que isso funcionou e eu não 

entendi muito bem. 

 

PA – Não começou assim, esses alunos que entraram... 

 

AB - Se matriculavam no Laboratório... 

 

PA - Se matriculavam e iam ter crédito como professor do curso de acompanhante, 

começaram a se preocupar e tiveram de certa forma, um aceno positivo institucional, que 

aquele espaço não fosse mais um espaço de mestrando em formação a ser renovado... 

 

AB – Era coisa do rodízio... 

 

PA – O rodízio entra, aí era obrigado, acabou o mestrado, adeus, começaram a articular para 

serem contratados, e começaram a receberam hora-aula, me criando problema porque isso 
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até hoje eu estou falando na entrevista, mas oficialmente não pode, foi irregular, eu não tinha 

o que fazer, não é? Eles estavam com bolsa, dando aula, ganhando crédito e recebendo hora-

aula como se fosse professor convidado e aí, rapidamente, articularam para que eles se 

tornassem o status do curso. Aí você vem a ter aquele problema: “Ah, entenda, nós estamos 

aí, subempregado ou desempregado, não sei o que”, o que nem era tão verdade assim e pronto 

e foi ficando, isso fez com que e acabou que o espaço de treinamento desse local acabou para 

mim, isso foi fazendo com que com o tempo que me afastasse porque, onde eu ainda posso 

controlar essa coisa de não fazer desse espaço um local para contratação de pessoal, está 

entendendo?  Eu acho até que ele tem que ter, mas é uma coisa diferente, então vamos fazer 

concurso para isso e aquilo, abrir vaga, etc. etc. que é outra coisa, que é o curso de 

especialização. Então, me afastei desse curso, com o tempo fui vendo que a idéia do 

Laboratório tinha as suas dificuldades que eu não havia contado, as pessoas vêm e depois 

querem ficar, querem ser contratadas etc. etc. Então fiquei com medo de ficar com medo de 

ficar acenando com fantasias das pessoas e fui esvaziando. Esse ano eu estou num ano 

depressivo, não é? 

A gente está em meio a uma crise institucional grave, nacional, uma crise Institucional na 

Fundação Oswaldo Cruz, com diminuição de salário, está entendendo? Perda de 

possibilidades, falta de recursos para trazer pessoas, fazer coisas, etc. etc. e tivemos que 

fechar a sub-área de saúde mental... 

 

AB – Quer dizer, essa sub-área do mestrado, sub-área de saúde mental do mestrado de saúde 

pública no momento está fechada? 

 

PA – Está suspenso pelo menos em 98 porque como eu falei, um professor se aposentou 

mesmo de verdade, por tempo de serviço, o outro fez uma opção pra se aposentar para 

arranjar um vínculo fora, o outro está mais trabalhando na Unidade Fernandes Figueira que 

é mais na zona sul, etc. etc. Fiquei eu. Então, pra manter uma sub-área eu teria que ter um 

número de disciplinas minhas que me desgastaria muito, então temos que ver para o ano que 

vem conseguimos fazer uma aliança, pegar professores de outros cantos ou aqui na ENSP 

mesmo, ou na Casa de Oswaldo Cruz, tentar fazer um outro formato aí. 

 

AB – Pensar uma outra forma de pensar. Mas a especialização prossegue? 

 

PA – A especialização também é o primeiro ano depois de 16 anos que a gente não faz o 

curso, decidimos fazer ano sim, ano não por algumas questões: uma a sobrecarga, esse curso 

é um curso que absorve muito, não é? A gente, ele é de quatro meses, mas na verdade, para 

gente que participa dele desde a coordenação ele dura um ano. Porque você tem que elaborar 

programa, o processo de seleção, aí entra o processo de seleção, divulgação, as pessoas 

procuram muito etc. etc. Depois tem o curso em si que é segunda, quarta e sexta, de manhã 

e de tarde, praticamente eu fico em todas as aulas quase, no período nós estamos sem recursos 

para contratar professores de fora em que não tenho os alunos do mestrado como meus 

auxiliares que é uma forma de dar crédito a eles e tudo, também de experiência, mas também 

de dividir um pouco e... Por outro lado, com o surgimento de outros cursos, assim, pelo Brasil 

afora, esse curso teve uma época que ele era único praticamente, então tinha muita gente de 

fora... 
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AB – Pensando nos anos 90, quando você entrou aqui, 89, 90, se a pessoa quisesse se 

especializar em psiquiatria social, ela tinha onde? 

 

PA – Não tinha, tinha esse curso e depois o de Minas... 

 

AB – E no Pinel? Tinha alguma coisa na área? 

 

PA – Não, tinha o curso no Instituto de Psiquiatria que começou lá por 86, na gestão do 

Rafaele Inffanti, que era o Curso de Especialização em Saúde Mental, que era um bom curso, 

com algumas contradições inerentes ao Instituto de Psiquiatria que é uma instituição... 

 

AB – Em si. 

 

PA – Psiquiátrica, em si, hard e tal, com enfermaria, com muita ainda utilização de 

eletrochoque. 

 

AB – Você até contou até o uso, não é? Você contou numa das entrevistas, de paciente com 

caso de eletrochoque. 

 

PA – É, exato, uma Instituição conservadora e ele entrou ali, de fato, desequilibrou aquela 

instituição até o momento em que ele caiu na instituição, mas a instituição nunca mais ficou 

igual ela era antigamente.  

 

AB – Alguma coisa ruiu. 

 

PA – É, alguma coisa ruiu, mas se manteve um núcleo hard lá, a Instituição sofreu o que 

seria na linguagem de Castel, uma metamorfose que a Vera Portocarrero usa como categoria 

quer dizer, houve uma mudança, mas a alma da barata é a mesma, a metamorfose é uma 

mudança de exterior, não é? Mas houve uma mudança. E não continuou com uma série de 

questões agora o curso era uma dessas coisas novas, tanto que a nova direção do Instituto 

posterior ao Rafaeli, com toda a roupagem metamorfoseada, mas um dos primeiros pontos 

que atacou foi a extinção do curso, o curso voltou a chamar primeiro Saúde mental e clínica 

para psicóticos e depois a saúde mental caiu e agora chama Curso de Especialização em 

Clínica da Psicose. Voltou a ser um curso de clínica e dá uma pincelada lá na questão de 

saúde mental. 

 

AB – Porque não tinha muita oferta... 

 

PA – É, não tinha muita oferta. 

 

AB - Quer dizer, num primeiro momento houve um curso de especialização... 

 

PA – Nesse curso que eu trabalhava nele também, tinha o de Minas da fundação hospitalar, 

criado por ex-alunos do nosso curso de psiquiatria social, da turma de 86, que foi uma das 
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minhas melhores turmas, num período que eu estava... Levantando o curso naquela época, 

eu estava na coordenação do INAMPS, Estado nessa fase, do SUDS, o ano da reforma 

sanitária, VIII Conferência, essa coisa toda. Então um grupo de alunos que vieram fazer o 

curso já com o objetivo de abrir um curso lá. Então, é esse o curso de Minas Gerais, agora 

está no décimo ano acho, mas é estadual, não é? Ele tem, tinha uma dimensão diferente do 

nosso que era mais central, Rio de Janeiro, vinha gente do Brasil inteiro, então nós tínhamos 

alunos de todos os estados. Alunos que saíram e coordenaram cursos.  

O Coordenador Nacional de Saúde Mental, Domingos, que você conheceu, ex-coordenador, 

foi aluno do curso, Coordenador do Município do Rio de Janeiro e por aí afora você encontra 

vários coordenadores estaduais, municipais e coordenadores de serviços, diretores de 

serviços importantes, etc, etc, por aí de cursos, que foram ex-alunos... 

 

AB – Passaram por aqui... 

 

PA - Passaram, tem uma tradição esse curso de ter formado tanta gente. Então, com o 

surgimento de outros cursos, por exemplo, havia o próprio processo de descentralização 

nacional que de uma forma ou de outra está ocorrendo, não só no sistema único de saúde, 

mas também no sistema de formação, com os estados tendo recurso do SUS, municípios. A 

gente pode vê que no ano passado, por exemplo, 95 para 96, foi um curso que começou no 

meio do ano e acabou no meio do outro ano, a fazer um curso de especialização em Santos, 

então nos anos anteriores, eu tinha, eu tive alunos de São Vicente, de Santos, de São Paulo e 

os alunos de São Paulo, digamos que daquela região ali, Santo André, Santos, Guarujá, que 

a gente teve aluno, puderam fazer o curso em Santos. O de Minas, que vinha muita gente 

antes, passaram a fazer o curso em Minas, esse ano agora, a gente teve o de Barbacena que a 

gente foi, no Rio Grande do Sul abriu um curso muito importante, embora não fosse de 

especialização, chamado: Curso de Saúde Mental. Então, o curso envolvia desde formados, 

de graduados em alguma especialidade a agentes, misturaram desde acompanhante 

domiciliar com especialização, fizeram e saiu um resultado interessante. Duzentas pessoas 

envolvidas no curso porque aí, eles montaram uma equipe e eles rodavam o estado, enquanto 

uma equipe estava dando... 

 

AB – Era uma equipe itinerante? 

 

PA – Itinerante e com uma equipe assim, enquanto um estava dando o módulo 1 aqui, o outro 

já estava dando o módulo 2 aqui e o outro o 3 aqui e assim foram rodando o estado. Então 

capitou um pouco lá o curso. É, Ceará abriu um Curso de Saúde Mental, eu participei no 

primeiro ano Curso de Saúde Mental, pela Escola de Saúde Pública no Ceará... 

 

AB – Acho que é a primeira vez que a gente fala no Nordeste aqui como atividade, não é? 

 

PA – Exato, começou a aparecer cursos. 

 

AB – E tinha também uma presença de alunos do Nordeste? 
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PA – Também, não só do Ceará como apareceram alunos de outros estados, no Ceará tem 

uma implantação importante de CAPS, que são uns serviços interessantes. Outro local que 

teve o curso foi Cuiabá, em Cuiabá teve o curso porque é um estado que tem uma área de 

saúde importante, não é? O secretário, por exemplo, no momento, que já tinha sido secretário 

antes, voltou a secretário é um psiquiatra com formação na Saúde Pública, o Júlio Miller, 

conhecido como Julinho Miller, uma pessoa importante aí, conhecida e tal. Então, tinha o de 

Minas, teve o de Cuiabá que esse ano deve fazer outro, Distrito Federal que ano passado eu 

dei aula também, teve um curso em Assis, está entendendo? Então, é muita oferta nova de 

cursos e fora outros talvez que existam e eu não saiba, não é? Muito embora eu participe de 

quase todos, primeiro lugar, segundo eu tenho informações pela nossa rede que acontece. A 

gente tem uma rede de pessoas da luta antimanicomial, temos telereuniões uma vez por mês 

por telefone, vinte pessoas são conectadas na mesma hora na linha... 

 

AB – Ninguém entende nada... 

 

PA - É uma confusão danada, bate papo furado, um tenta levantar assunto sério, mas tem 

uma rede. Temos uma mala direta de pessoas, agora pela internet, eu estou criando uma rede 

aí de pessoas. 

 

AB – Você acha que isso vai alterar, isso pode mudar, Paulo, esse novo curso do ano que 

vem, quer dizer, esse ano, 98... 

 

PA – Pois é, eu estava falando nisso porque nós conversamos, os professores do curso 

principalmente o Nilson Rosário, Francisco Inácio e eu, que somos, os três, digamos, os 

titulares de disciplinas que somos aqui da ENSP; eu coordeno 3 disciplinas, o  Nilson uma e 

o Chico Inácio outra, são cinco disciplinas e eu coordeno 3, então nós vimos o seguinte: que 

com o surgimento de cursos fora, a gente também tinha que apoiar esses cursos, participar 

deles e tudo, mas que aqui também estava caindo um pouco a qualidade e a quantidade da 

demanda. Não que estivesse ruim de pessoas, mas o curso, ao contrário de um curso de 

especialização qualquer, qual é a característica dele? Ele é de saúde mental na rede pública, 

formatado de tal maneira que seja para técnicos da rede pública. Ele prioriza desde aquela 

minha entrada no curso, do meu apoio especifico quando eu era também professor, mas 

Coordenador de Saúde Mental do estado, 

 

AB – Em 86, não é isso? 

 

PA - Em 88, eu apoiei alguns anos dizendo: “Não, esse curso não pode pegar demandas de 

recém-formados só, formar pela rede pública e aí jogar na sorte quantos vão entrar na rede 

pública”. Então, a partir daí, se você pegar o edital você vai ver: o curso tem 20 vagas agora, 

então 10 vagas são reservadas para quem é da rede pública do Rio de Janeiro, então é tipo 

uma reserva de mercado mesmo, eles se inscrevem para a categoria rede pública Rio de 

Janeiro. Vêm com carta do diretor apresentando, fulano trabalha no Hospital Pinel, se passar 

vai ser liberado e tal e tal, faz uma seleção e ele concorre para 10 vagas, é muita vaga. Cinco 

são para profissionais de Saúde Mental de outros estados ou países, já tivemos alunos de 

outros países de língua africana, portuguesa africana ou de América Latina e tal. E agora 
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mesmo, nesse ano, se eu tivesse realizado o curso, eu tinha 3 vagas pedidas para 

Moçambique, Angola e Guiné Bisau... 

 

AB – Vão ficar para o ano que vem. 

 

PA - Ficar para o ano que vem, não pude realizar. Isso implicaria em apoio da OPS, mas eu 

não pude realizar. E 5 vagas são para demanda de recém-formados. Então, o que vem 

acontecendo é que com o tempo os outros estados não foram usando as 5 vagas, embora eu 

remanejava sempre, se não foi usada eu aproveitava  com uma das filas, priorizando primeiro 

a rede pública e a rede pública também. Por que? Nós já tivemos cursos lá no Instituto de 

Psiquiatria, tivemos curso lá no Centro Psiquiátrico Pedro II, esse curso já está aí há 15 anos, 

já estava há tantos anos, etc. etc. O que estava acontecendo? Nós estávamos com uma 

demanda mais de recém-formados, embora o curso do ano retrasado, dos aprovados no 

concurso feito pela Secretaria Municipal só dava aluno, desde os... Alunos dos 2, 3 últimos 

anos antes do concurso, ocuparam vagas dos mestrados, do concurso do município, do 

concurso de Angra, concurso de Petrópolis, aonde estava tendo concurso o pessoal estava 

chegando e ocupando. 

 

AB – Isso só vem mostrar que a formação estava... 

 

PA – Mas de qualquer maneira, a gente preferia o seguinte: pulando ano sim, ano não, deixar 

acumular uma certa demanda, onde a gente vai poder selecionar melhor, tem pessoas que 

ainda mais vão ocupar, quando tiver concurso nesses locais, e por outro lado a outra questão, 

é a questão institucional mesmo: sobrecarga muito, com a coisa da experiência do curso de 

acompanhante domiciliar eu tive a perda desse espaço de formação. A questão do mestrado 

eu tive a perda do ingresso de pessoas, então fiquei só eu para administrar o curso. 

 

AB – Mas se a pessoa Paulo, por exemplo, quiser se inscrever no curso de Saúde Pública e 

tiver o interesse na tese dela de trabalhar com Saúde Mental, você está lá no corpo de 

professores, com uma linha de pesquisa, com uma linha de pesquisa do mestrado em saúde 

pública? 

 

PA – É da pós-graduação. 

 

AB – Pós graduação? 

 

PA – É... 

 

AB – Tanto do mestrado, quanto doutorado... 

 

PA - Porque a linha de pesquisa é mestrado e doutorado. 

 

AB – Ela é da pós. 
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PA – Então, a pessoa quiser fazer uma tese em planejamento e saúde mental ou sobre novos 

serviços e tal, ela faz. A questão, a diferença, é que ela fazendo uma tese, um concurso para 

a sub-área, ela teria uma bibliografia mais específica. Então, a pessoa vai ter que concorrer... 

 

AB – E a concorrência seria com... 

 

PA - Com o planejamento, com outra coisa, epidemiologia e coisa e tal, com uma bibliografia 

muito mais geral, muito mais ampla, mas tem a linha. 

 

AB – Por que você não pensa em fazer um mestrado em saúde mental? Existe? Teria esse 

espaço? Pessoal de São Paulo... 

 

PA – Não, tem só hoje com a extinção, entre aspas, do nosso, a suspensão do nosso... 

 

AB –É a suspensão. 

 

PA - Existe só no Instituto de Psiquiatria, que é um mestrado em saúde mental, psiquiatria e 

psicanálise, é uma coisa assim meio, saúde mental barra psiquiatria, entendeu? 

 

AB – Mas similar ao que a gente podia ver aqui na escola de saúde pública não se localiza 

em outras escolas de saúde pública? 

 

PA – Não, não tem em São Paulo, não tem em no Nordeste, não tem no Sul, não tem nada. 

E no Sul inclusive tem muito pouco programa de formação mesmo em psiquiatria, não é? 

Eles trabalham mais com residência e especialização. 

 

AB – Especialização e menos formação acadêmica. 

 

PA – Então é uma perda, agora vamos ver esse ano, não é? Esse ano de talvez anos de crise 

são importantes. Eu mesmo, não é? Numa crise assim, talvez seja o primeiro ano que eu estou 

tão desocupado, embora não tanto, não é? Eu vivo ocupado. Mas eu estaria agora no curso, 

hoje estaria em aula de manhã e de tarde, terça e tal... Eu tinha, ano passado eu tive 4 

disciplinas do mestrado e do doutorado; no LAPS eu suspendi, que aliás da... Foi o que mais 

me gratificou, eu suspendi foi essa situação toda da perda dos alunos ... 

 

AB – Ela não entra mais como uma disciplina... 

 

PA – Não está mais... 

 

AB – O Laboratório continua, está aí... 

 

PA – Virtualmente, ele não está mais funcionando assim: não temos mais alunos no mestrado, 

no doutorado eu não estou com aluno novo, já acabaram a etapa de crédito e tal, estão 

voltando aos seus locais de origem, fazendo a pesquisa para tese; os pesquisadores estão no 

momento vivendo um período de transição, então o LAPS não está existindo, mas o ano 
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passado foi um ano muito importante assim. Nós tivemos no LAPS um aluno do doutorado 

meu, um aluno do Piauí, que ele está fazendo doutorado aqui no Rio e veio fazer disciplina 

comigo no LAPS, uma aluna do mestrado em psicologia da PUC, uma aluna do mestrado 

da..., do doutorado da PUC de São Paulo, então um grupo de pessoas... 

 

AB – Doutorado em Psicologia? 

 

PA – É, doutorado em Psicologia da PUC de São Paulo, doutorado em Serviço Social aqui 

na UFRJ, doutorado aqui em Saúde Publica da ENSP, duas alunas do mestrado da PUC aqui 

do Rio, de Sociologia, então foi muito interessante. A gente discutia as teses de cada um, os 

projetos, todo mundo dava idéia. Acabou que nós fizemos, cada um tinha que dar a sugestão 

por escrito ao outro da tese. O meu orientando, por exemplo, fez um trabalho excelente nessa 

disciplina nesse espaço e que mudou a trajetória dele, ele reconhece isso. A menina da PUC 

foi para França e de lá me mandou pela internet um trabalho que ela fez, ela dedica a mim, 

ao Pedro Gabriel, é moda isso já, então tem um trabalho ligado a mim, ao Pedro e as pessoas 

sempre dedicam a um e dedica ao outro, não sei porque. E o trabalho que ela fez a partir do 

nosso laboratório, chamado Cartografias dos Serviços de Saúde Mental, inspirado aqui na 

nossa linha e que ela disse, explicita isso, que foi aqui que ela cresceu. A menina da PUC 

mudou o projeto de pesquisa dela totalmente. As duas, as duas, não é?  (Breve interrupção 

da gravação) Então as duas, foi muito rico, não é? Então, eu suspendi esse ano, mas então eu 

tinha 4 disciplinas, o LAPS, o seminário avançado da sub-área que é obrigatório enquanto 

Coordenador eu tinha que coordenar ou no mínimo que participar e esse ano ainda estamos 

tendo por causa da turma que entrou ano passado. A minha disciplina de Paradigmas, 

Paradigmas de Laboratório, Seminários avançados... Ah! Sim, e a disciplina lá do... 

 

AB – E essa de paradigmas com a demanda que você teve ano passado não precisou repetir 

esse ano porque todo mundo tinha feito? 

 

PA – Todo mundo tinha feito ano passado, mas eu abri esse ano, eu abri 2 disciplinas esse 

ano. Essa de paradigmas que é uma disciplina básica do campo e que sempre tem muito aluno 

de fora. É até interessante como sempre tem aluno do Instituto de Psiquiatria, da UERJ, do 

mestrado da UFF, eu tive a Laurinda que fez e mais... mais uma pessoa... é... De outras áreas 

da ENSP, de epidemiologia, de saúde do trabalhador, eu tive pessoas de outras áreas fazendo 

essa disciplina então eu abri de novo esse ano, segundo semestre só no primeiro semestre eu 

não estou nem dando aula de especialização nem de mestrado e doutorado e a outra 

disciplina, uma disciplina nova que eu estou aí tateando ainda, chamada “Loucura e 

Subjetividade”, alguns estudos não médicos sobre loucura e subjetividade, comportamento e 

tal. A idéia é, porque a Paradigmas é bem, apesar de ser a partir da filosofia, a partir da 

antropologia em alguns casos, a partir da sociologia, mas é pensar o campo psi, a formação 

da psiquiatria, a natureza da instituição psiquiátrica, do saber, do asilo, etc. etc. Essa outra 

disciplina, Loucura e Subjetividade, a idéia é mais pensar as outras formas de abordagem da 

loucura, de comportamento etc. por outras óticas realmente que nem analisam a medicina ou 

a ótica médica e falam de outras formas, sobre o comportamento, a loucura e tal, da filosofia, 

sociologia, antropologia, e também pegar algumas abordagens não, digamos, conceituais 

como cinema, algumas coisas assim, a gente está construindo, hoje a tarde a gente vai ter a 
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reunião com o Jorge, e estar construindo alguma coisa que a gente possa tentar ver como 

discutir essa questão do comportamento, do desvio, da diferença, da loucura, de uma maneira 

geral, sem cair sempre na questão do discurso médico, sem cair no discurso medico, 

psicológico, no discurso técnico... 

 

AB – Então, essa também está sendo pensada para o segundo semestre? 

 

PA – Também para o segundo semestre, seriam duas disciplinas que eu daria e além disso 

estou envolvido nos programas de residência... 

 

AB – Pois é, das residências que eu queria conversar um pouquinho. Na verdade, as 

residências continuam, tanto a residência do Centro Psiquiátrico Pedro II como a do Phillipe 

Pinel? Você continua envolvido nas duas? 

 

PA – Continuo, sou o representante da Fiocruz nelas, elas são conveniadas com a Fundação, 

quem dá o diploma é a Fundação Oswaldo Cruz... 

 

AB – Isso te envolve também como professor? 

 

PA – Não envolveria, eu dou aulas porque quero. Por exemplo, eu nos dois anos da residência 

do Pinel eu dei aula nos dois semestres, fiquei encarregado mesmo em cada semestre de uma 

disciplina para o primeiro e para o segundo ano. Na do CPPII tivemos dois anos, eu participei 

dos dois anos, esse ano ainda eu estou vendo ainda como é que eu vou participar. 

 

AB – Quer dizer, esse ano é o terceiro ano dessa residência? 

 

PA – A do CPPII é o terceiro, a do Pinel, já é o quinto. 

 

AB – Nessa conversa de hoje, por mais que a gente já tenha falado de ensino em outros 

momentos, de formação, mas reforça um pouco uma perspectiva de que a gente olhando um 

pouco a tua vida, formação para você tem um lugar importante, não é? 

 

PA – É, seja em curso, seja em pesquisa... 

 

AB – Seja em curso, em pesquisa, o trabalhar com a questão da formação, é na perspectiva 

de que a renovação traga mais elementos para o campo, renovação para também não perder 

o pique, quer dizer... 

 

PA – É, eu penso que, embora eu esteja em crise nessa questão. Pelo quadro geral, pela 

situação, acho que o desemprego que eu tenho visto, tanto que essa coisa que eu falei do 

curso de acompanhamento domiciliar, quantas coisas as pessoas estão entrando agora, na 

Colônia Juliano Moreira, nos locais, nos convênios que estão sendo feitos para criação desses 

centros de atenção psicossocial pela prefeitura, em contratos precários, por RPA, etc. as 

pessoas estão aceitando tudo. Então, está numa situação... Eu não sei se sempre foi assim e 

eu não via ou sonhava que a gente pudesse ter um estado um pouco mais regulado, um pouco 
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mais ético, não é? Então, não sei, mas a questão do desemprego em tempos de ajuste, não é? 

Em tempos de ajuste econômico, essa situação toda faz com que as pessoas abram 

literalmente as pernas para qualquer situação, elas se entregam para qualquer coisa, não lutam 

por nada, não exigem nada. Mas, a minha idéia é essa, eu acho que a questão básica que eu 

tenho dito, eu tenho falado. 

 

Fita 12 – Lado A 

 

AB – Fita número 12. 

 

PA – Então quando começou esse programa lá no Centro Psiquiátrico Pedro II que eu falei 

que eu levei Jurandir, Benilton, Jackson Sampaio lá do Ceará que estava aqui fazendo 

doutorado, Roberto Machado, Vera Portocarrero, um monte de gente, não é? Coisa... Então 

sempre foi essa idéia minha, essa preocupação que eu passei e sempre fui me acostumando... 

É que o fundamental no processo de reforma psiquiátrica, o nome já está dizendo a coisa, é 

que você tem que saber o que reformar, então para você ter o novo técnico, o novo 

profissional, numa nova situação você tem que saber o que reformar. O que é a psiquiatria, 

você tem que ter uma formação teórica. Talvez foi a falta da minha formação me chamasse 

a atenção, não é? A falta de entender o que que é a psiquiatria. Afinal de contas, esse campo 

que nós chamamos de psiquiatria, ele é definido como? Quais são as ferramentas, não é? 

Quais são as ferramentas teóricas que um determinado campo de conhecimento tem para 

olhar para um certo objeto e falar isso é um objeto sólido, líquido ou gasoso. Quais são os 

seus recursos intelectuais, cognitivos, para você dizer isso ou aquilo, isso ou aquilo outro. 

Então, para mim essa discussão do que é doença, o que é psiquiatria, o que é o tratamento, 

tal. É que é subtraída, é camuflada dentro da formação do profissional. A gente recebe em 

situações... 

 

AB – Tudo dados, não é? 

 

PA – Dados, não é? Isto é, sólido, liquido e gasoso, agora se eu fosse um cientista, um físico, 

como é que eu tendo um objeto desconhecido como é que eu caracterizaria ou categorizaria 

esse objeto? Eu tenho que ter, saber, quais os critérios, os recursos, que o cara que me pediu 

aquilo ali, sólido, líquido e gasoso, teve para fazer aquilo. Aí eu vou poder dizer: “Não, isso 

é uma matéria tal, assim, assim assado em estado X ou Y”, está entendendo? Estado, então 

aquela coisa. Isso é o que faltava e isso para mim era a base, era a questão fundamental. Você 

vê lá no Centro Psiquiátrico ou aqui uma disciplina que eu comecei a dar no Centro 

Psiquiátrico que no primeiro ano do curso de Psiquiatria Social lá na Colônia ou no nosso, 

chamava Curso Integrado em Saúde Mental, lá no Centro Psiquiátrico Pedro II que eu falei, 

não é?? Lá o curso era dado em convênio com a UERJ e aqui feito em convênio com a 

Colônia. Uma coisa importante: quando eu assumi o curso, eu suspendi o convênio com a 

Colônia está entendendo? E mudei o curso substancialmente, como eu falei a partir daquele 

convênio e tal. Que que eu fiz? Eu juntei a concepção do curso do CPPII... 

 

AB – Isso pensando agora, em 90 quando você assumiu ele? 
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PA – Em 91, não é? 

 

AB – Em 91, mais ou menos, quando você voltou? 

 

PA – É, eu oficialmente, eu suspendi o convênio com a Colônia, fiz um convênio com o 

Ministério da Saúde e com o INAMPS. Ampliei o convênio de uma maneira geral para poder 

trazer os técnicos do Ministério, do INAMPS para cá, naquela nova concepção de botar o 

pessoal mesmo da rede fundamentalmente, foi muito forte nos primeiros quatro anos, cinco 

anos dessa minha nova gestão ainda no curso e deu uma mudada. Porque o curso de 

psiquiatria social ele era muito, digamos assim, ele fazia muita reflexão da psiquiatria social, 

do planejamento, do campo teórico etc. e tal, mas ele apontava pouco para a prática atual dos 

serviços. O nosso curso dentro do CPPII já tinha mais assim, chegava a discutir o que que é 

um hospital dia, como se faz, como se trabalha, ele já entrava um pouco mais digamos, um 

pé na clínica institucional. Então, esse curso eu juntei os dois, eu peguei os dois blocos mais 

importantes: o da Psiquiatria Social com o outro da experiência institucional. Então foi esse 

o formato que eu dei ao curso nesse período e a questão fundamental para você chegar na 

segunda parte, você tem que saber exatamente assim o que é a psiquiatria e o que é esse 

paradigma, esse modelo que nós pretendemos reformar. Quais os pressupostos teóricos, 

ideológicos que a psiquiatria diz: o louco é um despossuído de razão, como é que ela analisa, 

a partir de que, de que categorias. Quando as pessoas vêem isso e a fragilidade epistemológica 

desse discurso, está entendendo? É impressionante, os insigths, as pessoas têm revelações e 

descobrem que o princípio do isolamento, por exemplo, do louco no hospício e que Pinel 

fala: “Do princípio do isolamento, diz respeito a retirar o louco das influências maléficas do 

meio que causam a doença e colocá-lo num local puro, um laboratório desvinculado da”... 

como se fosse um laboratório de bacteriologia num meio sem contaminação. A idéia do 

hospício como lugar de exame, como laboratório asséptico.  

Então, só que você vê hoje o que é aquele laboratório, desmonta. Você vê toda a base teórica 

do conceito de alienação, etc. etc. e como evoluiu o conceito de doença mental. Então, para 

mim, essa questão é transformadora. Apesar do mundo não estar como eu pretendia, não é? 

A reforma, ainda acho que, sou suspeito para dizer isso, mas as boas coisas estão acontecendo 

para essas pessoas que tiveram essa demarche, está entendendo? Essa evolução, essa 

percepção, por exemplo, o trabalho de Santos, eu estava hoje de manhã com a Fernanda9 é 

porque teve esse percurso, pôde entender isso e pode dizer: “não, então”, em resumo, 

entendeu? Exemplo, de vez em quando as pessoas perguntam, em resumo, o que é a reforma 

psiquiátrica? Reforma psiquiátrica é eu lidar com sujeito, com pessoas que sofrem por algum 

tipo de problema mental, o que não quer dizer nada, psíquico, mas sofrem na sua existência, 

por isso que a gente fala de sofrimento, é sofrem na sua existência de alguma forma e não 

mais com a doença. Então, com a categoria doença como objeto, está entendendo?  Que se 

apossou, como se trata da doença tuberculose e nem a tuberculose mais você trata da 

tuberculose, você trata o sujeito, não trata da tuberculose ou da AIDS. Então isso... 

Fundamental agora, e interessante, uma coisa muito simples, mas esse percurso institucional 

da psiquiatria de crescimento e tal e as pessoas aprendem de uma tal maneira que a 

                                                 
9 O depoente se refere à Maria Fernanda Nicácio, de Santos/SP. 
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esquizofrenia existe como se fosse algo sólido assim, que a pessoa foi englobada, está 

entendendo? Pegou, pegou esquizofrenia... 

 

AB – Você não vai poder tirar a esquizofrenia... 

 

PA – Eu tiro a esquizofrenia, não como um processo de vida, de construção da sua estrutura 

de personalidade muitas das vezes, de estrutura, como a gente tem manias, tem trejeitos, tem 

dificuldades, tem tiques, não é? Você pode até ter... mas não é que o tique seja uma doença 

que acometeu, muito embora então você possa ter tiques por problema neurológico, você 

pode ter quadros psicóticos por problemas neurológicos. Mas a psiquiatria reduziu tudo a 

esse modelo neurológico. 

 

AB – Tudo era neurológico. 

 

PA – Tudo era neurológico, nasceu como neuropsiquiatria, então é essa coisa. Todo o 

processo de formação, de tratamento, de cura, é tudo feito em cima do conceito de doença. 

Então, quando as pessoas percebem isso e falam: “Mas eu posso lidar com a doença do 

sujeito”, a partir do sujeito, eu estou lidando é com o sujeito e não com a doença, como se 

fosse uma coisa externa. Por isso eu acho que a formação... você vê a gente foi formando 

técnicos, via os cursos de especialização, residência, o cara para operar transformações, mas 

tendo uma concepção global por um lado epistemológico, filosófico de saber o que que é o 

campo, o que ele pode mudar e tal, tendo um certo instrumental para que não seja a reforma 

uma coisa que caia numa coisa de mera humanização, de modernização, que é bom, que é 

legal, coisa e tal mas não cair inclusive em mitos, por exemplo de modernizar, do prevenir, 

está entendendo? Que é o lance do ideal, em saúde mental... 

 

AB – Isso seria, como se você fosse meio que se iludir, achando que com isso você estava 

mudando a prática da... 

 

PA – Exatamente, e você as vezes está ampliando a certa ação inversionista da psiquiatria, 

está entendendo? Segregatória, etc. Então por um lado essa formação teórico-filosófica, 

assim que deu às pessoas um certo instrumental de entender que elas estão fazendo que não 

é mero humanismo e nem uma coisa voluntarista, sem princípio, não, trata-se de um... Ou só 

de uma modernização técnica, eu estou substituindo um modelo psiquiátrico clássico por um 

jungiano e não sei o quê porque esse é o bom, tem uma outra forma de lidar. Por outro lado, 

ter uma concepção da saúde, uma leitura, digamos, histórica no sentido de que olha, envolve 

atores, sujeitos, não depende de falar: “O certo é matar o aedes egipty”. Nós estamos num 

país que é pobreza, falta de saneamento. O certo é as pessoas comerem, em primeiro lugar, 

mas não é, não tem comida. Aí você tem luta de classe, você tem poder, você tem interesse, 

você tem corrupções, edifício caindo e não sei o quê, impunidade. Então as pessoas têm que 

ter uma certa... mas também não pode ser um certo opinionismo, não é? É idéia de como os 

autores que abordam mais, de como a saúde se coloca na questão do estado, das políticas 

sociais, etc. etc. mas também dá instrumental, tira das pessoas uma certa revolta difusa ou 

um ufanismo assim, o estado, a coisa vai melhorar, é possível se eu apontar e entender 

historicamente os processos, as coisas, as dificuldades, etc. e dar instrumental às pessoas no 



 

214 

 

sentido das transformações, então teórico em relação a que são os novos processos, como se 

faz, etc. etc. Aí começamos a ter isso, mas também começamos o seguinte: com os novos 

cursos, isso foi o que aconteceu em 95. Eu falava com o Pedro Gabriel, sempre que a gente 

se encontrava mais em aeroporto do que tudo: “Pedro nós não temos mais idade, cara. Dando 

aula em Recife”. Aí voa para Recife, depois para Fortaleza, aí chama para ir não sei para 

onde.... Tem também o curso também lá em Belém que eu não participei, teve eu não sei se 

vai ter esse ano. Então, a gente tem que formar quadros docentes para essa coisa.  

 Eu acho que o Instituto de Psiquiatria não faz, o Instituto de Medicina Social também não 

faz tanto, os alunos lá estão mais buscando o Mestrado por pessoas, como o Jurandir Freire 

Costa, o Joel Birman do que pelo programa de formação, então eles saem de lá e já são 

pessoas que buscam menos uma questão da formação de profissionais, professores, de 

formação para técnicos da rede pública e tal, uma parte sai de lá e vai para o seu consultório 

de psiquiatria, de psicanálise normalmente como tem acontecido, é mais uma oportunidade... 

 

AB – Não estão ali iniciando uma carreira. 

 

PA - De botar no currículo e falar na roda de chopp que é aluno do Jurandir, foi aluno, foi 

formado por Joel Birman, qualquer coisa assim. É um problema. Por que? Porque a 

instituição não tem uma clareza do que ela vai ter com aquele mestrado, ele oferece o 

mestrado e as pessoas vão. Um dos grandes problemas da Medicina Social já desde a minha 

época que eu falei... 

 

AB – Já falou... 

 

PA – Não, quando eu estudei, a minha turma, eu Renato Veras, Gadelha, todo mundo era 

psiquiatra, está entendendo? O Carlos Alberto Oliveira, é que a grande demanda do IMS é 

‘psi’ e lá só tem poucos ‘psis’, não é? 3 ou 4, entre os 40 professores, então o resto fica 

enciumado, fica sem... fica sem demanda de candidato porque os ‘psis’ têm uma tradição boa 

de estudo, embora possam estudar coisas erradas. Mas... estudam muito e a formação é 

fundamentalmente teórica e sólida, não é? Então, são pessoas que têm que ler muito sempre 

para formação, é ‘Obras completas’, de Freud e não sei o que, grandes tratados, têm uma 

tradição verbal. Gostam de falar, falam bem em geral então, passam nos concursos: estudam 

demais, falam bem nas entrevistas e passam nos concursos. Aí ocupam das 20 vagas para o 

Mestrado, 18 e querem todos os 3 ou 4 mesmos orientadores, os 3 vamos dizer assim.... 

 

AB – É o Jurandir, o Joel... 

 

PA – É, e o Benilton agora. 

 

AB- É, o Benilton. 

 

PA – Então, o resto dos professores ficam sem candidato ou ficam orientando de tabela 

pessoas que... agora tem o Kenneth também mas está em outra área, mas ficam orientando 

sem querer, está entendendo? Sem saber como fazer, mas não tem jeito, passaram. Uma 

discussão que eles sempre têm lá se vão dividir por sub-área, como a gente tem aqui. 
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AB – Como faz pensando, não é? 

 

PA - Mas especificamente a gente abriu a de saúde mental mesmo e acabou. Eles resolveriam 

isso. Não sei porque não resolvem, é o caso de abrir uma área de loucura e subjetividade, 

saúde mental, sujeito, comportamento, qualquer coisa, assim e aí, planejamento, você dava 

tantas vagas. Acabou e você tem uma concentração. Então, a minha preocupação que eu 

falava com Pedro com o pessoal foi essa, não é? 

 

AB – Formar quadros docentes para... 

 

PA – Formar quadros docentes para reproduzir esse trabalho que a gente faz no campo da 

reforma psiquiátrica, dando uma formação sólida a pessoas para que elas pudessem 

reproduzir. Esse projeto está, de certa forma, arriscado e não há outro, não há outro. 

 

AB – A gente quando estava assim... pensando a saúde mental hoje, pensando a reforma hoje 

e tal e a gente sempre fala muito de Santos, não é? Fala muito da Fernanda, sempre fala muito 

de Santos e eu acho que era talvez interessante para gente poder fechar, se você pudesse fazer 

um painel de como é que você está vendo a questão da saúde mental hoje. Você teve um 

encontro no final do ano passado, não é? No Rio Grande do Sul, não teve um...? 

 

PA – Teve, um Encontro da Luta Antimanicomial. 

 

AB – Encontro da Luta Antimanicomial, quer dizer, como é que você pensa a questão da 

saúde mental hoje, até mesmo pensando a questão do apoio público, quer dizer, como é que 

está esse espaço de política pública mesmo, não é? Pensando até o Ministério e tal mas pensar 

também num local, assim... se é Santos onde que a gente vai, se a gente tivesse que eleger 

um lugar para ser um lugar modelo, se estudar e para se pensar a reforma da psiquiatria, se 

Santos poderia ser eleito? 

 

PA – É, não pode mais, não é? 

 

AB – Como é que está isso hoje? 

 

PA – Santos não pode mais, não houve uma reversão completa do trabalho que tinha lá, mas 

houve uma regressão do modelo. Os NAPS lá que eram serviços fundamentais, não é? Que 

eram os Núcleos de Atenção Psico-Social de 24 horas, com toda, a inspiração num modelo, 

investindo numa experiência, com supervisão direta, com convênio, com a cooperação 

italiana e tudo o mais, os NAPS... tem um funcionando mais ou menos assim. Os outros 

viraram já pequenas enfermariazinhas, os pacientes são mais ou menos internados, ao 

contrário da concepção do NAPS enquanto local aberto, dinâmico. Um outro lá virou meio 

que ambulatório, a cooperativa está em desativação, o programa que fazia a cooperativa para 

todos, resgate de lixo, integrando pacientes, etc. Então houve uma regressão importante lá. 

Isso é triste principalmente se você quisesse escolher um local hoje paradigmático, 

emblemático da reforma seria difícil. Nem teríamos um outro local. 
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 Têm trabalhos isolados, assim, no Rio Grande do Sul, em um ou outro local, em um ou outro 

serviço, mas uma experiência tão territorializada numa cidade como a de Santos não tem. 

Tem um trabalho bom em Betim... Agora ficou difícil aparecer um trabalho... afinal, não tem 

mais nada acontecendo. Belém, alguma coisa acontecendo...  

 Mas a verdade é que já existe muitas pequenas experiências em serviço acontecendo pelo 

país e que não tinha. Por outro lado, o número de leitos psiquiátricos que vinha diminuindo, 

estagnou e está tendendo a aumentar um pouco. Ainda são os responsáveis pelos maiores 

gastos em internação, são os leitos psiquiátricos no Brasil. Mais do que com pós-operatórios, 

doença cardiovascular, etc. etc. São leitos bem pagos com uma política do Ministério que eu 

sempre fui contra, de valorizar o pagamento do bom hospital psiquiátrico. Eles fizeram 

hospital 1, 2, 3 e 4. Agora eu falei com... com um diretor, eu e o Venturini, com um diretor 

de um hospital psiquiátrico e ele falou: “Você é italiano? Eu sou basagliano”. Eu tinha falado 

do Basaglia com o Venturini, com a pessoa de Basaglia, direto com ele e o Venturini: “Eu 

sei, eu sei”, aquele jeitão dele, não é? E o cara falou: “Eu sou basagliano, eu dirijo um 

hospital, oh! Psiquiatria 4. É o melhor padrão de um hospital psiquiátrico aqui no Brasil”. E 

eu conversei isso com o Venturini porque ele é a pessoa do Ministério e falei: “Tá vendo? É 

uma política errada. As pessoas acham que foi feita uma categorização...” 

 

AB – Como se fosse uma premiação, não é?? 

 

PA – Categoria 1, 2, 3...     (Barulho) 

 

PA – Da psiquiatria 4, não é? 

 

AB – É como se fosse um prêmio, não é? As pessoas pensam numa premiação. 

 

PA – As pessoas passavam da psiquiatria 2 para a 3 para a 4 e a 4 é a máxima. Aí para passar 

tem que ter um número X de paciente por médico e eles, em geral, fazem maquiagem. Então, 

é proibido ter cela forte, entendeu? Como se isso fosse uma qualificação. 

 

AB – E tornasse-a basagliana, não é? (risos) 

 

PA – É, então ela pulou e com a psiquiatria 4, aumenta o valor da diária, paga mais do que 

um hospital comum, ou seja, é uma premiação, etc. etc. E aí alguns desses hospitais 

cresceram, não têm um programa de redução de leitos, por exemplo, Paracambi, não é? Ex-

Paracambi, teve uma intervenção lá tal morreu paciente, não sei o quê. Saíram com 1200 

leitos e agora aumentou o número de leitos, entendeu? É um hospital com mil e tantos leitos. 

Rio Bonito e por aí afora.  

 Então, nós estamos numa situação quanto à questão dos hospitais: estagnado para 

aumentando, aumentando o custo, quer dizer, sem uma tentativa de mudança de modelo 

mesmo, no sentido de reduzir os hospitais. Acabou que esse negócio de psiquiatria 4 

fortaleceu o bom hospital psiquiátrico, fortaleceu o bom hospital. Por outro lado, a questão 

do movimento. O movimento se aproximou demais do estado de tal maneira que hoje ele tem 

pouca autonomia, pouca independência, não é? E pouca crítica. O movimento ficou meio 

com o braço social do estado, apoia as medidas do governo em relação à saúde mental que 
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identifica como todas oriundas desde o movimento o que, em parte, é verdade, foi uma 

verdade, não é mais. Então, o movimento é... é hoje um apoio social do estado sem nenhuma 

crítica quase. Por outro lado, a ... 

 

AB – Mas de efetivo, ele tem espaço assim, as coordenadorias estão nas mãos de pessoas 

ligadas ao movimento? 

 

PA – Estão, estão, em grande parte, em muitos estados, prefeituras, entendeu? Mas é que eu 

sempre digo assim, o estado... Não, não, assim o estado, a união, o poder público central que 

eu estou falando assim, não é? É que durante o período da administração do Domingos Sávio, 

ficou muito vinculado, apoiando as políticas do governo, que mais ou menos eram baseadas 

no movimento. Mas que iam sofrendo uma maquiagem na medida que se tornavam políticas 

e iam mudando e o movimento não soube perceber, não soube ter um distanciamento. Então 

de tal maneira que ficou, perdeu força porque ele ficou muito vinculado ao estado. Até os 

setores mais críticos, outros setores mais críticos. Domingo saiu uma matéria crítica, no 

sábado, no Globo da Lúcia Abelha e do Júlios Teixeira e tem razão em parte. Diz que o 

movimento e o governo se confundem, não é?  

Então, por outro lado, dentro do movimento social, Associações Familiares vinculadas aos 

empresários de saúde cresceram. Os empresários começaram a enfrentar o movimento, a 

partir da lei, projeto de lei Paulo Delgado, criando associações de familiares que, vinculados 

a eles, com o apoio financeiro deles, e toda ideologia deles, têm pessoas bem intencionadas, 

ingênuas, que entram ali, achando que é só uma questão mesmo de defesa ideológica e não 

que há interesses econômicos deles envolvidos. Mas que têm medo, acha que a reforma 

significa fechar hospital, deixar as pessoas na rua, abandonadas, etc. etc. A questão é que 

esses movimentos cresceram e ganharam sedes do poder público, aqui no Rio, por exemplo, 

ganharam lugar nos Conselhos de Saúde, disputam hoje os Conselhos Estaduais de Saúde, 

em geral, não é só de reforma psiquiátrica não, de saúde. Conselho Estadual de Saúde, 

Conselhos Municipais, estão avançando em vários locais e crescendo e até o empresariado, 

em geral, não só o psiquiátrico, viu que é uma boa estratégia. Chama aparelhar a comunidade, 

dar recurso, apoiar e fazer candidatos próprios, da mesma forma que eles fazem com a 

Câmara de Deputados, etc., fazer deputados e fazer conselheiros municipais, etc. etc.  

Então, o movimento está dividido, a opinião pública está dividida porque hoje tem dois 

movimentos sociais, duas linhas de movimento uma que fala a favor e outra que fala contra 

e as pessoas, o popular comum, fica confusa. Diz: “Mas a fulana é pai e diz isso, que o filho 

dele foi jogado na rua, que não tem como ficar com o doente em casa, ficou sem atendimento, 

a família é pobre, um país pobre e vocês ainda querem tirar...”. Embora o nosso princípio de 

desinstitucionalização implique em desospitalização e não implique em desassistência, 

aquela coisa de... eu, hoje, reflito muito se ele não foi utilizado pelo estado, considerando que 

essa política entrou para o discurso do estado, para as práticas políticas de assistência do 

estado, a partir do governo Collor. O Domingos Sávio já como Diretor de Saúde Mental no 

governo Collor. E veio ao governo Fernando Henrique e foi um processo de enfraquecimento 

do estado, de desaparelhamento do estado, não é?  E eu pergunto se nós não fomos também 

inocentes úteis, está entendendo? Utilizados nesse discurso numa política de desativação. 

Muito embora, concretamente, surgiram CAPS, NAPS pelo país afora, bastante, não é? Mas 

olhando de longe um pouco eu não sei se, na verdade, está havendo ou houve alguma 
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mudança ou tendência de mudança de modelo. E o fato de ter NAPS e CAPS não significa 

só que teve um investimento do estado, mas podem ser serviços absolutamente paliativos e 

sem muito impacto. 

Então, esse é o quadro assim para mim. Um quadro que nós estamos com os hospitais ainda 

fortes, estagnados nos seus 70 mil leitos nacionais, bem remunerados, alguns macro 

hospitais, você pensando a diária hoje está em torno de 20 reais, eu acho, é uma mixaria. 

Muito embora, você possa dormir num hotel na Lapa por esse preço e em muita cidade do 

interior, por 20 reais você dorme bem em muitos locais; motel é mais barato que isso, acho. 

Agora, pensa em mil pacientes? Porque o custo ele vai embutido um pouco nos custos de 

manutenção que são permanentes e mais ou menos regulares. A medida que vai aumentando 

o número, esses custos vão sendo distribuídos. Então, na verdade, uma alimentação diária 

você pode comer muito bem, por 3, 4 reais ao dia, considerando o custo do alimento, a 

produção, etc. etc. Você vê, você come hoje a quilo em restaurantes aí pela cidade 

tranqüilamente a 8 reais aqui no Rio, que é caro, em Vitória eu como por 4, 5 reais o quilo, 

aqui mesmo na Fiocruz, tem aquele restaurante ali rodízio, a 4 reais e tal. Então, você come 

mesmo, se não fosse, se a idéia deles não seria o restaurante ter lucro com a comida, a comida 

seria, mais a hotelaria, saladas etc, isso é distribuído. Na verdade, 1200 pacientes, 1260 tem 

lá a coisa agora eu acho, distribuiu-se é claro. Então, é um lucro fabuloso, fabuloso, macro 

hospitais. Essa coisa dos técnicos, não é? Eles vão maquiando, vão botando, então o cara tem 

uma rede de hospitais, ele contrata o técnico, o médico que é obrigado para passar para 

psiquiatria 4, terapia ocupacional ou enfermeiro, na verdade, o mesmo profissional cobre, 

digamos assim, os vários serviços, entendeu? E ele não pagando carga horária efetivamente 

a um local só como está.  

Então, têm uma série de outros problemas. O movimento, para mim, está havendo uma certa 

recaptura da reforma psiquiátrica, do potencial reformador executivo, crítico da reforma 

psiquiátrica a partir de uma estratégia, não é? Digamos assim, de recaptura mesmo consciente 

certos setores mais conservadores, é o caso típico também do Instituto de Psiquiatria levando 

para lá agentes da reforma, acenando com emprego, com bolsas, com convênios, junto 

inclusive com o próprio Instituto Franco Basaglia que recebe os recursos e contrata, a Colônia 

Juliano Moreira, etc. etc. e por aí afora. Então, esses locais já estão assim, já têm também sua 

Tv pinelzinha, a sua Tvzinha Pinel, cooperativas, cantinazinhas de pacientes, hospital-dia, 

centro de atenção diária, essas coisas assim. Mas é tudo assim, funciona de uma maneira, 

como se fosse uma brincadeira. 

 

AB – Uma brincadeira, a hora do recreio. 

 

PA – A hora do recreio, o sério mesmo é lá na enfermaria tomando Rispergalstop, está 

entendendo? Eletrochoque, antidepressivo, etc. etc. E com isso também, eu estou falando de 

maquiagem, mas parece que eu estou assistindo com isso um pouco a minha angústia, é um 

processo.... mesmo de mudança cosmética, superficial nessas instituições, adquirindo essas 

coisas novas, no sentido de modernizar, de ornamento mesmo, de metamorfose, mantendo o 

corpo estrutural da psiquiatria, ou seja, o conceito de doença, da forma de classificação da 

doença, das terapêuticas inabaláveis, entendeu? 

AB – E ainda usando como maquiagem esses outros elementos, ainda enfraquece a eles, não 

é? Porque se você coloca eles num lugar tão assim, que você tira deles a potência deles serem 
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o agente transformador depois, não é? Quando você captura, você diminui. Dá uma sensação 

de enfraquecimento. 

 

PA – É, exatamente, é mesmo a hora do recreio, fora da sala de aula... 

 

AB – Essa tua angústia Paulo, ela no momento está solitária ou você já consegue dividir isso 

com pessoas que estão dentro desse processo com você, que estão atuantes? 

 

PA – Muito pouco, com muito poucas pessoas... A Fernanda Nicácio, por exemplo... 

 

AB – Mas você vai buscar isso, você está pensando em pegar essa angústia e tentar... 

 

PA – Exato. Eu estou querendo ver como que eu vou refazer isso, como buscar, mas eu tenho 

sentido, isolado mesmo, as pessoas não... umas estão vendo e estão assustadas com o que eu 

estou vendo e tão desmentindo e tão tentando provar ao contrário, estão... 

 

AB – Estão reativas? 

 

PA – Estão reativas e tão falando não, é isso aí. A questão ali do Instituto de Psiquiatria, do 

Instituto Pinel, do Instituto Franco Basaglia, fizeram uma aliança, agora é o Instituto 

Municipal Colônia Juliano Moreira, foi municipalizada. Então, é... está tendo uma série de 

questões fundamentais, por exemplo, a suspensão das eleições para essas instituições, nós 

ganhamos no final da década de 80, como um processo de luta ampliado de luta nacional, a 

questão de descentralizar as universidades, as instituições públicas federais, a participação 

social, etc. de construir as políticas locais. Não era um projeto adolescente da nossa 

democracia, era um projeto de construção democrática. Com todos os problemas, você vê 

que aqui na Fundação a gente ainda elege, discute, é um momento institucional importante 

de definição, de escolha, etc. Abrimos mão disso e o movimento se cala e passa a apoiar, por 

exemplo, a direção do Pinel, o último diretor eleito ficou 8 anos e nunca mais tocou em 

assunto de eleição, quando saiu que escolheu o sucessor e recusou-se a receber os 

funcionários que tentaram levantar esse assunto. 

 Então, hoje quem está com posição crítica ou é, realmente, são os conservadores que, ainda, 

de qualquer maneira, estão criticando tudo o que está acontecendo ou são pessoas que passam 

a ser isoladas como ultra esquerda, como radicais, como diz Fernando Henrique, são coisas 

do passado, esquerda é do passado que não souberam ver os tempos era moderna, etc. etc. 

Então, eleição é uma das coisas. 

 A outra é contratação, então as pessoas não estão sendo mais quase que contratadas pelos 

concursos, estão sendo chamadas, por essas pessoas repassam o dinheiro para o Instituto 

Franco Basaglia que é uma ONG dentro do.... 

 

Fita 12 – Lado B 

 

PA – Lado B, não é? 

 

AB – É agora é lado B. 
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PA – Então é uma série de coisas assim que tão acontecendo, então as pessoas estão entrando 

assim nesses contratos e elas estão evidentemente se afastando de mim porque elas 

concordavam com o que eu falava, até elas serem chamadas e ser contratadas e com isso 

estão fazendo um processo importante mesmo. O Instituto de Psiquiatria, a levada da 

Cherine, da Rose daqui as pessoas estão vinculadas a esses projetos e são contratadas aqui, 

ali e acolá e está havendo uma perda. 

 No nível nacional, o movimento está muito assim vivendo um momento folclórico, dando 

importância a questão do carnaval, da folclorização do papel do usuário, a importância de 

botar o usuário na frente de uma assembléia, com cartaz, falando coisas, dando voz, mas isso, 

do dar a voz, às vezes tem o perigo de folclorização, está entendendo? Isso é uma coisa, uma 

faca de dois gumes. 

 

AB – Você acha que é menos um reconhecimento da cidadania dele do que... 

 

PA – É isso, você falou melhor que eu. É menos um reconhecimento da cidadania de 

construção de cidadania, e as vezes é meio com essa apresentação, também entre aspas, “para 

inglês ver”, como diz na gíria. Então, o que que eu faço com essas coisas? Tenho poucos 

interlocutores, muito poucos. Fernanda Nicácio é uma pessoa ainda, como eu estava falando, 

que eu converso seriamente, penso, reflito com ela algumas coisas, sentimos essas coisas 

assim. Algumas dessas pessoas da rede, da luta antimanicomial, a gente fala pelo telefone. 

Eu ainda sou chamado muito para viajar, para falar nos locais, aí encontro um ou outro aqui 

e ali, mas...  

Até a questão que eu estava te falando das resistências à reforma, ficaram assim... muito, 

muito é... vinculadas, o próprio movimento construiu, e talvez eu tenha até culpa também 

nisso evidentemente. É muito, é a caricatura assim: ou é a ultra direita ou é a esquerda arcaica, 

entendeu? Então, eu hoje assim, é... reflito muito sobre alguma dificuldade de ouvir algumas 

coisas que pessoas do movimento, da esquerda do movimento, faziam. Uma delas, por 

exemplo, a questão da Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica, cuja informação eu tenho 

agora ainda de ouvido, não está muito certo, a Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica. 

Essa Comissão foi criada a partir da Segunda Conferência, nunca houve qualquer consulta 

ou possibilidade de um cidadão da luta antimanicomial, postular ao cargo e saber como 

entrar. Tem representante de usuário e é tudo escolhido dentro do próprio aparelho de estado, 

o próprio Coordenador de Saúde Mental como era uma pessoa oriunda do movimento, 

considerava-se democrata uma pessoa do movimento, tinha esse poder de escolher. Só então, 

a gente não diferenciava ele do estado que ele representava. Então, era o representante dos 

usuários, representante dos usuários em geral de saúde, dos usuários de saúde mental, que 

tem lugar lá, representante de ONG, representante de Ministério de Educação e dos Esportes, 

tudo. Era ali bem mesmo dentro da Coordenação de Saúde Mental que se resolvia. Aí um 

grupo de São Paulo, oposição ao movimento de reforma lá, que teve trabalho também de 

base, um trabalho assistencial importante em São Paulo, vinculado ao Nacillistop, ao pessoal 

que está hoje lá no Instituto de Saúde, com o Carvalheira, ligados à Erundina, fizeram uma 

coisa interessante no governo da Erundina, que a gente às vezes achava que ainda não era 

reforma, fizeram centros de convivência, abriram 2 hospitais-dias em São Paulo, uma coisa 

de porte, e eles eram considerados arcaicos, retrógrados, etc. etc. etc. E tiveram uma 
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contribuição, por exemplo em termos de trabalho, eu era um dos poucos ainda que 

reconhecia, eu trouxe, inclusive, a Isabel Cristina uma das organizadoras desse trabalho aqui 

no curso para apresentar o centro de convivência que é uma coisa interessante. Eram espaços 

de encontro na rua, marcava assim naqueles jardins de São Paulo, um que tem um nome 

enorme... Itapanhangaba, Itapanhanbeba, esses negócios lá. Anhangabaú, esses negócio tudo 

assim, e ali tem um grupo de pessoas da saúde mental da prefeitura, são psicólogos, assistente 

social, médicos e dependiam muito da profissão, passavam a fazer atividades numa dessas 

praças com populações de rua, meninos de rua, mendigos, com doentes mentais da região 

que eventualmente... elas chamavam: “Olha, vocês vão lá em tal dia, tal horário, mas todos 

os dias eles iam, em horário de tanto a tanto, nós estamos lá, a gente pode jogar bola, a gente 

pode conversar, a gente pode... e começaram a fazer. “Na Páscoa? Fazer o que na Páscoa, na 

semana santa?”, “Eu não tenho família” “Então, vamos nos encontrar aqui”. As pessoas 

saíam das suas casas num dia, Sexta-feira da paixão para fazer um peixe lá, uma torta de 

palmito juntos para comer alguma coisa. Então, criaram uma referência, criaram... chamavam 

centro de referência, com pessoas, população de rua. Deixa eu atender... (Pausa na gravação). 

 Então, essas pessoas criticavam assim o isolamento, se não era igual ao trabalho de Santos? 

Não era igual ao trabalho do CAPS, São Paulo então estava fora e por outro lado, chamavam 

atenção para essa questão da comissão de reforma, etc. etc. que a gente meio que deixava 

passar desapercebido. Eu, de fato, nunca entendi, por exemplo, eu poderia postular 

representar o Ministério da Saúde já que eu sou da Fundação ou sou de ONG, sou do CEBES, 

qualquer coisa. Nunca entendi muito bem e era sempre escondido como é que, etc. etc. etc. 

A maior parte do movimento nem sabia quem representava a comissão, quem eram os 

representantes etc. 

 

AB – Quem eram os representantes. 

 

PA - Então, esse grupo de São Paulo começou a catar como é que as pessoas entravam, a ver 

os regulamentos, etc. então, foram e pegaram uma vaga da AONGstop, Associação Brasileira 

de ONGs, eles pegaram a vaga dos usuários em saúde mental, foram na assembléia, 

levantaram na reunião, votaram e ganharam o representante, ganharam outra via, sei lá 

CONAS, uma coisa qualquer e foram ganhando. E quando a comissão começou, de fato, a 

ter problemas, a discutir política porque eles estavam... 

 

AB – Estavam com 3 cadeiras, não é? (risos) 

 

PA – É, 3 ou mais cadeiras, então antes o Ministério ia lá, o Domingos e votava as coisas as 

pessoas assinavam, concordavam. Era bom porque todo mundo ia para Brasília, vinha um 

cara do Rio Grande do Sul, outro do Rio de Janeiro, passavam lá uns dois, três dias reunidos, 

com diária, era um passeio, conversava-se as coisas realmente, mas tudo era mais ou menos 

assim: era quase que o estado pegando o aval, da sociedade. 

 

AB – Pegando o aval, não era um estado propositivo. 

 

PA – Não era discussão e tal. A informação que eu tenho agora é que foi extinta, então, essa 

semana está sendo extinta essa Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica, está sendo 
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extinta a Coordenação de Saúde Mental, vai ser feita uma comissão de alto nível em saúde 

mental com diretores de instituições psiquiátricas, departamentos, etc. uma coisa assim, o 

que é um tremendo retrocesso, não é? Eu não sei ainda dessa informação. 

 

AB – Isso seria agora, essa semana agora? 

 

PA – Seria agora, essa semana em Brasília, seria a posse, você vê, eu até estou bem informado 

em geral eu não tenho qualquer informação disso, não consigo saber ao certo. Liguei para o 

Coordenador Nacional que só me disse que já estava exonerado... 

 

AB – O Domingos? 

 

PA – Não, o Alfredo... 

 

AB – Ah! O Alfredo. 

 

PA – É o Coordenador Nacional, de fato, é o Domingos. Ele saiu, foi exonerado, porque tinha 

problema de saúde, não podia permanecer e ficou o Alfredo Schechtman, substituindo o 

Domingos. Depois eu escrevo o nome para você. Aí ficou substituindo o Domingos, mas na 

verdade, o Alfredo não tem qualquer iniciativa, decisão, poder de decisão, ele liga para o 

Domingos e pergunta. O Domingos aqui da casa dele mais ou menos, ainda define, decide as 

coisas etc. de fato, ele coordena. 

 

AB – Mas o Alfredo não sabia de nada? 

 

PA – Não sabia de nada, os consultores internacionais que estão aí, nós estávamos 

conversando com eles, sabendo o que eles estavam fazendo no Brasil, a política, onde é que 

iam e tal... 

 

AB – Consultores internacionais em saúde mental? 

 

PA – Em saúde mental, da Organização Mundial de Saúde que faz consultoria ao Brasil, e 

eles falavam da agenda deles, é... como que o chefe oficialmente deles é o Domingos, que já 

saiu há meses, não é? Então eles diziam: “Não, o Domingos falou que eu tenho que ir tal dia 

para não sei aonde, conversar com não sei quem e depois quando eu voltar eu tenho que 

passar para o Domingos a informação daquilo e aquilo outro”. Então, o Alfredo já... a 

informação que ele me deu é que ele já estava exonerado e não estava renomeado para uma 

comissão que eles iam fazer, nós dissemos: “Mas que comissão é essa?”, “Não tem nada 

ainda decidido”. Então, a coisa está tão fechada que até quem é essa nomeação, quem é essa 

comissão, como é vai funcionar, etc. etc. não está especificada, entendeu? Então é isso... É 

uma perda então... Não sei como é que nós vamos. 

 

AB – Então vamos deixar de falar um pouquinho do Rio, efetivamente assim pensando os 

centros de saúde do Rio, tem algum germezinho de coisas novas na área de saúde mental 

aqui no Rio? 
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PA – Tem, assim, com todos os problemas que a gente pode considerar assim, qual é a 

referência do modelo que a gente quer? Da ruptura, da transformação e tal, o Rio foi um dos 

locais que mais atrasou nessa questão da reforma, embora tivesse sido o centro formulador 

crítico originalmente, os principais embates e enfrentamentos foram aqui, não é? E até por 

isso mesmo talvez a gente tivesse avançado pouco na reforma mesmo. Primeiro porque nós 

temos de fato uma rede hospitalar, uma resistência muito maior aqui no Rio, então você 

implantar um sistema municipal qualquer coisa no Rio é muito mais difícil do que numa 

cidade que não tenha um hospital psiquiátrico, por exemplo, você não tem um empresário lá 

influenciando na política a favor dos seus interesses, então é muito difícil uma cidade com 

12 mil leitos que chegou a ter o Rio entre públicos e privados, no estado do Rio, tem em torno 

de 4 mil, 6 mil, desculpe eu não sei agora. Teve até um censo recente. Mas uns 6 mil leitos 

não é? Sendo que quase 4 mil são privados. A Colônia Juliano Moreira contribui com os seus 

mil e tantos, 1600, o CPPII e o Pinel são os outros públicos, não é? Então, realmente foi 

muito mais difícil. Além disso, além desse enfrentamento já, nós tivemos embates com 

perdas, com saída de pessoas, com demissões, com retrocesso, com morte, etc.  

Além disso, o Rio tem suas características também de ex-capital isso tudo é uma cidade que 

o processo geral de descentralização em saúde, de municipalização foi prejudicado, agora 

que está sendo municipalizados os hospitais, etc. Muito poder, muito interesse envolvido 

nisso, a rede do INAMPS é muito forte, muito grande está sucateada, os deputados aí ficam 

com nomeações, interesses em trocas, em compras, em processos de aquisição de material, 

transferência de técnicos, internação de pacientes, atendendo a políticos, vagas, leitos e 

remédios, então é muito grande. Então o Rio começou a ter coisas importantes nos hospitais 

públicos federais que é onde tinha o grosso do pessoal do movimento, que entrou naquela 

co-gestão, naquela coisa toda, o Centro Psiquiátrico Pedro II, a criação da Casa do Engenho, 

o Espaço Aberto ao Tempo lá, a Enfermaria de Portas Abertas, agora Espaço Aberto ao 

Tempo. No Pinel o CAIS, o NAICAP tem um trabalho muito interessante que é o Núcleo de 

Atenção à Criança Autista e Psicótica, tem um trabalho muito interessante. Foi nesses locais 

que começou a ter trabalhos e no estado como um todo também, uma coisinha aqui, ali e 

acolá. No Instituto de Psiquiatria na época do Rafaelli teve um dos primeiros hospitais dias 

aqui do Brasil dessa conjuntura. Trabalha-se com a comunidade com a favela que tinha um 

trabalho muito mais de comunidade do que hoje, que é esse trabalho mais cosmético. De fato, 

Rafaelli foi subir a favela, fazer trabalho, no Chapéu Nogueira com não sei o quê, coisa e tal, 

grupo de teatro, grupo de, então começou a ter muito trabalho e agora a prefeitura está criando 

esses CAPS, não é? Já está no seu 4º CAPS. 

 

AB – Que são os CAPS? 

 

PA – Centro de Atenção Psico-Social, criou o primeiro aqui em Irajá, depois de ter feito um 

censo foi visto que uma das áreas mais desassistidas era aqui em Irajá, é aqui nessa região, 

se fez o CAPS que chama Rubens Correa. Depois criou o CAPS lá em Santa Cruz e em 

Campo Grande, esses em convênios com o Instituto Franco Basaglia que é desses mais 

problemáticos, as pessoas são todas contratadas tipo RPA, uma situação muito insegura, o 

próprio Instituto Franco Basaglia foi, digamos, selecionado por isso, escolhido, como não 

teve uma abertura para outras entidades, outras instituições. O Instituto virou meio que um 
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caixa 2 da prefeitura: contrata, emprega lá e faz. E agora está criando um quarto que é na Ilha 

do Governador, que é o Ernesto Nazaré e até eu fui convidado para ajudar a coordenar esse 

CAPS, a pensar e tal. 

 

AB – Você participou dessa...? 

 

PA – Não, não participei, eu fiquei de ajudar a formar o pessoal, eu tenho uma posição muito 

crítica embora o pessoal tivesse me chamado e eu falei que eu tinha uma posição muito crítica 

para durar muito tempo lá, não ia iniciar uma coisa que eu iria desgastar, que é melhor que... 

de qualquer maneira, eu não aceitaria as pessoas que não fossem concursadas, eu acho que 

se fez concurso, chame. Se não quiser fazer concurso, pensa outra forma, outra coisa, mas 

pelo menos fica menos ambíguo ou não faz de uma vez aí arca as conseqüências ou faz e 

chama as pessoas. Acabou que nesse CAPS, chamaram as pessoas do concurso. Inclusive a 

Laurinda que trabalhava comigo, a Débora, outras pessoas conhecidas assim, alguns ex-

alunos, não é? Ex-pesquisadores, então vai ser um CAPS mais assim com pessoal contratado, 

vai trabalhar junto aqui com o pessoal da FIOCRUZ, do Elos, pela população eu vou dar um 

tipo de supervisão, orientação sobre esses novos serviços assim, tentar ficar estudando a base 

teórica do serviço, mas não aceitei nem ser coordenador nem supervisor regular, supervisor 

que vai diariamente ao serviço. 

 

AB – É mais aquela parte teórica de acompanhar e vai ser um espaço para você mesmo 

acompanhar e.... 

 

PA – E eu achei também que houve boa intenção deles em me convidarem e que eu não 

deveria recusar, mas a questão da recusa não é que eu tivesse problemas com a orientação 

geral que a prefeitura vem tendo na sua política municipal de CAPS, não. Até achei que foi 

uma iniciativa deles assim respeitável para mim no sentido de eu sendo crítico, eles me 

chamaram para eu participar com eles lá. Foi mais a demanda mesmo de trabalho porque se 

envolver com o serviço, não pode ser lá de vez em quando. Já tenho aqui a linha de pesquisa 

que queria me dedicar mais e no momento do principal projeto é o acadêmico mesmo, de 

pesquisa, de investigação. É desenvolver o projeto Memória, é começar a soltar estudos, a 

fazer linhas... 

 

AB – É o projeto Memória da Psiquiatria no Brasil, não é? 

 

PA – É o Memória da Psiquiatria no Brasil, convênios internacionais, está entendendo, 

reabrir outras frentes, consolidar um grupo de pesquisa, eu estou mais para Casa de Oswaldo 

Cruz do que para Escola Nacional de Saúde Pública, entendeu? Mais para pesquisa do que 

para ensino. 

 

AB – A questão de ensino, nesse sentido. 

 

PA - Embora eu ache que a gente poderia ocupar o espaço do ensino, mas mais enquanto 

grupo, menos enquanto Paulo Amarante; esse é o meu projeto no momento. Então, mais 

enquanto também ensino de pesquisadores, de formação na área de pesquisadores do que de 
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formação de quadros de gerência, de liderança e técnicos e tal na área de saúde mental. Até 

o meu projeto educacional ele vai estar sendo mudado em relação ao projeto de ensino, no 

campo de pesquisa, no campo mais conceitual de história da psiquiatria por aí, do que... 

 

AB – Paulo, eu proponho, estou super satisfeita, e queria deixar esse espaço assim para você 

ou hoje aqui ou quando você quisesse num outro momento, coisas que você foi anotando: 

“Ai, esqueci de ter falado aquilo, deveria ter lembrado de tal pessoa, poderia ter lembrado de 

tal fato”, se você quiser o espaço é agora, a gente faz agora ou então você... 

 

PA – Não, eu prefiro o seguinte... 

 

AB – Me chama... 

 

PA - Você tem uma fita aí, não, não é? Essa aí, não é? Tem uma fita virgem, não. 

 

 

 


