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Resenha biográfica 

 

Domingos Sávio Nascimento Alves nasceu em Piedade do Rio Grande, Minas 

Gerais em 7 de março de 1951. Filho de José Edgar Alves e Maria Aparecida Nascimento 

Alves, realizou os primeiros estudos no Seminário Santo Antônio até 1967, quando entrou 

no Colégio Estadual de Juiz de Fora. Ingressou na Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Juiz de Fora em 1970, como aluno de uma turma experimental 

de cinco anos. 

Os primeiros anos da graduação foram marcados por sua dedicação à política 

ambiental e participação no diretório acadêmico da faculdade como vice-presidente e um 

dos representantes do conselho universitário. Em 1970 foi preso devido à sua militância 

política, tendo seus direitos políticos cassados, foi julgado em 1973, mas, somente em 

1979 foi absolvido definitivamente pelo Supremo Tribunal de Justiça. Durante o período 

da graduação participou de atividades literárias e culturais como teatro e cinema. Também 

trabalhou como sub editor do jornal da universidade e jogou no time de futebol de salão 

da Faculdade de Medicina.  

Nos últimos anos da graduação optou pela especialização em neurologia e em 

1975 veio para o Rio de Janeiro fazer Residência Médica em Neurologia, no Instituto de 

Neurologia Deolindo Couto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem 

especialização em Neurologia pela UFRJ e também pela PUC-Rio, onde estudou a 

síndrome de Parkinson. Além disso, tem especialização em Psiquiatria Social e em Saúde 

Pública, adquiridos em 1983 e 1987, respectivamente, pela ENSP/Fiocruz. 

Em 1982 foi contratado pela Campanha Nacional de Saúde Mental para assumir 

a direção do Hospital Jurandir Manfredini, na Colônia Juliano Moreira, e em 1986, foi 

nomeado Diretor Geral daquela Colônia.  

Foi convidado, em 1992, para assumir o cargo de Coordenador Nacional de Saúde 

Mental, pelo Ministério da Saúde, época em que atuou concomitantemente como 

Conselheiro Suplente do Ministério da Saúde no Conselho Federal de Entorpecentes 

(COFEN), até 1995. Este Conselho objetivava discutir a questão das drogas e envolvia 

membros de todos os Ministérios em uma proposta interdisciplinar. 

Trabalhou como Coordenador da Comissão Organizadora da Segunda 

Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1992, cujas propostas para 

discussão giravam em torno de dois pontos: mudanças no modelo assistencial e o direito 

dos pacientes à cidadania. 

Por motivos de saúde pediu ao Ministério da Saúde sua aposentadoria, em 1997. 

Entretanto, pouco depois foi convidado a compor uma chapa e participar das eleições para 

a diretoria do Instituto Franco Basaglia naquele mesmo ano. Em 1999, se candidatou a 

presidência do Instituto, cargo que ainda exercia em agosto de 2000, durante a realização 

da entrevista.  
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Data: 16/08/2000 

 

Fita 1 – Lado A 

 

LM - Entrevista com Dr. Domingos Sávio Alves, projeto Memórias da Psiquiatria no 

Brasil, hoje é dia 16 de agosto do ano 2000, essa é a fita número 1 e ele está sendo 

entrevistado por Laurinda Rosa Maciel, Nathacha Bianchi1 e Angélica Lourenço. Bom, 

Dr. Domingos a gente vai começar de uma maneira assim... até que para que nós três, eu, 

você e Angélica a gente se conheça melhor, né? A gente quer saber um pouco da sua 

trajetória pessoal, mas assim desde o nascimento: onde foi que o senhor nasceu, em que 

lugar, como é que chamavam seus pais ou chamam, se você tem irmãos, enfim as suas 

lembranças da sua cidade natal, quando é que você veio para o Rio. Enfim você fica à 

vontade para começar. 

  

DS - Eu nasci em Piedade do Rio Grande, é uma cidade bem pequena no interior de Minas 

Gerais, na região dos campos das vertentes, a cerca de 50 km de São João del Rei em 

1951, e sou..., sou, é... fiquei lá até os onze anos de idade, tenho um irmão, um irmão 

adotivo, dez anos mais novo do que eu, meu pai se chamava José Edgar Alves, era 

professor, professor... 

 

LM - José? 

 

DS - José Edgar. 

 

LM - Edgar Alves. 

 

DS - Alves, era professor de português e diretor de escola pública, minha mãe é..., se 

chama Maria Aparecida Nascimento Alves, é.... fui com 11 anos para Juiz de Fora, desde 

pequeno saí de Piedade, fui para Juiz de Fora, estudei num colégio de padres, num 

seminário de Juiz de Fora. 

 

LM - Como é que era o nome desse colégio? 

 

DS - Seminário Santo Antônio até 1967, quando eu saí e deixei o seminário e fui estudar 

no colégio estadual de Juiz de Fora, é... Em 1970, eu entrei na Faculdade de Medicina, 

faculdade... na Universidade Federal de Juiz de Fora, formei em [19]74, eu fui uma turma 

experimental de 5 anos de Medicina, foi uma única turma experimental de 5 anos e... foi 

um período que... durante esse período eu tive uma militância... nos dois primeiros anos, 

uma militância muito grande na área estudantil que culminou com a minha prisão. Fui 

preso político durante um..., né? No governo Médici, [19]71, [19]72, quando passava por 

vários campos de tortura, Juiz de Fora e Belo Horizonte e aí... depois fui cassado, tive os 

direitos políticos cassados... 

 

LM - Isso não tava no seu currículo. 

 

                                                           
1 A entrevistadora menciona por engano o nome de outra auxiliar de pesquisa como presente à entrevista. 
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DS - Não, tive os direitos políticos cassados, só fui absolvido em... [19]73, num 

julgamento de [19]73, um julgamento militar, que depois foi para o Supremo, só fui 

absolvido definitivamente em [19]79. 

 

LM - Com a anistia? 

 

DS - Foi um pouquinho antes da anistia, um pouquinho antes da anistia e em [19]75, vim 

para o Rio de Janeiro e fiz residência médica em Neurologia, no Instituto de Neurologia, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Deolindo Couto, aqui na Praia Vermelha. É.... 

e depois que terminei fui fazer, fui clinicar, fazer Neurologia Clínica é... Trabalhando em 

consultório, em diversos serviços. Em 1977, eu... é... começou-se um grupo de médicos 

em São Lourenço, no Sul de Minas e abrimos uma clínica com serviços de 

eletroencefalografia, radiologia e consultórios e eu ia a cada 15 dias, ficava dois dias no 

Sul de Minas. Cliniquei de [19]77 até [19]91, no sul de Minas, a cada 15 dias, eu tinha 

esse consultório e essa clínica, era um serviço de eletroencefalografia. Aqui no Rio eu, 

eu... eu trabalhei em alguns hospitais privados, hospitais gerais, hospitais de Psiquiatria e 

em 19... e trabalhei no meu consultório, eu tinha um consultório... e exercia a Neurologia 

Clínica internava os pacientes e exercia a Neurologia, e em [19]76 foi quando eu entrei 

no serviço público, eu fiz concurso do INAMPS em 1976, fui chamado e assumi no PAM 

Bangu, no antigo PAM Bangu em 1980, foi quando eu comecei então a trabalhar no 

serviço público no Rio de Janeiro. 

 

LM - Certo, é... olha só, você surpreendeu a gente com isso, isso não estava no seu 

currículo, mas eu queria Domingos que você fosse mais detalhista em algumas coisas por 

exemplo, eu achei legal você ter dado essa trajetória assim rápido, mas eu queria que você 

se prendesse talvez um pouco mais à... por exemplo, à sua formação de primeiro e de 

segundo grau. Como é que foi, se você lembra direitinho o nome da escola, se você tem 

alguma lembrança, porque... eu não sei quando que começou na sua vida essa predileção 

pela Medicina, né? Com certeza foi em algum momento aí da tua trajetória, talvez do 

primeiro grau ou do segundo grau, então, eu queria que você voltasse só um pouquinho 

assim para gente fosse... 

 

DS – Bem, a minha infância foi uma infância de cidade pequena, de região rural. Eu era 

até os dez anos, ou seja, até sair de casa eu era filho único, né? Quando meu irmão foi 

adotado, eu já tinha saído, eu já tinha saído, já tinha ido para Juiz de Fora, então, foi uma 

infância, infância de cidade pequena.  Cinema aos sábados, as pessoas carregavam as suas 

cadeiras para o cinema. 

 

LM - Ah! Que barato! (risos) 

 

DS - E muita atividade ligada à fazenda, quer dizer, passavam-se os finais de semana na 

fazenda, essa coisa de aprender a tirar leite, aprender a lidar com as coisas da fazenda o 

tempo todo, né? É... a influência muito grande nesse período era a influência religiosa, 

né? A cidade pequena com padre, essa coisa toda, que me acabou, me levando para um 

seminário... 

 

LM - Pro seminário. 
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DS - O colégio de padre em Juiz de Fora. Então, foi lá que eu tive, assim... quer dizer, o 

período que mais influenciou as minhas atividades, as minhas... a formação mesmo de 

uma, de determinado, determinada ideologia quer dizer, eu caí no seminário eu estava no 

segundo ano, foi em plena, início da ditadura em [19]64, o seminário era o lugar que era 

refúgio dos padres progressistas, eles se escondiam no seminário., então a gente teve um 

contato muito grande com, uma, uma... chamada elite progressista em Juiz de Fora, a 

intelectualidade da cidade que se escondiam no seminário. Então, era um lugar de correr 

das torturas, das prisões e tal. Isso influenciou muito na minha militância, na minha 

militância política... 

 

LM - Sem dúvida. 

 

DS - Eu era membro da Ação Católica, né? Da Juventude Estudantil Católica de Juiz de 

Fora, que era o organismo que depois passava a Juventude Estudantil Católica e entrava 

na JUC, Juventude Universitária Católica. 

 

LM - Certo. Isso você tinha o que? 16... 

 

DS - Tinha 15 anos. 

 

LM - 15, 16 anos. 

 

DS - 15 anos, a minha, minha expectativa na época, quer dizer, até o quarto ano eu estava 

na expectativa era ser padre e foi se diluindo, na medida que eu arrumei namorada, essa 

coisa toda, então, quer dizer, e quando descobriram que eu tinha namorada fui expulso. 

 

AE e LM - (risos)  

 

DS - Claro, que lá não tem esse negócio. Quer dizer, fui expulso no meio do ano, não teve 

essa história. 

 

LM - Nossa, é mesmo? 

 

DS - Fui expulso no meio do ano e quer dizer, tudo muito bem até descobrirem que eu 

tinha namorada: descobriram, expulso imediatamente e tal. Mas uma relação super, muito 

boa convivência e tal. E aí quando eu saí do seminário, quer dizer, acabou a perspectiva 

de ser padre, quer dizer, a minha tendência era jornalismo, porque a formação é muito, 

quer dizer, eu estudava latim, grego, literatura, quer dizer, então, a tendência era fazer 

alguma coisa relacionada ou com ser professor de português ou coisa assim ou é..., 

alguma coisa relacionada com jornalismo, comunicação, né? Estudava quatro, cinco 

línguas e tal. É... e essa eu tive uma dúvida no segundo... nessa passagem, tanto que eu 

fazia o clássico, não fazia nem o científico.  

 

LM - É curioso por que na entrevista que nós fizemos com o Dr. Edmar do Centro 

Psiquiátrico Pedro II (CPP II) ele também em dado momento... 

 

DS - Foi seminarista. 
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LM - É, e ele teve a mesma dúvida se seria jornalista ou médico aí depois ele definiu fazer 

Medicina, mas ele... ele inclusive fez um jornal na faculdade de Medicina, teve uma... 

 

DS – Não, pois é, eu, eu... 

 

LM - É interessante isso. 

 

DS - Eu fui redator do jornal do colégio. 

 

LM - É, tá vendo. 

 

DS - Eu era o redator, chamava em latim, claro que era um colégio de padres, Rex nostrae, 

coisa nossa, né? Das nossas coisas, eu era editor do jornal e isso estava com 15 anos por 

aí. 

 

LM - Como na música do... (risos)  

 

DS - (risos) 

 

LM - ...é do Noel? 

 

DS - Não... 

 

LM – Não, acho que é do Geraldo Alves, enfim agora já não me lembro. Tem uma música 

muito antiga chamada “Coisas nossas”. Ela não, não conhece (A entrevistadora refere-se 

à Angélica Lourenço) (risos).  

 

AE - Não dá... 

 

DS - Mas quer dizer, nessa época eu tive um grande dilema de fato: eu estava no final do 

primeiro clássico, fazendo línguas, idiomas e etc. e aí, mas tinha influência muito grande 

de onde eu fui morar. Eu saí de... do colégio interno e minha família, meu pai continuava 

morando no interior, ele era diretor de escola pública e eu fui morar então, numa república 

em Juiz de Fora e fui morar na república onde morava um tio meu, um futuro tio, (som 

de telefone tocando) e estava terminando Medicina, estava terminando Medicina e uma 

grande, muita amizade, muita coisa quer dizer, então, nessa passagem dos 16 para os 17 

anos eu tive um grande dilema, o que fazer? Fiz teste vocacional, fazer teste vocacional. 

 

LM - Para descobrir qual é a sua vocação, nossa! 

 

DS - E o teste vocacional naturalmente que ele confirmou o meu dilema, ou jornalista ou 

médico. 

 

LM - (risos) Não adiantou nada, lógico. Ele não te falou nada de novo. 

 

DS - Esse foi o meu dilema e aí quer dizer, o que pesou muito, e aí eu decidi, “Eu vou 

fazer o científico, vou tentar fazer Medicina” e aí o dilema desapareceu porque não tinha 

tempo de ter dilema também eu... aí meu pai, eu tive que trabalhar, né? Ele mantinha 
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minha república e tal, mas a mesada não dava, aí eu fui trabalhar, trabalhava num cartório, 

teve um período que eu vendi é... (som de telefone tocando) Tenho que atender esse 

telefone antes. 

 

LM - Sim. (pausa na gravação). 

 

DS - Está gravando? 

 

LM - Sim. 

 

DS - Então, essa, essa aí eu trabalhava e no início eu vendia assinatura do Jornal do Brasil. 

Até hoje eu me mantenho fiel ao Jornal do Brasil e depois eu trabalhei num cartório, não 

é? Eu trabalhava um período porque no outro eu estudava essa coisa toda, mas aí já 

decidido a fazer Medicina... Você decidiu como? 

 

DS - É porque eu tinha essa coisa do dilema do jornalismo e tal, foi passando e quando 

eu fiz a escolha de fazer o científico aí eu já me direcionei e fazer química e física e tal 

eu falei “Vou fazer Medicina”, com a certeza assim: “Vou tentar o vestibular de 

Medicina” e o empenho não era, a decisão era decisão meio lá também porque também 

eu não fui fazer cursinho, nada disso, nenhum empenho muito especial, não. “Não, vou 

fazer o vestibular, vou estudar, não é?” peguei o programa e falei “Vou estudar e vou 

fazer o vestibular”. Por sorte passei. 

 

AE - Por sorte. 

 

DS - Por sorte passei e tal. 

 

LM - Ótimo. 

 

DS – É, porque e tal essa coisa era uma coisa, por exemplo, a preparação que eu tive de 

conhecimentos gerais no seminário foi muito boa. Então eu não tive que... 

 

LM - Tinha uma base. 

 

DS - ...Estudar português, história, geografia e línguas e essa parte eu não tinha que 

estudar, só tinha que estudar as coisas que eu não sabia mesmo Biologia, Física, Química, 

três matérias, quer dizer, tirando e contando com um pouco de sorte, deu para passar. 

 

LM - Você gostava de ler mesmo, então.... 

 

DS – Exatamente, então eu não tive muita dificuldade. Na faculdade de Medicina quer 

dizer... privilegiei muito a militância política, muito, muito a militância política porque aí 

eu já me candidatei à Vice-Presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina, 

fui eleito e tal, fui representante, hoje não sei se existe ainda o conselho universitário, mas 

a universidade tinha um conselho universitário que tinha representantes dos alunos do 

conselho, eu era um dos representantes da Faculdade de Medicina.  

 

LM - Você fez a Faculdade de que ano até que ano? 
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DS - De [19]70 a [19]74. 

 

LM – [19]70 a [19]74. 

 

DS – [19]70 a [19]74, foi o tal turma experimental de cinco anos de medicina. Foi a única, 

depois teve uma turma de cinco e meio e tal. 

 

LM - Mas, são cinco anos mesmo? Não. 

 

DS - São seis. 

 

LM - São seis. Ah. Tá. 

 

DS - Medicina são seis. E então, nessa época foi uma época de muita militância e... que 

acabou se encerrando com a prisão. Nessa época, quer dizer, o período de, de, de... esse 

período, primeiro e segundo ano da faculdade, quer dizer, teve muita influência na minha 

vida. Primeiro por causa dessa coisa da militância política, eu me dediquei muito à 

militância política, eu não tinha condições de fazer nada com a medicina porque eu 

estudava, não dava para fazer plantão, não dava para fazer nada. Então, na verdade, vivia 

de mesada e essa coisa toda e... encontrava na militância aquilo que era no momento até 

a coisa mais importante do que até a própria faculdade de Medicina, me dediquei muito 

à militância. Não era um aluno medíocre, portanto passava de ano, do primeiro para o 

segundo ano, do segundo para o terceiro, mas me dedicava basicamente à militância 

política que se encerrou quando eu fui preso em dezembro de [19]71, fiquei preso até 

fevereiro de [19]72, e aí sim, aí me dediquei muito à Medicina, porque eu não tinha o que 

fazer, na época eu não podia, eu perdi o cargo de vice-presidente da faculdade de 

Medicina, do diretório acadêmico. Eu tinha os direitos políticos cassados então, na 

verdade eu tive que me dedicar muito aos estudos foi... um benefício e tal, e aí já comecei 

também no terceiro ano a trabalhar, dar plantão... quer dizer, essa coisa da Saúde Mental 

tem uma certa influência na época desse meu tio que me influenciou muito à fazer 

Medicina, que fez Psiquiatria, é psiquiatra, então, eu acompanhava os plantões e alguma 

atividade que... 

 

AE – Qual é o nome dele? 

 

DS - Xisto, Xisto Rolim. 

 

LM - Rolim. 

 

DS - Xisto Rolim, não é? Mas, nesse período, quer dizer, quando eu estava fazendo 

Medicina no terceiro ano surgiu o meu problema de saúde, a princípio um problema 

muscular, não é? Ainda dentro da cadeia, quando eu estava na penitenciária, é... e aí me 

fez escolher uma especialidade, quer dizer, a partir desse momento, quando se fez o 

diagnóstico da doença, que era uma doença neurológica e aí eu disse: “Não tenho dúvida, 

eu vou fazer Neurologia” é claro. 

 

LM - Isso você decidiu em que ano da faculdade? 
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DS - Terceiro ano. 

 

LM - No terceiro ano, você fez a opção. 

 

DS - Quando foi feito o diagnóstico, um problema de distrofia muscular, eu... 

 

LM - Como é que chama? 

 

DS - Distrofia muscular progressiva. 

 

LM - Distrofia. 

 

DS - Distrofia muscular progressiva; quando foi feito o diagnóstico, quer dizer, claro que 

teve um impacto muito grande na minha vida, eu era um atleta, eu jogava... 

 

LM - O que que é... 

 

DS - É uma doença genética que aparece na idade adulta, no início da idade adulta, têm 

umas formas muito graves que aparecem quando criança e têm umas formas menos 

graves. Menos graves para eles, né? 

 

LM – É, para quem sofre nunca é menos grave, com certeza. 

 

DS – Mas, essa forma menos grave ela aparece no início da idade adulta, então, quer 

dizer, com o aparecimento do problema da doença eu não tive dúvida do que eu ia fazer. 

 

LM - Neurologia. 

 

DS – Neurologia até para eu conhecer cada vez mais o meu problema e saber conviver 

com ele. E aí no terceiro, quarto e quinto anos eu já trabalhava já dava plantão, já fazia 

minhas coisas dentro do campo da Medicina. Fiz uma formação nesse sentido muito 

interessante porque, estudava muito e tal, dava muito plantão e vim para o Rio então, 

fazer... fazer. 

 

LM - Especialização. 

 

DS - Neurologia, fazer pós-graduação em Neurologia. Na época, a melhor residência que 

tinha no Brasil era a do Instituto de Neurologia do Rio de Janeiro e tal. 

 

LM - E como que que você achava assim, na época de curso de Medicina do currículo, 

das disciplinas, dos professores, tem algum assim professor especial que você tenha 

alguma lembrança boa, ou um caso, não sei alguma coisa que você queira resgatar aí... 

 

DS - Não, tem... 

 

LM - ...do seu curso. 
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DS - Tem, tem, no curso básico quer dizer, eu tive um professor de Anatomia que era 

uma coisa assim muito impressionante. 

 

LM - Você lembra o nome dele? 

 

DS - Lembro, Hildegardo Rodrigues. 

 

LM - Hildegardo Rodrigues. 

 

DS – Ainda é professor, ele saiu de Juiz de Fora, hoje é professor em Vitória. Na 

Universidade de Vitória, mas é uma pessoa que me influenciou muito pela pela concisão 

científica, essa coisa toda me impressionou muito, quer dizer, numa cidade média tipo 

Juiz de Fora, você ter uma pessoa tão aplicada com, com autor de livros publicados nos 

Estados Unidos, então, um sujeito de uma seriedade muito grande então isso me 

impressionou muito. E durante o curso de... de, já na fase de clínica médica, tive um 

professor que me influenciou muito que é um clínico, Kalil. Kalil eu não me lembro o 

sobrenome dele. É, mas, me influenciou muito, exatamente pela capacidade de fazer uma 

semiologia muito apropriada e tal. Então foram as pessoas que me influenciaram dentro 

do curso de Medicina. 

 

LM - Certo. 

 

DS - Do ponto de vista, do ponto de vista institucional eu já tinha crítica... 

 

LM - Ao... 

 

DS - ...Ao modelo, até porque, naquela época, Juiz de Fora estava experimentando esse 

chamado curso compacto de cinco anos que era uma coisa insuportável, a gente tinha 

durante o ano todo 35 dias de férias. 

 

AE - Nossa. 

 

LM - Durante todo o ano? 

 

DS - Todo o ano. 

 

AE - Que isso? 

 

DS - Então, era insuportável, era insuportável, era muito maçante, começava às 7:10 da 

manhã e ia até às 5 da tarde, todo dia. Então, era muito maçante foi uma experiência 

inclusive que não deu certo. 

 

LM - Com certeza. 

 

DS - Não deu certo, no semestre seguinte as turmas já passaram a ser de cinco anos e 

meio. 

 

LM - E depois seis anos. 
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DS - No ano seguinte seis anos, quer dizer, foi uma experiência frustrada. Então, eu passei 

por essa e a gente tinha uma crítica institucional muito grande. No que se refere à 

Psiquiatria, a crítica é... existia, é claro, porque era Psiquiatria num modelo tradicional, 

quer dizer, a psiquiatria bacteriana, diria, não é? Aquela coisa, como se a Psiquiatria fosse 

uma ciência médica, não é? Com Etiologia, Fisiopatologia, não tem, não verdade, não 

tem, entendeu? Mas foi esse tipo de Psiquiatria que eu aprendi e tentei rapidamente 

esquecer. 

 

LM e AE - (risos) 

 

DS - Na faculdade de Medicina. 

 

LM - Fez muito bem. E... ahn? 

 

DS -  Eu, então, nesse período quer dizer, felizmente eu era, convivi com pessoas que 

tinham um espírito crítico em relação à própria formação muito grande, são pessoas que 

hoje estão lá na faculdade de Medicina, são professores, alguns, que eram inclusive quer 

dizer, um que morava comigo, até recentemente era o reitor da Universidade de Juiz de 

Fora, o René, René Gonçalves, que é bioquímico, que foi uma... exatamente uma pessoa 

muito importante nessa coisa do espírito crítico em relação ao modelo da universidade, 

chamava modelo flexineriano (?), da faculdade de medicina brasileira. Então, foi um 

período muito interessante. 

 

LM - Sim, e Domingos, me diz uma coisa, nessa época você já tinha essa profusão, porque 

hoje você tem muito... monitorias, não é? Monitor de professor, bolsas de iniciação 

científica, já tinha isso, quer dizer. 

 

DS - Tinha monitoria. 

 

LM - Tinha monitoria. Só, não é?  

 

DS - Tinha monitoria, só. Só monitoria. 

 

LM - Então, na verdade a sua e de todas é... inserção mais na prática mesmo foi depois 

com a residência com o estágio, como é que era essa... 

 

DS - Não quer dizer, aí é que tá. 

 

LM - Ligação dessa teoria assim com a prática? 

 

DS - Não, porque logo depois que eu saí da penitenciária eu não tinha alternativa, eu tinha 

que fazer Medicina. Não, eu virei médico já no terceiro ano, eu trabalhava muito... 

 

LM - Entendi, você já começou a clinicar... 

 

DS - Trabalhava muito, todo lugar que tinha concurso eu ia lá fazia e passava e ia fazer 

concurso, clinicar. Quer dizer, esse meu tio era Psiquiatria em Rezende então, nos finais 
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de semana eu ia para Rezende e dava plantão, então, me enveredei imediatamente para 

fazer clínica e tal e foi muito interessante porque na medida que eu estava... no dia 

seguinte que ia ter aquela matéria, eu já tinha visto com ele, os casos, aquela coisa toda, 

então, foi muito, foi, foi... 

 

LM - Enriquecedor, né? 

 

DS - Enriquecedor, nesse sentido eu virei um medicão mesmo, entendeu?  

 

AE - Medicão (risos). 

 

LM - Medicão. 

 

DS - Virei um medicão de interior do país, é uma coisa desse tipo, que me valeu muito, 

me valeu muito na residência, quer dizer, a residência era uma coisa muito sofisticada, 

né? Residência em Neurologia era uma coisa muito sofisticada, era, era...  tanto que é um 

modelo que faliu, quer dizer, hoje... a residência em institutos é um modelo falido, hoje é 

feito lá no Hospital das Clínicas, no Fundão, no hospital geral. Esse modelo da super 

especialização é um modelo falido, naquela época, meados da década de [19]70, ele 

começou. 

 

LM - Ele começou. 

 

DS - E começou exatamente a falência dele, que é esse modelo do Flexan, do Abraham 

Flexan que é um médico educador americano que criou esse modelo, é o modelo das 

escolas, chamado hospitais escola. Esse modelo foi falindo, quer dizer, hoje tem o modelo 

do hospital escola ainda, mas é um modelo de hospital escola com todas as clínicas lá 

dentro, não como a gente fazia antigamente. Quer dizer, eu estudava Neurologia no 

Instituto de Neurologia. Então, você sabia tudo de neurologia, mais se tivesse uma gripe 

do lado... 

 

LM - Você não sabia. Tanto quanto isso, você sabe cada vez mais, mais, mais sobre cada 

vez menos, menos, menos. 

 

DS - Menos coisa, exatamente. 

 

LM - Impressionante. 

 

DS - Você compartimentaliza de tal forma que você não consegue enxergar a pessoa, quer 

dizer, não existe o doente, existe só a doença. Aí fica parecendo que é um dilema da 

Psiquiatria, não é, esse é um dilema da Medicina. 

 

LM - Da Medicina. 

 

DS - É um dilema da Medicina... 

 

LM - Interessante. 
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DS - ... e é um dilema que foi levado a efeito por... é um dilema desse século, desse século 

na Medicina ocidental. Só. Não é um dilema da Medicina oriental, não é um dilema... é 

um dilema desse século da Medicina ocidental a partir da influência americana, enquanto 

a influência era francesa, a Medicina não tinha nada disso. Freud era o maior neurologista 

do século passado. 

 

LM - Que coisa. 

 

DS - Ele não era psiquiatra, era o maior neurologista do século passado. 

 

LM - Maior neurologista. Hum, hum. 

 

DS - Quer dizer, então, é...é... você tinha grandes médicos, você não tinha grandes 

especialistas, tinha grandes médicos, essa coisa é coisa dos americanos que acabaram de 

construir uma especialidade e a gente foi o teste, né? O pessoal do MEC/USAID, o acordo 

MED/USAID assessorava a direção da faculdade então, a gente foi cobaia, de fato, nesse 

período. Foi cobaia desse processo, né? De divisão da pessoa em pedaços, né? É o que a 

gente chama de médico Ao, Ao. 

 

AE e LM - Ao, ao? (risos)  

 

DS - A pessoa chega, se queixa vira o médico e diz: “Que queria, tô com um problema, 

não é...”, “O problema do senhor é onde?”, “É no peito” “Então, AO pneumologista”. 

 

LM - Ao pneumologista. (risos). 

 

AE - (risos). 

 

DS - Aí chega no pneumologista, o pneumologista fala assim: “É no peito?” ele examina 

ausculta, não, é na costela. Ao ortopedista, então, o médico Ao, Ao. Então, o médico Ao, 

Ao, medicina Ao, Ao. Você vai passando... mas é, mas é essa é a hegemônica. Então 

vamos voltar à nossa... 

 

LM - E me diz uma coisa, Domingos nesse período aí tão de intensa assim atividade 

política pela qual estava passando o país e tudo, como é que era o relacionamento assim 

dos professores com os alunos, e dos próprios alunos, quer dizer, vocês tinham um grupo 

você enquanto aluno, enfim, você tinha um grupo de pessoas que conjugavam das mesmas 

idéias que você. Como é que era o relacionamento pessoal do grupo da sua turma? 

 

DS - Não, pois é... 

 

LM - Essa turma experimental... 

 

DS - Vivi experiências bem curiosas. Quer dizer, nos dois primeiros anos, enquanto eu 

era liderança política, era uma liderança política com muita, muita, muitas amizades 

muito... e além disso eu era um desportista, jogava futebol de salão no time da faculdade 

de Medicina, quer dizer, tudo isso faz criar turmas, várias turmas e Juiz de Fora é uma 

cidade pequena, uma cidade boa para se estudar, uma cidade que, na época, tinha 200 mil 
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habitantes e que tem tudo então, fica tudo circulando num determinado buchicho, ali quer 

dizer, é como se fosse tudo em Ipanema. Pertinho... 

 

AE - Todo mundo se conhece. 

 

DS - Todo mundo se conhece, todo mundo te conhece, você vai fazer as coisas à pé, não 

tinha essas coisas, só pra ir pro Campus da Universidade que você ia de ônibus, tal, mas 

então, essa coisa da... das relações era muito amistosa, muito interessante. Quando eu saí 

da cadeia, eu vivi um episódio muito curioso, boa parte dos meus colegas tinha medo de 

andar comigo. Então, vivi essa experiência, eu cheguei a ter que ter como companhia 

olheiros da ditadura, da minha turma, todas as turmas tinham olheiros da ditadura. 

 

LM - Isso não é folclore. 

 

DS - Não, não era folclore, tinham olheiros.  

 

LM - Não é folclore. 

 

DS - Não, boa parte do meu acervo de livros eu foi... foi, conseguiu não ser, não foi 

recolhido por que eu botei na mão do olheiro, que ele me avisou “Você vai ser preso essa 

noite e eu queria ficar com uma parte do que você tem” 

 

AE - Ele devolveu e ficou com ele? 

 

DS – Devolveu, não, devolveu depois, claro.  

 

AE - Nossa! Você conhecia os caras... 

 

DS - Não sabia, a gente desconfiava, mas na hora dos momentos mais difíceis quando eu 

saí da cadeia, os dois que eram olheiros se apresentaram. Se apresentaram e com toda a 

franqueza “Eu sabia que você ia ser preso, não sei o quê e tal” e eram as pessoas que 

andavam comigo porque eles não tinham perigo nenhum de andar comigo e... eles 

continuaram andando comigo, eles andavam comigo pela rua porque, é claro: eles te 

soltam da cadeia, mas enquanto você não é julgado, existe uma tortura permanente, quer 

dizer, então eu estava em casa, eu chegava por exemplo, às 7:00 da noite, daí a pouco 

chegava um camburão e me levava. Passava a noite no quartel, não, isso... eu ia para 

faculdade e não voltava para casa, minha mãe ficava me procurando a noite toda, meu 

pai... porque eles mudaram, né? Eles mudaram para Juiz de Fora, mas era, era...  eu estava 

na faculdade, chegava o camburão e me levava, isso foi durante um ano, um ano e meio. 

Eu não podia sair da cidade sem comunicar ao Exército, essa coisa toda, quer dizer, então, 

esse tipo de... as pessoas evitavam, poucos amigos continuaram andando comigo, poucos 

amigos, porque tinham medo de serem levados de serem.... Estava no auge a ditadura do 

[Emilio Garrastazu] Médici, naquele tempo se matava com facilidade, então...  

Das pessoas que foram presos comigo em Belo Horizonte, na fase de tortura em Belo 

Horizonte, um colega médico, do lado da minha cela, morreu, mataram, foram afogando 

o cara com água até morrer, até ele morrer. Então, tinha que ter medo, tinha que ter medo 

e as pessoas me evitavam. Então, eu vivi essa experiência muito desagradável, de amigos 

me evitando e eu tinha que compreender, claro. Tinha que compreender. Isso... final de 
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932, eu fui julgado, fui absolvido, a coisa começou a desanuviar, aí, quer dizer, aí o ciclo 

de amizades era muito grande, o círculo de amigos muito grande em Juiz de Fora e eu 

tinha antes sido ligado a teatro, isso no primeiro e segundo ano além da militância, eu 

mexia com teatro. Trabalhava.... 

 

LM - Isso, eu ia te perguntar isso, sobre atividades culturais. 

 

DS - Eu era ligado ao teatro e era, e era subeditor do jornal da universidade. Como é que 

era o nome do jornal? (pausa) Não me lembro o nome do jornal da universidade e então, 

sempre ligado à atividade literária fazia, tentava fazer cinema, aquelas coisas de fazer 

todos os cursos de cinema possíveis e tal. Então, tinha uma atividade cultural bastante 

abrangente nesse sentido. E fazia teatro. 

 

LM - Certo. 

 

DS - Fazia teatro o tempo todo. 

 

AE - Já atuou muito em peças? 

 

DS - Em peças de adolescentes, em infantis, essa coisa, só tragédias gregas aquela coisa... 

fazia ponta nas peças... 

 

LM - (risos) Ah! Mas é legal, né? 

 

DS - Não, pois é, mas eu gostava de fazer isso, porque foi uma coisa muito ligada ao 

tempo de seminário que a gente fazia com o teatro e tal. Mas é... é.... então, tinha um 

círculo de amizades, um círculo de relações bastante, bastante grande, né? E além de 

manter meus vínculos com o interior, eu ia sempre para São João del Rei, continuei sendo 

fiel lá às minhas raízes quer dizer, todo carnaval era em São João del Rei, que era 

belíssimo o carnaval. 

 

LM - E a cidade é muito bonitinha, né? 

 

DS – A cidade é muito bonita, é um presépio, né? 

 

Fita 1 - Lado B 

 

DS - ...o círculo, né? De amizades. 

 

LM - Isso. 

 

DS - E aí, eu estava falando, quer dizer, uma coisa interessante que tem você passar por 

um processo traumático desse numa cidade menor... é que o círculo de solidariedade é 

muito maior. Por exemplo, a manchete do Jornal do Brasil na época era “Julgamento dos 

intelectuais de Juiz de Fora começa hoje”, quer dizer, então, o peso que a gente tinha, 

éramos 12, 13 pessoas... a gente representava uma determinada situação de elite na 

cidade, quer dizer, então, você tem um... por exemplo, o bispo da cidade depôs a meu 
                                                           
2 Embora o depoente diga explicitamente final de 93, acreditamos que a data correta é 1973. 
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favor dentro do quartel, na Justiça Militar. Então, tem uma, uma, uma... um aparato de 

sustentação, de suporte muito maior, né? Advogados se ofereciam para defender a preços 

simbólicos, entendeu? Porque gostavam da causa. Então, foi, essa coisa que não acontece 

na cidade grande. Na cidade grande, é diferente, entendeu? 

 

AE - Eles não tinham medo nem de se envolver... 

 

DS - Não, não. 

 

AE - Mas conheciam, vocês?  

 

DS - Conheciam a causa. 

 

AE – Assim, conheciam pessoalmente, não? 

 

DS - Se conheciam pessoalmente. Não, conheciam pessoalmente. 

 

AE - Pessoalmente. 

 

DS - A cidade era muito pequena, conheciam pessoalmente, quer dizer, sabia que não 

estava, exatamente que eu não tinha nenhum, não tinha nenhuma perspectiva de 

clandestinidade, muito menos de luta armada, entendeu? Então, eles faziam questão de se 

defender. Então, o bispo foi depor ao meu favor, se ofereceu para depor, o bispo da cidade. 

Então, essas coisas na cidade pequena trazem suporte nesse tipo de situação de risco. 

Então, é essa, Juiz de Fora é isso. Quer dizer, frustrante foi, claro, é... a experiência 

traumática e a questão da doença, quer dizer, me limitou. Parei de jogar futebol essa coisa 

toda, né? E eu sabia que era progressiva e isso é que é mais complicado saber que a cada 

mês e a cada dia tinha uma piora pequena, mas tinha uma piora, entendeu? Então, quer 

dizer, essa incerteza em relação às possibilidades é que me deixaram mais aturdido, foi 

quando eu fiz a tentativa de fazer análise em Juiz de Fora, mas não deu certo. 

 

LM - Não deu muito certo (risos). 

 

DS - Não deu muito certo, a experiência foi frustrante, mas é... eu saí de Juiz de Fora 

ainda com a saúde razoável, vim para o Rio e aí a experiência aqui, foi uma experiência 

muito interessante porque quando eu cheguei no Rio, eu, eu, eu falei “Pô, é aqui que eu 

tinha que ter ficado a vida inteira”. 

 

LM - (risos) Tava lá... 

 

DS - Fiquei fascinado pelo Rio. Em Juiz de Fora a aula começava às 7:10 da manhã, quer 

dizer, aqui no Rio começava às 8:30, as atividades. 

 

LM - É. 

 

DS - Eu chegava às 9:00, falava que morava na Tijuca. Mentira: eu só atravessava a ponte! 

 

AE e LM – (risos) 
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DS – Eu morava em Botafogo, em frente ao Instituto de Neurologia. 

 

LM - Em frente ao Pinel. 

 

DS – Mas eu falava que morava na Tijuca e peguei um engarrafamento, tal, e meu carro  

lá no estacionamento e o professor nunca desconfiou. (risos) 

 

LM - Que coisa, hein? (risos) 

 

DS - O disciplinário lá, o chefe da disciplina nunca desconfiou e o meu carro tava lá no  

estacionamento. 

 

LM - Tá vendo, Domingos. 

 

DS - Eu só atravessava, pensei: “Aqui é o meu lugar”, entendeu? “Eu não vou embora 

nunca”. Eu vim para o Rio para ficar dois anos, fazer residência e voltar para Juiz de Fora 

para a universidade e voltar, mas cheguei no Rio e “Não, daqui não dá para sair, não”. 

 

LM - É, me diz uma coisa Domingos, já que a gente chegou aí nessa parte da sua 

especialização, né? Em Neurologia, você fez duas especializações, é isso? 

 

DS - Eu fiz... 

 

LM - Pela UFRJ e pela PUC? 

 

DS - Enquanto eu fiz... 

 

LM - Como é que foi? 

 

DS - Enquanto eu fiz a residência, eu fiz também um curso teórico na PUC. A PUC tem 

um curso teórico só de teoria de, de... 

 

LM - De Neurologia, ahn... 

 

DS - Neurologia. E aí eu fiz também esse curso teórico. 

 

LM - Por que? O curso da UFRJ ele era teórico e prático? 

 

DS - É, a Residência é Teórico e Prático. E a PUC tinha um curso de teoria mesmo, quer 

dizer, uma coisa, uma sistematização de teoria de, sobre Neurologia, que era interessante, 

era complementar, era bastante complementar, do tipo assim, por exemplo, o curso da 

PUC para você se formar você tinha que fazer uma monografia, diferente da residência 

que você não tem muito essa obrigatoriedade, na residência o seu desempenho durante o 

tempo da residência é que vai te dar o título ou não. Você é avaliado a cada mês. Na PUC, 

não, quer dizer, é um trabalho de conclusão de curso essa coisa toda, então, tinha mais 

peso teórico. E aí eu quis fazer porque eu já tava no Rio... Aproveitar o meu tempo, 

fazendo isso. 
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AE - Qual foi o tema da sua monografia? 

 

DS - Foi sobre Síndrome de Parkinson. 

 

AE - Síndrome de Parkinson? 

 

DS - Síndrome de Parkinson. Eu gostava muito e aí depois, então, no consultório eu passei 

a fazer mais a parte de epilepsia, que era uma das coisas que eu mais gostava. 

 

LM - Parkinson e epilepsia. 

 

DS - Quer dizer, no consultório você tem que fazer tudo, senão você não sustenta o 

consultório, mas eu, na medida do possível, eu ficava mais com essas situações e 

continuei freqüentando congressos internacionais, congressos, todos os congressos 

brasileiros e me dedicando mais à parte de epilepsia. 

 

LM - Epilepsia e você também tem uma especialização em Psiquiatria Social, né? Em 

Saúde Pública? 

 

DS - É aí, já é o segundo, o segundo tempo. 

 

LM - E como é que foi, é, pois é. 

 

DS - É, pois é. Não é, foi essa... 

 

LM - Porque os outros dois foram em 75 e 76, né. É a especiali... a especialização em 

Neurologia, pela UFRJ... 

 

DS – Isso fiz clínica neurológica, então, fiz o concurso do INAMPS para ficar no Rio, já 

era uma maneira de ficar no Rio, meu pai queria me levar para São João del Rei, aquelas 

coisas... mas aí eu fiz concurso lá no Rio, passei e tal 

 

LM - Certo. Aí já tinha despertado esse amor pela cidade, né? E você “O que eu tô fazendo 

lá, eu quero ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho que dar um jeito de depois do curso 

ficar aqui”. 

 

DS - E aí o que entrou lá na história como coisa da Psiquiatria foi a ida para a Colônia 

Juliano Moreira... 

 

LM - Juliana Moreira, exatamente. 

 

DS - Teve um período que a Campanha Nacional de Saúde Mental, estava contratando 

pessoas, para os processos de mudanças nos diversos hospitais, nos três hospitais, o CPP 

II... 

 

LM - Quais seriam os três? 
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DS - O Centro Psiquiátrico o Pedro II, que foi para lá Paulo Amarante, o Benilton 

[Bezerra]... 

 

LM - Isso, Jurandir [Freire Costa]. 

 

DS – O Jurandir, Carlos Augusto e pro, pro, e pra Colônia tinha ido o Pedro Gabriel 

Delgado, né? É... o Edmar [de Oliveira] tinha ido para a Colônia, né? E a gente... me 

sondaram, perguntaram se eu queria ir para lá, para ser neurologista de lá, porque a 

Colônia tinha um hospital geral, tem ainda até hoje. 

 

LM - Tem até hoje, né? 

 

DS - Se eu queria ser, “Não, tudo bem.” 

 

LM - Aquilo é um mundo, né? Domingos. 

 

DS - Muito grande. 

 

LM - Muito grande. 

 

DS - E aí “Tudo bem, então, tá bom”. Fui, fiquei chocado com o que vi, né? A Colônia é 

uma coisa muito assustadora, ainda é, mas na época era uma coisa muito assustadora. 

 

LM - Na época devia ser bem mais. 

 

DS - Não, era muito assustadora. 

 

LM - Hum, hum. Tipo os ‘porões da loucura’3, assim? 

 

DS - Deixa eu te contar a primeira cena, do primeiro dia de atendimento: eu cheguei no 

bloco médico, que era o hospital geral, eu estou lá, é... aí peguei um prontuário... Não. 

Primeiro eu cheguei e uma coisa me assustou. Eu cheguei no consultório, lugar de 

atendimento médico, tinha um armário de medicamentos, cheio de medicamentos 

psicotrópicos proibidos desde a década de 80, no início, no final da década de 70. Os 

remédios proibidos, Mandrix, Calon essas coisas todas, coisas proibidas, proibidas pelo 

Ministério da Saúde, estavam lá na prateleira, qualquer um chegava e pegava. Aí eu falei, 

“Tá fora do mundo, tá totalmente fora do mundo”, entendeu? Tinha nem consciência, 

estava fora do mundo mesmo, mundo real, mundo da lei, da lei banal, da lei 

administrativa. Aí eu me lembro que eu peguei o prontuário de uma paciente e falei com, 

na época não tinha enfermeiro, tinha auxiliares, guardas, eram guardas. Chamei o guarda 

chamei e falei: “Olha, essa paciente aqui, eu queria vê-la”, “Então, tá bom pois não”. 

Saiu, daí a pouco eu começo a ouvir uma gritaria no fundo do corredor: “Ué? Será que 

aconteceu alguma coisa? Eu vou dar uma olhada”, levantei fui dar uma olhada, ele estava 

trazendo a paciente arrastada pelo cabelo. 

 

                                                           
3 A entrevistadora se refere ao vídeo intitulado “Porões da loucura”, de Helvécio Raton, que aborda o 

cotidiano do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, antes do processo de reforma 

psiquiátrica. 



 

24 

 

LM - Ai!! 

 

DS - Arrastada pelo cabelo. Aí eu falei: “O que que houve? Qual o problema?”, ele falou 

“Qual o problema não? O senhor chegou hoje doutor, aqui é assim.”, “Não, aqui não é 

assim.” 

 

LM - Nossa, Domingos! 

 

DS - “Na minha presença não é assim.”, “Dr. o senhor é novo, o senhor tá chegando hoje. 

Aqui é assim”, eu falei “Não, na minha presença você não vai fazer isso”, “Então está 

bom, como queira”, falei: “Não, eu não vou atendê-la”. Subi, o Pedro Gabriel não sei se 

tá na sua relação, o Pedro Gabriel Delgado. 

 

LM - Tá, Pedro Gabriel Delgado. 

 

DS - Que é o atual Coordenador de Saúde Mental do Ministério [da Saúde]. 

 

LM - Pois é, tem sido difícil à beça falar com ele. (risos) 

 

DS – Imagino. Aí eu fui na sala do Pedro, que era o Coordenador Técnico, tinha assumido, 

tinha um mês que ele era o Coordenador, eu falei: “Pedro, eu passei dois anos da minha 

vida aprendendo pra...”, ele disse: “Não cara, é isso aí. Você tem que fazer uma opção 

você foi chamado aqui, porque é uma batalha, é uma guerra, estamos te convidando para 

uma guerra, você escolhe”. 

 

AE - A idéia deles era que você ajudasse a modificar. 

 

DS - Modificar isso. 

 

LM – A modificar. 

 

AE - Modificar esse quadro, não se conformar em. 

 

DS - Não, não. 

 

LM - Não ratificar isso. 

 

DS - Pelo contrário, nós estamos te chamando porque exatamente é para você ver... 

 

LM - Para que seria uma guerra mesmo, né, Domingos você mudar esse estado de coisas. 

 

DS - “É uma guerra, você está entrando numa guerra, você quer participar de uma guerra 

ou você vai se acovardar?” 

 

AE - Isso já te anima, né? 

 

DS - Não....  
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AE - Mudar as coisas, né. 

 

DS - Ah! Claro, a gente sabia que era um grupo disposto a fazer mudanças. As mudanças 

foram tão importantes que essa pessoa, eu, eu não consigo me lembrar o nome dele, já até 

faleceu, essas pessoas depois de dois, três seminários de sensibilização se tornaram um 

dos melhores auxiliares de enfermagem da Colônia. 

 

LM - Esse... que arrastou... 

 

DS - Esse. 

 

LM - A moça pelos corredores? 

 

DS - Por que que ele fazia isso? Porque as pessoas delegavam para ele fazer isso. 

 

AE - E ele não tinha nenhuma... 

 

DS - Ele não tinha instrumento, qual a tecnologia que teria... 

 

AE - Não tinha, não sabia. 

 

DS - ... para lidar com as pessoas?  

 

AE - Uma coisa tão simples então, falar para ele. 

 

DS - Exatamente, quer dizer, o que ele fazia, era repetir o que os médicos faziam. O Dr. 

Mário Pelon, por exemplo, esse nome vocês não podem esquecer. Dr. Mário Pelon... 

 

AE - Eu escrevo. 

 

DS - ...que era professor titular de Psiquiatria da Unirio... 

 

LM - O Paulo Amarante já falou dele, na entrevista dele. 

 

DS - ...Dr. Mário Pelon, ele, ele prescrevia para as pacientes eletrochoque nos mamilos e 

no clitóris, até o orgasmo... não e defendia publicamente que era a melhor maneira de 

tratar a histeria. 

 

AE - Tratar a histeria? 

 

DS - É assim que se trata a histeria. 

 

AE - Assim? 

 

DS - É assim que se trata a histeria. Botava todas nuas, no pavilhão... 

 

LM - Ah! Que horror. 
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DS - Ia passando e ao invés de dar eletrochoque na dose que... existe a medicação 

terapêutica, é aqui na cabeça, ele não ele dava sub dose pequenininhas nos mamilos e nos 

clitóris até o orgasmo, é assim que se trata. Quer dizer, esse foi o lugar que nós chegamos. 

 

LM - Nossa. 

 

DS - Eletrochoque era dado porque o paciente jogava pedra no carro da diretora, por 

exemplo, aí... 

 

LM - É punitivo, né? 

 

DS - Exatamente, “Dr. fulano de tal, por favor vai lá”, aí falava assim: “Dá uma 

eletrocutada lá na...” 

 

AE - Ai, Jesus. 

 

LM – Eletrocutada. 

 

DS - Falava, alto, alto, quer dizer, então, foi uma experiência assustadora. 

 

AE - Quando você chegou lá esse pessoal todo saiu e entrou um novo grupo, ou vocês 

conviveram? 

 

DS - Não, a gente era, era uma discussão teórica, em botequim, naturalmente. 

 

LM - (risos). 

 

DS - Que durou, que durou muito tempo, se é possível resgatar essas pessoas. No nosso 

entendimento, o meu era o tempo todo, de que é possível resgatar essas pessoas. Essas 

pessoas estavam agindo em nome de alguém. Não é da cabeça deles. Um sujeito semi 

analfabeto que faz isso, não é da cabeça dele, ele foi autorizado por alguém. Então, se tem 

que desautorizar quem tava fazendo isso. 

 

AE - Desautorizado e instruído, também. 

 

DS - Desautorizado e instruído. Então, na medida que a gente passou a desautorizar as 

pessoas que faziam isso, o clima foi mudando, tanto que o clima mudou completamente. 

Um ano depois eu era diretor do hospital, dois anos depois era diretor geral da Colônia, 

essa coisa toda. 

 

LM - É porque isso foi um ano depois mais ou menos de você ter feito o curso de 

especialização, né? Em Psiquiatria Social... 

 

DS - Não. 

 

LM - Que você passou. 

 

DS - Não o curso, quando o, eu entrei na Colônia em dezembro, em janeiro de [19]82.  
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LM - Ah! Tá foi concomitante. 

 

DS - Em [19]83, quando eu fiz o curso, eu já era diretor do hospital. 

 

LM - Ah! Tá, você já era diretor... tá certo. 

 

DS – Eu já era diretor e eu falei: “Oh, já que eu entrei aqui, nesse negócio, então, eu não 

posso ficar aqui de analfabeto, não posso ficar de orelhada então, eu vou fazer esse curso”. 

Foi quando eu fiz o curso de Psiquiatria Social que era lá. Era em convênio com a Escola 

Nacional de Saúde Pública [ENSP]... 

 

LM -   Lá na Juliano Moreira? 

 

DS - Mas era lá. 

 

LM - Ah! Era?  

 

DS - O curso nasceu na Colônia. 

 

LM - Ahn... 

 

DS - O curso nasceu em [19]82.  O criador do curso foi o Pedro Gabriel. 

 

LM - Foi o Pedro Gabriel. 

 

DS - Foi o Pedro Gabriel, em 1982. Então, o curso até 87, ele foi na Colônia, depois é 

que a gente levou o Paulo para a ENSP, o Paulo era do CPP II, o Paulo saiu da 

Coordenação de Saúde Mental do Estado, quando ele saiu do estado, eu falei: “Paulo, 

vamos fazer o curso agora na ENSP”, as condições políticas da Colônia eram muito ruins 

na época. Aí o curso foi para a ENSP, só em 88 que ele foi para ENSP, mas ele era um 

curso da Colônia, tanto que os residentes de fora ficavam na Colônia, ficavam o tempo 

inteiro na Colônia. Sempre foi na Colônia até [19]87. Depois em 88 ele passou para... 

 

LM - E quem dava aula nesse curso quando era lá na Colônia, quando você fez? 

 

DS - Ah! Não era o mesmo grupo, grupo da ENSP, era o grupo da ENSP, os professores 

eram o Paulo Amarante, o Nilson [do Rosário], era o mesmo grupo... 

 

LM - Ahn...Ah! O Nilson. 

 

DS - (?) Né... quer dizer, Nilson do Rosário, o Benilton, foi professor, o Jurandir. 

 

LM - Isso. 

 

DS - Quando eu fiz Psiquiatria Social, é que eu falei: “Não, então, agora eu vou, vou...”. 

 

LM - Já que eu entrei nessa guerra, né? 
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DS - Me inteirar do que eu estou fazendo. 

 

AE - É. 

 

DS - Vou me inteirar melhor do que eu estou fazendo. Foi nesse sentido, então, que eu 

continuei clinicando em Neurologia. Eu, não fui para a Psiquiatria não, eu continuei 

fazendo clínica de Neurologia. Aí, depois fui Diretor Geral da Colônia, primeiro eu fui 

Diretor do hospital de agudos, hospital Jurandir Manfredini. 

 

LM - Que é o Jurandir Manfredini, né. 

 

DS - Que é o hospital de agudos. 

 

LM - De [19]83, depois de 85 a 86, né? 

 

DS - Isso, e aí depois eu fui ser Diretor Geral. 

 

LM - Certo. 

 

DS - Da Colônia em [19]86, da Colônia toda. 

 

LM - Que a Colônia é um complexo, né? São várias... unidades. 

 

DS - Agora separaram. 

 

LM - Agora tá municipalizada, né? 

 

DS - Depois que municipalizou você tem uma divisão. Tem o hospital, o antigo bloco 

médico, que é o hospital geral, atualmente chama Hospital Álvaro Ramos, que é um 

hospital clínico, só de clínica. Tem o hospital de agudos, né, que é o hospital Jurandir 

Manfredini e a antiga Colônia que tem os pavilhões antigos, o acervo, essa coisa toda, se 

chama IMAS, Instituto Municipal de Saúde Juliano Moreira. É o Instituto Municipal de 

Assistência à Saúde Mental (IMAS), então, é separado. As administrações separadas, 

tudo separado. A Colônia hoje é um bairro, não sei se... 

 

LM - Já fui, fui lá, um tempo. 

 

DS - É mesmo um bairro completamente. 

 

LM - Linhas de ônibus transitando... 

 

DS - Linhas de ônibus. É um bairro. 

 

LM - É uma cidadela, é impressionante o tamanho. 

 

DS - Tem só de invasões, seis mil famílias, entendeu?  
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LM - Tem uma rádio lá dentro, né? 

 

DS - Tem, as rádios fecharam que era uma rádio pirata. 

 

LM - É pirata mesmo, é né. 

 

DS - Fecharam, do Sivuca. 

 

LM - Do Sivuca? Do, do...? 

 

DS - Daquele Sivuca. 

 

LM - Desse Sivuca? 

 

DS - Desse Sivuca (?) né. 

 

LM - Que bandido bom, é bandido morto, né? 

 

DS - Isso, exatamente. Tinha lá, tinha esquadrão da morte; no meu tempo tinha esquadrão 

da morte, eles ofereciam para ajudar... 

 

LM - Ahn... você vai ter que detalhar essas histórias para gente, né? 

 

DS - Então, quer dizer, quando eu entrei nesse circuito... 

 

LM - Conta agora da Juliano Moreira. Quando você foi chamado para ajudar nessa guerra, 

e aí? 

 

DS - Não, pois é, essa foi uma experiência muito interessante porque a gente chegou, era 

muito curioso que o chefe, o diretor do lugar onde eu trabalhava, ele era uma pessoa tão 

medíocre do ponto de vista técnico, que falava “Dr. Fulano de tal, o senhor é Psiquiatria?”, 

ele perguntava para mim o que que eu era. Eu falava assim: “Eu sou clínico, sou 

neurologista”, aí ele falava eu sou professor psiquiatra, mas aí se chega um Psiquiatra e 

perguntava” Dr. fulano de tal, o senhor é Psiquiatria?” ele perguntava “O senhor é o 

que?”, “Psiquiatra”, “Então, eu sou clínico”. 

 

LM - Ué? 

 

DS - Ele sempre falava o contrário para não ter perigo, que ele era tão medíocre, tão... 

 

AE - Ele tinha medo... 

 

DS - Medo... 

 

LM - De ser contestado. 

 

DS - Não é à toa que um ano depois que a gente chegou, a diretora desse hospital geral 

era outra pessoa, era uma epidemiologista, quer dizer, então, a nossa legitimação, quer 
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dizer, primeiro teve uma decisão política, né? O então diretor da Colônia Eimar 

Camarinha, que era um diretor que tinha força política porque ele era militar, da 

Aeronáutica, ele tinha força política naquela época, nós estávamos ainda no final do 

governo militar, tinha essa força política e a gente entrou com a legitimidade do 

conhecimento. Então, por exemplo, bom... eu sou neurologista então, eu vou examinar as 

pessoas, não tem esse negócio de... não eu vou lá vou examinar, vai ter prontuário, vamos 

conseguir medicação, a gente abriu e eu abri, né? Abri um serviço de eletroencefalografia, 

compramos um aparelho de eletro, montamos um serviço, fazia eletro das pessoas. Quer 

dizer, a gente se consolidou, se legitimou dentro da Colônia pelo conhecimento técnico.  

 

LM - Certo. 

 

DS - Quer dizer, eu preciso, preciso introduzir a Medicina aqui dentro. Não tinha 

Medicina. 

 

LM - Não tinha Medicina. 

 

DS - Que era essa Medicina do Mário Pelon, é isso que se chamava Medicina lá, 

entendeu? Então, foi um negócio de introduzir lá dentro o mínimo de conhecimento a 

partir do século XIX. 

 

LM - Nossa! 

 

DS - É verdade. 

 

LM - Que defasagem aí de um século. 

 

DS - É isso mesmo, um século, entendeu? Então, tanto no campo da clínica, quanto no 

campo da Psiquiatria. Então, o cenário, era um cenário de, de, de lugar abandonado, né? 

Porque é diferente, por exemplo, da experiência do Paulo [Amarante], do Benilton 

[Bezerra], no CPP II. Eles chegaram, eles tiveram que enfrentar uma direita organizada, 

eles tiveram que enfrentar mesmo. Jurandir e o Paulo enfrentaram uma direita muito 

organizada no campo da Psiquiatria. A gente não, a gente enfrentou um bando de... 

 

LM - De medíocres... 

 

DS - De medíocres e bandidos. Bandidos, entendeu? Oportunistas, quer dizer, então, 

nesse sentido era mais fácil, você impor as suas idéias e seguir à frente o processo. Agora, 

claro que o processo cheio de contradições, muito difícil, um contingente de funcionários 

de mais de mil funcionários. Então, muito complicado. 

 

LM - Mais de mil funcionários? 

 

DS - A Colônia tinha mais de mil funcionários, tinha área para quase três mil pacientes.  

 

AE - Nossa, então, é bem... 

 

DS - Não, era um mundo... 
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LM - Era um mundo. 

 

AE - Todo mundo abandonado, assim... 

 

DS - É, as pessoas iam lá uma vez por semana, os funcionários. 

 

LM - Não tinham o menor comprometimento, né... 

 

DS - Não, nada disso. 

 

LM - Profissional, com o trabalho. 

 

DS - Não, não tinha essa história, não. 

 

LM - Impressionante. 

 

AE - E como é que as pessoas eram internadas lá assim, baseadas...  

 

DS - Por ofício... 

 

AE - ...em que... 

 

DS - Não, não tinha... 

 

AE - Tava incomodando... 

 

DS - Não era exame médico, era por ofício, ia um ofício de um diretor de qualquer 

lugar,falava: “Olha, recolha-se à Colônia”,  recolha-se... 

 

AE - Vai, não tem... 

 

DS - Não, não tinha procedimento de tratamento, mesmo depois que a gente entrou, ainda 

tinha muita, mesmo com as pessoas novas que uma ou outra que entrava. É claro, o 

senador indicava, você tinha que engolir. 

 

LM - Um senador indicava o quê? Para um cargo?  

 

DS - É, a gente só conseguiu fazer concurso para admitir as pessoas lá em 84. É em 82, 

83, foi tentativa de concurso, não foi possível. Só em 84 que a gente aí tinha o (?) mesmo 

de campo (?). 

 

LM - Fora isso, era tudo indicação. 

 

DS - Indicação e tal. 

 

LM - As pessoas não tem o menor comprometimento nem com trabalho, nem com serviço 

público, nem de querer mudar nada, né, Domingos. 
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DS - Exatamente, algumas pessoas... 

 

LM - Muito cômodo deixar como tá, né. É o que o guarda lá falou com você, o auxiliar... 

 

DS - Claro. 

 

LM - Aqui é assim. 

 

DS - Não, ele falou mesmo, aqui é assim. 

 

AE - Você que tá novo, você que tem que mudar. 

 

LM - É, você que se adeqüe. 

 

DS - Exatamente, você vai se adaptar, ele falou: “Calma que... o senhor vai se adaptar”, 

entendeu? Quer dizer, foi preciso, e aí a gente fez isso, muito seminário interno, muita 

discussão. 

 

AE – Vocês começaram por aí? Pelo seminário interno? 

 

DS - Seminários internos, com os profissionais, com os guardas, com todo mundo, 

querem dizer, e aí isso as coisas foram mudando. Foi um processo muito difícil, o 

processo de abrir todas as grades, todos os pavilhões foram abertos porque todos tinham 

grades, quarto forte. Nesse processo de abertura em 82, um paciente matou um 

funcionário da Colônia à enxadada na cabeça, entendeu? E era uma questão clínica, que 

ele matou o cara para quem ele trabalhava, numa casa que ele trabalhava nos finais de 

semana. 

 

LM - É mesmo? 

 

DS - Quer dizer, estava fazendo um processo de transferência. 

 

LM – Transferência total. 

 

DS - Estava fazendo um processo de transferência, não foi detectado e ele matou esse... 

Então, foi muito traumático, muito traumático. E algumas coisas curiosas, muito 

folclóricas, né? A gente mesmo estimulava os pacientes melhores a dar uma fugidinha. 

 

AE - (risos) 

 

DS - A gente abria, a gente abria os portões da Colônia e deixava fugir. 

 

DS - Dar uma fugidinha para onde? 

 

DS - E aí, não, aí é que tá. Eles iam para rua, para... (risos). Tinha, perto da Colônia, tinha 

uma granja e um frigorífico, o cara tinha uma granja atrás e perto tinha um frigorífico. E 
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aí um grupo de três ou quatro pacientes foi lá pedir frango que eles queriam, gostavam de 

frango.  

 

AE e LM - (risos). 

 

DS - O cara não deu, o cara não deu, eles chamaram mais dez e quebraram o frigorífico 

todo. 

 

AE e LM - (risos). 

 

DS - Aí foram lá perguntar para gente “Eu não tenho nada com isso, não” (risos), quer 

dizer, aconteceu muita coisa engraçada, entendeu? Que a gente estimulava porque era 

divertido e a gente começou na época quer dizer, para abrir um serviço, a gente tinha uma 

consciência política razoável, então, para abrir o [Jurandir] Manfredini, o hospital de 

agudos, a gente saía nas comunidades discutindo a necessidade, a importância de um 

hospital psiquiátrico. Então, todo mundo falava: “Não, nós queremos é posto de saúde, 

não queremos hospital psiquiátrico, não. Hospital Psiquiátrico não precisa, vai para 

Amendoeiras”, vai para esses lugares cada um pior do que o outro, mas as pessoas 

estavam acostumados com isso, mas quando a gente começou a discutir é... a importância 

de abrir um serviço público de boa qualidade e não sei o que e tal, a gente tinha que ir à 

noite para as associações de moradores, pra igrejas, era, foi um trabalho interessante. 

 

LM - Que trabalho! 

 

DS - De igreja, ir nas igrejas, paróquias e tal e teve um episódio que eu não estava, né? 

Porque com a minha limitação física que eu não era a de hoje, mas já tinha uma limitação 

física, teve uma reunião na favela do Rio das Pedras, que é ali no pantanal ali, na antiga 

estrada de Jacarepaguá, que é uma favela pesada, barra pesada mesmo. E o pessoal, foi, 

o diretor de Curicica, o diretor da Colônia, todos bonitinhos de branco, sapatinho branco, 

com a chuva e a lama todos caíram lá, de barro... 

 

AE e LM - (risos). 

 

LM - Voltaram marrons... 

 

AE - Dessa você escapou. 

 

LM - É. 

 

DS - Mas um processo muito, muito interessante (som de telefone tocando), foi um 

processo muito, muito... curioso, descontrução de uma prática muito violenta e quase, a 

curiosidade, hoje o eletrochoque não é possível, e construiu uma coisa nova, uma 

possibilidade de resgate das pessoas, negócio de soltar as pessoas... não vai ter quarto 

forte, vai ficar aberto sempre, entendeu? Todos os pavilhões serão abertos. Teve um por 

exemplo, que a gente levou um ano para abrir, mas nós conseguimos abrir depois de um 

ano. Um ano para abrir. 

 

AE - Até os pacientes tinham que se adaptar, né? 
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DS - Exatamente, os pacientes têm que se adaptar. 

 

AE - Estão acostumados àquela coisa, tão... 

 

DS - Então, tinham situações muito, muito... perigosas, entendeu? Muito perigosas, 

situação de abandono, muito grave, entendeu? As pessoas, por exemplo, a maioria das 

pessoas que estavam lá dentro, estavam internadas há mais de 20 anos. Então, são pessoas 

que não se viam há muitos anos, não tinha espelho. Papel higiênico quando deu foi um... 

fazer o quê com isso? Claro, entendeu?  

 

LM - Agora, Domigos, você leu na folha de São Paulo domingo agora?4 

 

DS - Li. 

 

LM - Que coisa, né? 

 

DS - São Paulo, né? Que coisa, na Bahia. 

 

LM - Na Bahia, que coisa.  

 

DS - Na Bahia. 

 

LM - E chega não, vou dizer que é isso, mas é próximo dos pacientes andando assim, nus 

não tem cuidado... 

 

DS - A situação lá era muito grave, muito grave, muito grave mesmo. 

 

LM - Um painel assim parecido com isso daí. 

 

DS - Muito grave e... e a abertura desse hospital, esse hospital Manfredini, foi importante, 

porque aí a comunidade entrou. Foi importante que a comunidade entrou, quando a 

comunidade entra, muda. As pessoas começam a respeitar mais as pessoas, quer dizer, a 

gente abriu um serviço de qualidade, as consultas eram marcadas, porque na época o que 

existia era aquela consulta que o .... o médico não deixava nem o paciente sentar, né? Eu 

lembro que eu trabalhava no PAM Bangu, cansei de ver isso: “Que, que foi? Ah, por que, 

qual o problema? Por que é atestado que você quer? Se é atestado é na outra fila. Não é 

aqui não. Que que é? É dor no peito”, “É dor no peito”, “Dor no peito, então tá.” 

 

LM - Ao. 

 

AE - Ao. 

 

DS - “Raio-x, é raio-x, ao, ao... 

 

                                                           

 
4 A entrevistada se refere à reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo acerca das condições em 

que vivem os pacientes do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, localizado na cidade de Salvador/BA. 
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LM e AE - (risos). 

 

DS - Entendeu? Mas era assim mesmo, eu cansei de ver. Eu lembro que quando eu 

cheguei no PAM Bangu eu pedi à secretária: “Me dá o prontuário do paciente”. 

 

DS e AE - “Prontuário?” 

 

LM - “Que que é isso?” 

 

DS - “Não, eu venho aqui de dois em dois meses pegar Gardenal doutor”, “É só uma 

receita que ele quer pegar”, eu falei: “Mas por que que que ele vai tomar Gardenal?” quer 

dizer, era um negócio que... era, era, era isso, instituído na rede pública, entendeu? Era 

instituído na rede pública, ia rolando além disso, ampliado pela pobreza e pelo abandono. 

Eu me lembro quando o Pedro era coordenador médico nessa época, coordenador de 

técnico, chegou um médico desses, um médico antigo, chegou e falou: “Mas ô... Pedro, 

eu não, eu tenho hábito de vir aqui, só uma vez por semana”, ele falou: “Tinha”, “Não, 

doutor”, eu não vou falar o nome do cara, mas “Tinha, você tinha o hábito de vir aqui 

uma vez por semana” 

 

AE - Ah! Fala, fala o nome... 

 

LM – (risos). 

 

DS - “O senhor tinha o hábito de vir aqui uma vez por semana”, ele falou “Mas o que que 

é isso?...” 

 

LM - Tem que conjugar esse verbo no presente. 

 

DS - “Você, você é meu colega, você é meu colega”, “Por isso que eu sou seu colega, eu 

lhe (?) e o trabalho vai ser muito bom, não sei o quê”. 

 

AE - (risos). 

 

DS - Que era assim, era com muita ironia, sarcasmo. 

 

LM - Que ironia! 

 

DS - E tinha que ser porque era um cinismo a toda prova, entendeu? Vergonha, vexame. 

Então, foi uma terra arrasada, então, a gente viveu uma experiência de reconstruir um 

espaço público para as pessoas. E, essa foi a coisa mais interessante da Colônia, por isso 

que eu me empolguei, com esse campo, você poder construir um espaço que é público 

para as pessoas, entendeu? Porque não era para as pessoas, porque o tinha era roubo. Por 

exemplo, à noite não poderia num jantar ser servido... é, só podia se servir sopa e aí gente 

questionava: “Porque que só servem sopa?” perguntava ao diretor: “Não, porque se servir 

qualquer coisa em pedaço, eles roubam dos pacientes, os funcionários levam os pedaços 

para casa, os pacientes não veêm nada.” 

 

AE - Que absurdo. 
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DS - Se você servir coxa de galinha no jantar. 

 

AE - Eles vão catar a coxa... 

 

DS – Eles vão levar tudo. Claro. Então..., entendeu? Uma coisa mesmo de campo de 

concentração, campo de concentração e foi uma construção demorada, com retrocesso. 

Essa diversão rachou em [19]84, teve dificuldades, entendeu? É... e eu fui devolvido para 

o Bangu, como punição, o Pedro foi mandado para o CPP II... 

 

LM – E depois é que você voltou, em 85? 

 

DS - Quando, quando caiu a ditadura, aí a gente já veio num governo democrático. 

 

LM - Ah! Tá. E aí já foi... 

 

DS - José Sarney, José Sarney. 

 

LM - Já foi o governo Sarney. 

 

DS - Já foi o Ministro da Saúde já era o... 

 

LM - Que isso foi sobre a égide do Figueiredo. 

 

DS - Foi. 

 

LM - É, a gente ainda estava na ditadura. 

 

DS - A mudança de governo é que fez a gente voltar, a gente não... 

 

LM - A nova República, né, lembra Domingos? 

 

DS - Eu fui devolvido para Bangu e o Pedro foi mandado para o CPP II: “Vocês aqui 

dentro, não.”. Burrice, transformou a gente em herói, claro não se faz isso, a gente virou 

herói, aí eu voltei, voltei diretor. O Pedro voltou o que ele queria, ele podia escolher. 

Então, falta de tato, de senso político. Mas, ou seja, teve esse quebra e depois teve um 

outro, uma outra situação crítica em [19]87 que foi quando ainda no governo Sarney no 

final, teve aquele negócio dos 5 anos, lembra? Quem votava pelos 5 anos e tal. 

 

LM - Lembro, lembro. 

 

DS - O Ministro era o, era o... 

 

LM - O das bicicletas? 

 

DS - Esse eu faço questão de lembrar o nome, não, não.  

 

LM - Das bicicletas era o Collor, o Alceni Guerra. 
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DS - Não, que aquilo ali não tem sabia? Não tem nada. 

 

LM - É, bom na época ele foi... afastado. 

 

DS - Inocentado, afastado, foi inocentado também, o outro não, o outro era um bandido 

mesmo. Atualmente ele é deputado, ele foi deputado, foi o Ministro do Sarney no último 

ano de governo um cara do Paraná. De Pato Branco, não Pato Branco é o Alceni, não do 

Paraná, Paulo Amarante sabe o nome dele, já deve ter falado o nome dele, mas foi o cara 

que chegou aqui no Rio e loteou de novo os hospitais, todos os hospitais, e aí a Colônia 

ficou sobre intervenção, teve inclusive tanques militares fazendo manobras lá. 

 

LM - Pois é. 

 

DS - Ameaçando os funcionários. Foi um período de grave crise, em [19]87. O diretor 

caiu, o diretor que... quando eu saí da direção, a gente tinha uma crise política, a Divisão 

Nacional de Saúde Mental (DINSAM) viveu uma crise política. 

 

LM - Você ficou na direção de [19]85 a [19]86, né do Manfredini? 

 

DS - Não. 

 

LM - De maio, de junho de 85... 

 

DS - Do Manfredini. 

 

LM - Aí depois você ficou diretor da Colônia. 

 

DS - Diretor geral da Colônia. 

 

LM - De [19]86 até a... 

 

DS - Junho de [19]87... 

 

LM – 87, e depois voltou em 90, é isso? 

 

DS - É porque na minha saída.... 

 

LM - E como é que foi essa sua saída? Foi... nesse... episódio? 

 

DS - Não, a minha saída, na verdade quer dizer... quando eu era o diretor do Manfredini, 

a Colônia tinha um ótimo diretor geral, era o hoje o vice-diretor do Pinel, Mário Barrera. 

E ele era o diretor mais vivia em confronto com o antigo diretor geral da DINSAM, a 

Divisão Nacional de Saúde Mental, que vinha a ser... 

LM - É, ainda tinha DINSAM, é verdade. 

 



 

38 

 

DS – Exatamente, que era o cunhado do Sarney, Cláudio Macieira. Era um confronto, 

aberto o tempo todo, muito complicado, com o Macieira muito paranóico, entendeu? 

Completamente, que não existe o cargo de cunhado do presidente, concorda? 

 

AE - Não. 

 

DS - O fato de ser cunhado do presidente é uma eventualidade, não existe esse cargo, 

então, você não pode... ser diretor geral da DINSAM. O cara é cunhado do presidente, 

esse cargo não existe, mas ele naturalmente... 

 

Fita 2 - Lado A 

 

DS - O confronto com...  o diretor da DINSAM era muito grande porque a gente tinha 

feito um concurso e a gente queria contratar as pessoas concursadas; eram cento e tantas 

pessoas. Era importantíssimo para viabilizar o projeto da Colônia e tal. 

 

AE - Enfermeiros... 

 

DS - Enfermeiros, médicos, auxiliares... tinha todas as categorias profissionais e nesse 

confronto criou-se, instalou-se uma crise política e eu fui escolhido para intermediar a 

crise política, então, fui nomeado diretor. E aí eu acertei com as pessoas o seguinte: “Olha 

eu sou diretor para resolver essas questões, de natureza política, que estão geradas neste 

momento, que é contratar as pessoas e vou passar a direção de uma maneira que a gente 

escolha”, e aí a gente optou por fazer uma eleição, entendeu? Naquele momento optamos 

por fazer uma eleição, não é que eu acho que o diretor tem que ser eleito, não. Mas naquele 

momento a gente optou por essa saída política e aí então, no final do período de eleição 

o diretor tomou posse e tal. Aí ficou uma coisa muito tranqüila, foi quando eu fui de novo 

para Escola de Saúde Pública. 

 

LM - Isso em [19]87. 

 

DS - E agora, e agora vou estudar direito, agora vou ter tempo para estudar direito. 

 

LM - Você é especialista em Saúde Pública? 

 

DS - Fui fazer Saúde Pública, fui fazer política em Saúde, que era um curso internacional 

muito interessante. 

 

LM - É? 

 

DS - É. Era um curso que durou... acho que hoje não tem mais. Era um curso Internacional 

de Planejamento no Sistema de Saúde, com 25 pessoas de diversos países da América 

Latina. Então, foi uma experiência muito rica... 

 

LM - Ah! Imagino. 

 

DS - Muito interessante. 
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LM - Muito enriquecedora, você conhece as pessoas, conversa. 

 

DS - As pessoas, muito, muito interessante. 

 

LM - É, legal, mas... 

 

DS - E nessa época teve essa crise na Colônia, porque aí quando... eu esqueço o nome do  

safado... 

 

LM - Do Ministro. 

 

DS - Safado... 

 

LM - Ah! Olha nesse final do governo Sarney, Domingos, trocava-se tanto. 

 

DS - Não, foi o próprio INAMPS, era o... o INAMPS eu lembro do cara, Serrão... 

 

LM - E eu não conseguia, eu não consigo memorizar. 

 

DS - O INAMPS era um tal de Serrão, que era o presidente do INAMPS, que era um cara 

também que deu vários indícios de corrupção, não sei o que e tal. E, aí como é o nome do 

era... ai meu Deus do céu! Mais aí nesse período teve lá a tal crise. Foi preciso uma 

interventora entrar na Colônia, não sei o que e tal. Então, essas crises todas foram 

minando o processo de reconstrução... do projeto etc. e tal, a Colônia pagou muito caro 

por isso. Demorou muito a engatilhar, pegar firme igual ao CPP II, por exemplo, pegou 

um curso e avançou muito mais rápido... 

 

LM - Também era muito menor, o CPP II, será que isso pode explicar? Não sei... 

 

DS - Não, o fato de ser menor... 

 

LM - Talvez tenha um número bem menor de pacientes... 

 

DS - Pacientes. 

 

LM - Funcionários. 

 

DS - É a situação de pobreza não era absurda. 

 

LM - Pois, é. 

 

DS - Não era tão absurdo. 

 

LM - Eu acho que são contextos assim diferentes... 

 

DS - Eram muitos diferentes, mas... mas de qualquer forma... Não porque lá também teve 

a crise política, o diretor de lá também foi... 
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LM - Também sei... 

 

DS - Demitido... 

 

LM - É, o Paulo Amarante também falou isso na entrevista. 

 

DS - Foi o Faustino, o Faustino, o Faustino foi embora. Foi bom ele ter ido embora porque 

depois virou Ministro da Saúde de Cabo Verde, Cabo Verde. 

 

LM - Cabo Verde? 

 

DS - De Cabo Verde. 

 

LM - Paulo Amarante acabou de vir de lá. 

 

DS - Pois é, não, ele veio de Angola. 

 

LM - Ah! De Angola. 

 

DS - Moçambique, Moçambique, Moçambique. 

 

LM - Moçambique, Moçambique. 

 

DS - Angola, não, Moçambique. 

 

LM - É, é. 

 

DS - Moçambique, mas o ex-diretor do CPP II, virou Ministro da Saúde e depois virou 

Ministro da Educação de Cabo Verde. 

 

LM -Ah! Tá. 

 

DS -  Recentemente em 96, ele era o Ministro da Educação. Mas então, foi esse período 

da Colônia, que aí que.... o que, quando eu entrei novamente de diretor foi aí que assumiu 

o Alceni, na época do Collor. 

 

LM - Isso. 

 

DS - É... ele tomou uma medida, medidas, é... como é que se chama? 

 

LM - Bombásticas [daquelas] que o Collor tomava. 

 

DS - Bombásticas, exatamente. 

 

LM - Pôr funcionários... 

 

DS - Demitiu todos os diretores, todos os diretores, todos os diretores... 
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LM - Pôr funcionários em... 

 

DS - Disponibilidade. 

 

LM - Lembra disso? Disponibilidade, ganhando a metade do salário e aí depois as pessoas 

conseguiram na justiça o direito de receber o salário... 

 

DS - Todo mundo. 

 

LM - Sabe, e não precisava trabalhar... 

 

DS - Com a gente foi a mesma coisa. 

 

LM - Foi assim um absurdo o que o Collor fez, um absurdo! 

 

DS - Ele botou, ele demitiu todos os diretores, como eu era vice-diretor eu soube que eu 

estava no cargo porque eu que fui o encarregado pela direção de fazer a despedida, nós 

perdemos as eleições, entendeu? Votei em outro candidato, nós perdemos, entendeu?  

Provavelmente amanhã vai chegar aqui um outro diretor, não sei o que, todo mundo numa 

boa, democracia é assim, não é isso? 

 

LM - É. 

  

DS - Nós saímos, nós vamos sair e tal. Aí eu estou em casa e me liga o chefe da portaria, 

“Doutor, chegou aqui um telegrama para o senhor urgente eu abri”, aí eu falei, “Ah! Não 

tem problema não, o senhor é funcionário público pode abrir o telegrama, entendeu?”, ele 

falou: “Diz aqui que o senhor foi nomeado diretor... interino”. 

 

LM - Foi assim? 

 

DS - Desse jeito. 

 

LM - Ah! Não acredito. 

 

DS - Quer dizer, “Mas seu João, o diretor é o Clécio”, “Não, mas chegou um outro 

telegrama demitindo ele também”. 

 

AE - Ah! Meu Deus. 

 

LM - (risos) Ah! Meu Deus. 

 

DS - No dia seguinte nós fomos, sentamos, fizemos dezenas de reuniões e aquela coisa 

infernal, né? Pra ver o que que a gente faria, aí o pessoal: “Não, faz o seguinte: tudo bem, 

a gente tem um projeto aqui, se não interromperem o nosso projeto, nós vamos tocar, mas 

tem urgência em Brasília...”  quem nos recebeu não foi o Alceni [Guerra] na época, foi o 

secretário de assistência, sentamos com o cara e foi ótimo, foi o melhor período de se 

trabalhar na Colônia. 
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LM - É mesmo? 

 

DS - Foi o melhor período. Não... tanto que foi o melhor período que, quer dizer, do ponto 

de vista da política de Saúde Mental, três meses depois eu fui nomeado Coordenador de 

Saúde Mental. 

 

LM - Pois é... 

  

DS - Entendeu? O cara falou: “Não, o projeto de vocês é um projeto que nós queremos, 

entendeu?” 

 

LM - Está tudo bem. 

 

DS - Está tudo bem, quer dizer, é... “Eu só preciso disso, quero respaldo político. Não 

tenho nada com o Collor e o cara do lado dizia: ‘Eu também não’, entendeu?  O meu 

secretário, eu também não tenho, entendeu? Não tenho nada com isso” e... foi um período 

assim, por exemplo, de repasses de recursos, foi a melhor fase de reconstrução de projeto 

da Colônia, não é? E foi quando eu fui para Brasília. Foi por conta do meu trabalho na 

Colônia, mesmo, o cara me conheceu, o secretário de assistência, Ricardo Ackel, me 

conheceu e falou: “Não, eu, eu, eu...”, e me botou até numa situação de muito 

constrangimento, porque eu fui lá como vice-diretor da Colônia para discutir verbas, essa 

coisa, e ele virou para o Clécio e falou: “Clécio, você podia convencer o Domingos que 

eu tô precisando dele, aqui em Brasília. Tudo que ele me pediu até hoje eu fiz para 

Colônia, tudo...” 

 

LM - “Então, ele não pode me negar.” 

 

DS - É, “Inclusive, inclusive manter você, voltar você para o cargo, eu faço isso. Você 

foi demitido pelo presidente, mas eu volto você para o cargo, agora pede a ele que seja 

mais razoável”. 

 

LM - (risos) 

 

AE - Que saia justa, hein? 

 

DS - Morri de vergonha, não... morri de vergonha, maior saia justa. 

 

LM -É, maior saia justa, com certeza. Mas Domingos voltando só um pouquinho assim a 

esse episódio da intervenção, é esse da... 

 

DS - Intervenção? Em [19]87. 

 

LM - Em 87, fala um pouquinho mais para gente desse episódio... 

 

DS - 87, quer dizer, 87, o que que aconteceu? O tal Ministro que eu não consigo lembrar 

o nome que eu apaguei de raiva do sujeito, o tal Ministro ele, o secretário de assis... o 

então chefe nosso, o Celso Feter, que era o secretário, é... demitiu todos os diretores e 

nomeou interventores da confiança dele, pessoas amigas e tal... 
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LM - Interventores. 

 

DS - O da Colônia não ... 

 

LM - O IBGE também teve interventores... 

 

DS - Tem? 

 

LM - O IBGE, eu trabalhava no IBGE e teve um interventor. 

 

DS - O diretor da Colônia era um amigo dele, produtor de arroz em Goiás, só porque era 

amigo dele, era desse jeito. Um tal de Piva, era o nome do cara, aí a gente reagiu, né? A 

gente, não. E foi um movimento muito bonito, eu na hora, no momento exato que o cara 

chegou não estava lá porque eu estava dando aula no Instituto de Psiquiatria, mas eu 

cheguei uma hora depois, quer dizer, a Colônia... a escada da Colônia ocupada, o gabinete 

ocupado e o cara não conseguiu tomar posse. Foi muito bonito, foi aí que apareceram os 

tanques na semana seguinte, polícia federal e aquela coisa toda... e aí a gente falou: “Não, 

então, vamos negociar, entendeu? Esse cara não vai tomar posse” e aí criou-se uma 

comissão de negociação, é... a gente fazia muita assembléia na época, sabe? Fazia muita 

assembléia e foi engraçado que eu estava, eu fui escolhido, três pessoas para irem à 

Brasília conversar com o Ministro, eu estava lá na delegação e um paciente estava lá, né?  

Moisés. Muito engraçado, a gente entra no avião, eu falei: “Moisés, você fica comigo, 

que você vai comigo, do meu lado, vou ficar do seu lado e tal”, ele fascinado, né? Pô! 

Depois de 25 anos dentro da Colônia! Imagina... 

 

AE - Nossa! 

 

LM - 25 anos internado... 

 

DS - Internado, vendo televisão, tal, falei: “Você tá com medo, Moisés?”, ele falou: 

“Medo de quê?”. Tá, então tá bom, esquece a pergunta que eu fiz, idiota, esquece a 

pergunta, a burrice era minha... 

 

LM - Ele não tem nem noção né do... 

 

DS - Ficou numa felicidade, matou o almoço... pediu outra, pediu... Esfomeado da 

Colônia, pediu outro almoço, comeu barbaramente. Na volta, a mesma coisa, quando 

chegou aqui falou: “É uma beleza esse negócio de avião...”. 

 

LM - Adorou (risos). 

 

DS - ... “A comida...” 

 

LM - Você come e bebe o tempo todo. 

 

DS - “Você come e bebe o tempo todo, todo mundo bebendo a maior festa todo mundo 

limpinho”. Foi muito interessante. Mas aí dessa negociação surgiu uma comissão diretora 
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que ficou, ficou um tempo e logo depois eles desistiram de nomear o Clécio. Quer dizer, 

a intervenção também não, não ficou muito tempo, mas deu, deu problemas, deu 

problemas e tal... 

 

LM - É sempre uma interrupção. 

 

DS - No CPP II foi mais grave. 

 

LM - Foi.... 

 

DS - No CPP II eles botaram doze pessoas para fora; eles foram acolhidos por nós da 

Colônia por isso que a Colônia não destruiu tanto, nós acolhemos as pessoas, foi para lá 

o Benilton, o Benilton já tinha saído, mas foi para lá o Carlos Augusto, um monte de 

gente. O Paulo Amarante nesse momento foi o momento que ele foi para Escola de Saúde 

Pública... 

 

LM - Para ESNP. 

 

DS - E aí ele ficou encarregado do curso de especialização e da parte de capacitação, da 

história em Saúde Mental, exatamente. Mas, é foi um momento de perseguição, mesmo 

pesado, tipo ou sai ou vocês serão demitidos. Nós recebemos doze pessoas, um inclusive, 

tragicamente, acabou morrendo.  O Valnei era diretor da Colônia, morreu de angústia, 

morreu com 43 anos. 

 

LM - Quem? 

 

DS - Valnei Moura. 

 

LM - É um que morreu ano passado? 

 

DS - Não, ele morreu na época, ele morreu em [19]86. 

 

LM - Ah! Na época... porque o Paulo perdeu um amigo ano passado de ano passado? De 

infarto e um rapaz jovem, não tinha nem 45 anos, aí eu fiquei... 

 

DS - Ano passado... 

 

LM - É, uma pessoa nova, tinha assim... foi amigo dele contemporâneo, sei lá. 

 

DS - Não, não estou sabendo não. 

 

LM - Tudo bem... 

 

DS - Pode ser lá da ENSP... 

 

LM - É, é talvez, talvez. 
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DS - Quem a gente perdeu ano passado foi o coordenador de Saúde Mental de [Duque 

de] Caxias que foi assassinado.  

 

LM - Não, não, não foi esse, não. 

 

DS - Mas o Valnei morreu de angústia, ele foi, ele não agüentou... 

 

LM - Valnei? 

 

DS - Valnei Moura, ele foi diretor da Colônia, era diretor substituto, fazia parte da direção 

com a gente, foi o primeiro diretor do [hospital Jurandir] Manfredini, quando abriu, 

quando a gente inaugurou em [19]82 e... ele ficou muito abatido com a saída do CCPII, 

ficou muito amargurado e... aquilo durante três, quatro meses deu um infarto, não foi 

tratado corretamente, as pessoas na época não valorizaram os sintomas e ele acabou 

morrendo. Morreu uma semana depois de internado. Foi muito traumático, 43 anos deixou 

três filhos, criancinhas, ou seja, teve uma vítima mesmo. Além de um suicídio, Paulo 

Amarante deve ter contado para vocês, um suicídio no CPP II, um paciente, que chegou 

no CPP II e não encontrou a Cláudia, que era prima dele. 

 

LM - Ele falou. Quando você falou Cláudia é que eu lembrei. 

 

DS - O Jurandir escreveu um artigo no JB, "Com uma faca no peito", não, "Com uma faca 

no coração". 

 

AE - Nossa. 

 

DS - E se suicidou, chegou e não agüentou. Ele não tinha, ele não foi atendido e não tinha 

quem o atendesse. O projeto do CPP II, na época, que era o Pedro Monteiro, o diretor da 

intervenção, ele montou de novo um projeto higienista do CPP II, entendeu? Um projeto 

de esterilização de pacientes e tal, em pleno ano de [19]87. 

 

LM - Nos moldes do início do século? 

 

DS - Nos moldes do início do século. Em 87! 

 

LM - Impressionante! 

 

DS - Pedro Monteiro, o Paulo Amarante seguramente tem esse documento. Eu, 

provavelmente, já perdi o documento porque como eu mudei três vezes nessa história: fui 

para Brasília, voltei para cá, aí... eu chego no meu escritório e não acho mais nada, mas o 

Paulo que é muito bom de guardar essas coisas, seguramente ele tem o documento. É um 

documento do Pedro Monteiro propondo claramente a esterilização de pessoas, dos 

pacientes psicóticos e doentes mentais, exatamente nos termos, entendeu? Da Liga 

Higienista.  

 

LM - Da Liga, da Liga.... 

 

DS - Brasileira... 
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LM - Brasileira de Higiene Mental, é. 

 

DS - Isso, exatamente nos mesmos moldes. Isso em [19]87; foi um período muito duro 

lá, muito perigoso... 

 

AE - Mas foi levado à frente? 

 

DS - Não porque aí, em [19]88... 

 

LM - Não deve ter sido... 

 

DS - A situação foi mudando devagar, o Carlos Augusto voltou, o Ministro da Saúde 

ficou pouco tempo, ele disputou o mandato e perdeu e ele logo saiu, no final o Ministro 

da Saúde era o Seiko Suzuki, aquele presidente do Instituto do Coração (Incor) e botou 

um monte de sanitarista, eram todos conhecidos e aí as coisas melhoraram muito. Em 

[19]88 e [19]89 foi um período muito bom para trabalhar, bom mesmo para trabalhar, 

entendeu? O Sarney já tinha garantido os cinco anos e aí ele botou um Ministério neutro, 

chamado Ministério científico. O Seiko Suzuki virou o Ministro porque o... conseguimos 

na época uma tomografia computadorizada para a mulher do Sarney que estava com um 

joanete. Eu fui saber disso em Genebra, esse folclore, lá na reunião da Organização 

Mundial de Saúde e o Seiko Suzuki era delegado do Brasil na... 

 

LM - Sim, na OMS. 

 

DS - Na OMS. Aí você fica 11 dias fechado no Palácio das Nações, na ONU, você acaba 

conversando todos os assuntos, né? Uma hora cansa, você não agüenta mais discutir, você 

cansa do inglês, você cansa do espanhol, aí uma hora eu estou sentado, na minha, tomando 

um café, “Dr. Seiko, como é que foi a coisa do convite, o senhor na época?”, aí ele falou, 

“Domingos, você não vai acreditar, não vai contar para ninguém não...” 

 

AE e LM - (risos). 

 

LM - E você tá contando e está gravando... 

 

DS - “Você não vai acreditar, o Sarney pediu para fazer uma tomografia do joanete da 

mulher dele. Eu consegui porque claro, entendeu? E aí foi, a gente foi criando uma relação 

de...” 

 

LM - Da Marli, né? Marli que era o nome dela, impressionante. 

 

DS - Então, era uma coisa desse tipo, entendeu? Coisas desse tipo... 

 

LM - Que sociedade estamental, né? A nossa. 

 

DS - E ele era o diretor do Instituto, né? Do Incor, ele não era médico, ele não é médico, 

é diretor, é... financeiro. E aí o Sarney convidou...ele levou um monte de sanitarista. É 

mole? Mas foi um período bom de trabalhar, entendeu? Tanto que os diretores voltaram. 
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No CPP II, voltou o Carlos Augusto e na Colônia, voltou o Clécio. Então, foi um período 

de rearmação das forças políticas. 

 

LM - É. 

 

DS - As pessoas do CPPII voltaram para o CPP II naturalmente para reconstruir os 

projetos, entendeu? Então, não, não, não, 88, 89 já foi uma coisa... 

 

LM - É, e Domingos em [19]87 teve a I Conferência Nacional de Saúde Mental. 

 

DS - Esse foi um fato... 

 

LM - Junho de 87. 

 

DS - De 87. 

 

LM - E a gente andou vendo que teve conflitos entre o pessoal, mais desse movimento 

com o pessoal da DINSAM, como é que foi isso? Você lembra disso? Tem memória 

disso? Como é que foi essa Conferência? 

 

DS - Não, não. 

 

LM - Você participou, né? 

 

DS - Participei, na Conferência foi o seguinte, quer dizer, quando foi realizada em [19]86 

a VIII Conferência...  

 

LM - Nacional de Saúde. 

 

DS - Nacional de Saúde, tá? A VIII tirou a recomendação de Conferências temáticas. 

 

LM - Ah! Tá. 

 

DS - Tá? O que que se tem de importante na oitava? A oitava foi a 1ª Conferência que 

teve participação social. Apesar de ainda não ser regido por lei, não existia a lei 8142 

ainda, apesar de não ser regido por lei, o então presidente da, da, da Conferência, que era 

o Sérgio Arouca, ele sugeriu ao Ministro [da Saúde] que a Conferência tivesse 

participação social. Então, ela teve em todos os momentos, tanto na fase estadual, quanto 

na fase nacional, representantes da sociedade porque as Conferências, até então, eram 

conferências de técnicos, de médicos. Por exemplo, a 3ª Conferência é uma Conferência 

que é um marco importante da saúde em 1963, com o Wilson Fadul Filho. 

 

LM - Hum... Wilson Fadul. 

  

DS - Certo? É um marco importantíssimo, foi a primeira vez que se pensou num plano 

nacional de saúde, mas era uma reunião de médicos, de médicos do Ministério da Saúde, 

certo? Então, é uma coisa restrita e as outras também, eram conferências de médicos. A 

1ª Conferência aberta, com delegação tirada nos estados, em plenárias, foi a VIII 
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Conferência e a VIII recomendou Conferências temáticas, e a DINSAM, então, convocou 

a Conferência Nacional de Saúde Mental, abrindo também para ter usuários, familiares, 

essa coisa toda, mas o movimento era muito incipiente. Mas, na verdade, a DINSAM, que 

tinha uma direção bastante conservadora, ela confundiu conferência com congresso. 

Então, organizou a Conferência de natureza congressual. Que que é isso? Quer dizer, 

conferência você debate princípios, congresso você debate situações clínicas, casos, 

patologias. Então, como eles não sabiam fazer uma conferência para discutir princípios, 

misturou a discussão de princípios com a discussão de casos, situações clínicas, entendeu? 

Então, foi um... o programa da Conferência é um programa incompreensível, né? Eu por 

exemplo, estava numa mesa que eu nem me lembro mais qual a mesa que eu estava, eu 

era debatedor numa mesa, esquisita, completamente esquisita, mas era lá, debatedor, e 

tal, que era coisa da legislação, relacionada com a legislação. E aí teve um, um confronto 

importante, quer dizer, eu não valorizo tanto o confronto. O confronto foi importante no 

sentido que a gente saiu vitorioso. 

 

LM - Certo. 

 

DS - Que a plenária final seria uma plenária no sentido de... é... privilegiar a questão de 

uma, de um ordenamento político para a política de Saúde Mental. É diferente, quer dizer, 

o encerramento do congresso não seria uma palestra com o professor fulano de tal. O 

encerramento do congresso seria um dia inteiro de uma plenária nacional, tirando 

resoluções e princípios, então, nesse sentido foi uma plenária, foi um congresso, uma 

conferência vitoriosa, com excelente documento de relatório final, o relatório final da I 

Conferência é um marco importante. Então, foi o primeiro, foi assim, o primeiro esboçar 

de que o movimento dos trabalhadores tinha uma força grande para enfrentar o poder 

instituído. A gente tinha já fundado o movimento dos trabalhadores de Saúde Mental. 

 

LM - Isso. 

 

DS - Desde o final de [19]78, de Camboriú, quer dizer, eu não, que eu não estava lá que 

era, era coisa do pessoal de Saúde Mental, mas eu me incorporei a partir de 83. É... e foi 

um movimento crescente, crescente, chegou na Conferência e conseguiu ter uma posição 

fechada, em relação a essa plenária. Por isso que a plenária teve esse impacto, tá muito 

bem documentado essa parte no livro do Paulo... 

 

LM - No “Loucos pela vida”. 

 

DS - “Loucos pela vida”, essa parte tá muito bem documentada. Esse embate, que ele 

centra, o Paulo centra muito na ABP, eu não creio que pudesse entrar só na ABP, não 

era... 

 

LM - ABP, Associação... 

 

DS - Brasileira de Psiquiatria, na verdade, não era só ABP, não, era o sentimento 

tradicional era conservador, mesmo. Era conservador, entendeu? O movimento é que era 

avançado. O movimento dos trabalhadores é que era avançado, entendeu? No qual a gente 

se incluía, tanto que facilmente fomos vitoriosos, não teve muita dificuldade, entendeu?  

Não teve muita dificuldade, a dificuldade é de se discutir qual a estratégia mais correta, 
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não sei o que tal, mas do ponto de vista de vencer a questão de ter uma plenária com um 

documento político foi facilmente vitorioso. E foi uma conferência importante, é... 

sinalizou para a mudança da política, condenou claramente a política tradicional e, e... 

teve um relatório que aí não teve jeito porque o Ministério da Saúde teve que publicar, 

publicar como documento oficial que foi instituído pelo Ministro, então, teve que 

publicar, mas os desdobramentos foram abandonados, quer dizer, foi criada uma 

comissão de acompanhamento, foi... que o Ministério simplesmente desconheceu, em 88, 

89, e acabou não dando um prosseguimento. Mas foi o primeiro, o primeiro do tipo assim 

a primeira manifestação de mostrar a cabeça de maneira organizada do movimento de 

reforma, do tipo assim, Ôpa! E eram mil pessoas, muita gente... Mil pessoas inscritas na 

Conferência, quer dizer, no momento da plenária digamos que tivesse quatrocentos, 

quinhentas pessoas é muita gente. 

 

LM - É gente paca. 

 

DS - Representando o país inteiro e tal. Então, foi o primeiro sinal visível que eles tinham 

um   contra-poder que estava aí para se apresentar e que acabou organizando o segundo 

encontro em Bauru quando lançaram, a gente lançou a bandeira “Por uma sociedade sem 

manicômio”. 

 

LM - “Por uma sociedade sem manicômio”. 

 

DS - Já foi a...a.., o encontro aqui durante a conferência serviu como forte lugar de 

articulação das forças políticas, foi a primeira possibilidade de encontro nacional, 

entendeu? 

 

LM - Com certeza. 

 

DS - De forças políticas, foi um momento importante. 

 

LM - Com certeza. E [19]89? A gente tem aqui que em [19]89 você foi diretor do bloco 

médico Álvaro Ramos, na Colônia. 

 

DS - É, aí eu voltei às origens. 

 

LM - Pois é. 

 

DS - Porque eu estava... Eu estava, eu tinha feito lá o meu curso de Saúde Pública, lá 

aquela coisa toda... Aí, eu voltei pra, pra o bloco médico, foi uma experiência para mim 

a mais, no campo da direção de unidade, a mais gostosa. 

 

LM - Por que Domingos? 

 

DS - Porque eu sou clínico, sou neurologista gostava de clinicar, então, eu voltei para o 

hospital geral, então, quer dizer, a Psiquiatria tem muito dilema, então... incomoda um 

pouco, dirigir um hospital, dirigir um hospital que era o [Jurandir] Manfredini, muito 

dilema, muita corrente para cá, corrente para lá, corrente que eu digo não é corrente... 
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LM - Não, eu sei. 

 

DS - Corrente, teoria não sei o quê e tal. 

 

LM - É, corrente teóricas, de pensamento. 

 

DS - Muita, muita coisa que eu achava inclusive perda de tempo, entendeu? Eu sou meio 

lacaniano, mais freudiano, meio não sei o quê, achava meio falta de..de..de coisa para 

fazer. E aí quando eu fui para o bloco, não tem essa coisa, coisa da clínica, clínica médica, 

clínica cirúrgica ela tem uma outra lógica, entendeu? Tem a coisa da empáfia da Medicina 

que é uma coisa crônica, mas é diferente, entendeu? Se tem uma noção diferente o time é 

diferente, o time é outro: você chegou sangrando, tem que parar o sangramento. Essa coisa 

você não vai discutir... 

 

LM - De discutir. 

 

DS - Se o sangramento é roxo ou vermelho. Não cabe a discussão, não cabe, entendeu? 

Não tem essa discussão. Então, é muito mais daquilo que eu gostava de fazer e que eu 

sabia fazer. Então, um período muito interessante a gente conseguiu fazer, fazer reforma, 

fazer obra, fazer um monte de coisa, transformar o bloco médico que era um, era o tal 

lugar que eu cheguei e tinha visto paciente puxado pelo cabelo, em um lugar de 

atendimento, mesmo. A gente abriu laboratório, as coisas eram, tinham um padrão, era 

um hospital. De fato, era um hospital; havia 52 leitos, era um hospital, você chegava lá e 

tinha certeza que aquilo dali era um hospital tinha rotina de tratamento. Então, foi uma 

experiência assim muito, assim, muito gratificante. Do ponto de vista da administração 

pública e ao mesmo tempo eu acumulava a vice-direção na Colônia. Foi quando eu fui 

por ordem do, quando o [Fernando] Collor raspou a cabeça de todos os diretores eu virei... 

 

LM - Que você virou diretor. 

 

DS - Na madrugada eu virei diretor. E aí foi uma coisa pouco tempo, uma transição de 

oito meses pequena, porque aí eu já estava indo à Brasília em [19]90, a partir de agosto 

eu já tava indo a Brasília para ajudar o pessoal a montar o programa de Saúde Mental. Só 

fui em 91, mas na verdade já estava do tipo, pelo menos desconstruindo o que existia lá. 

Existia um aparelho, quando... todo o Ministério... Brasília era todo um aparelho, né? 

Brasília era aquele negócio, a coisa mais clássica do aparelho burocrático, né? 

 

LM - É, mesmo? Eu não conheço Brasília. 

 

DS - Ah, mas vale a pena, vale a pena nesse sentido. 

 

LM - É porque não teve oportunidade ainda. 

 

DS - Aí você, você aí você vai entender o que o Fernando Henrique faz, sabia? 

 

LM - É? 

 



 

51 

 

DS - Precisa conhecer Brasília. Brasília é um lugar concebido, não sei como Niemeyer 

cometeu um deslize tão grande, pior que Brasília só aquele negócio de, de aquele hotel 

em Ouro Preto. 

 

LM - Que hotel? 

 

DS - (?) 

 

LM - Ah! Conheço, conheço, conheço. 

 

DS - Patética, né? Modernoso.  

 

LM - Pois é, não tem nada a ver com a arquitetura reinante, é. 

 

DS - Não consegue, não. 

 

LM - É. Aquilo lá é esquisito. 

 

DS - Aquilo é esquisito, mas Brasília é isso, Brasília é um lugar asséptico. Asséptico, 

entendeu? Alguém manda, você obedece e tem... todas as caixas de poder se encaixam, 

micro poderes. Então, quando eu fui para lá primeira coisa: eu não quero os hospitais do 

Rio, eu não quero ser diretor do hospital de saúde.  Está me convidando para ser 

coordenador de um programa nacional de saúde mental, eu topo, mas aí é um programa 

nacional.  E a segunda coisa é... eu não quero essa estrutura que tá aqui, tinha 15 

funcionários, eu não quero, não quero e eu não quero ter o desprazer de ter que chegar 

aqui e eu ter que dispensar as pessoas, se vira, dispensa, quero chegar aqui e não quero 

ver ninguém, chegar sozinho. E pode diminuir minha sala não quero três salas quero uma, 

que aí eu uso o argumento que eu não tenho sala, é... não tem sala como é que eu posso? 

E fiquei com três pessoas, duas: uma secretária e duas técnicas que já me conheciam. 

Então, essa coisa, eu fui fazendo isso devagar, fui fazendo da maneira de Minas Gerais... 

 

LM - É, comendo pelas bordas. 

 

DS - Indo devagar, não, você vai criar condições políticas para ampliar. 

 

LM - Condições, é exatamente. 

 

DS - Claro, entendeu? Porque para ser Coordenador de programa nacional não posso ficar 

refém dos hospitais do Rio. Porque na verdade se eu for ficar diretor da DINSAM ou 

coordenador, virava refém dos hospitais do Rio sim, ficar administrando problemas de 

três hospitais do Rio de Janeiro que, por acaso, são federais. Não tinham que ser federais, 

tinham que ser municipais, como são agora, entendeu? É uma bobagem ter hospital 

federal, que isso? Mas aí, quer dizer, na medida que foram criando as condições eu fui 

chegando, e aí em [19] 91 eu topei. Depois desse arrocho que eu levei. 

 

LM - Depois dessa chamada, né? 

 

DS - Essa chamada, essa saia justa. Aí eu topei. Quer dizer, ... 
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LM - E, vamos voltar só um pouquinho Domingos no... 

 

DS - Vamos tomar um café? 

 

LM - Hein?  

 

DS - Tomar um café? Posso pedir? 

 

LM - Tomo, pode. 

 

AE - Pode ser. 

 

LM - Pode ser. 

 

DS - Léia. 

(pausa na gravação) 

 

LM - Que [19]89 foi um ano assim que em Santos teve a intervenção da Casa de Saúde 

Anchieta, o CAPS de São Paulo, o projeto de lei do Paulo Delgado e tal, e aí eu queria 

que você falasse assim um pouquinho sobre a importância de vir à tona esse projeto de 

lei, em 89, do Paulo Delgado, que tá aí, né? 

  

DS - É, o projeto do Paulo... 

 

LM - Em [19]89, como é que você... 

 

DS - Na verdade o que é o projeto do Paulo? O projeto do Paulo Delgado, quer dizer, um 

dos motivos que eu aceitei ir para Brasília é porque o fermento estava dado. Não, claro... 

não, é claro, o fermento estava dado, quer dizer. 

 

LM - É só você dar o ponto na massa, né? (risos)   

 

DS - É, era eu entrar... mas o que que aconteceu? A importância da Conferência, da I 

Conferência, foi no sentido de tirar um norte de política, tá? Ela tirou um norte de políticas 

públicas, uma recomendação de políticas públicas, né? A I Conferência com o relatório. 

Quando a gente foi para Bauru, eu estava lá no Movimento de Trabalhadores de Saúde 

Mental do encontro em Bauru em dezembro, o que se avançou em Bauru foi uma coisa 

gigantesca. Então, o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental é um movimento 

que começou denunciando as condições do trabalho dos trabalhadores de saúde mental e 

denunciando as condições dos hospícios. Era um movimento de denúncias de condições 

dos trabalhadores e de condição dos hospícios. Bauru deu o salto de transformar a luta 

corporativa numa luta social. Quando você abandona a bandeira corporativa e fala "Por 

uma sociedade sem manicômio", essa chamada é uma chamada, na época, muito ousada 

e hoje ela é uma chamada forte, mas na época ela era, ela era muito utópica, mesmo, tanto 

que a passeata em Bauru foi uma surpresa a gente ver as pessoas aplaudindo, né? 

Aplaudindo a passeata no encerramento do Encontro de Bauru, mas era uma chamada 

muito forte, mas naquela ocasião a gente já tinha elementos para entender que realmente 
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a nossa denúncia só da situação dos hospícios e da situação dos trabalhadores, ela era 

muito pouco, a questão principal era a questão ideológica, era a superação do manicômio 

enquanto instrumento. 

 

LM - Institucional. 

 

DS - Exatamente, quer dizer, então, nesse momento, como a gente tinha mais clareza 

desse objetivo, as coisas começaram a acontecer. São Paulo já tinha o CAPS, começando 

o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Luís Cerqueira. 

 

LM - Luís Cerqueira. 

 

DS - Criando aquilo que a gente chama hoje de um paradigma da clínica ampliada, quer 

dizer, serviço aberto, as pessoas passam o dia lá, vão para suas casas, se não puder ir para 

casa, vão para o hospital, vão para o hospital ficam lá alguns dias e voltam, mas é 

completamente diferente, é outra coisa. As pessoas assumem a responsabilidade e o 

contrato é um contrato de solidariedade, quer dizer, não é um contrato de diagnóstico é 

um contrato de problema, você diminui o... 

 

Fita 2 - Lado B 

 

DS - Quer dizer, então, São Paulo já estava trabalhando com essa perspectiva, né? Reduzir 

essa coisa da nosologia, do diagnóstico, e começar a trabalhar com a lógica do problema, 

então, você tem que incorporar redes sociais, essa coisa toda e isso já tava dado. O projeto 

do Paulo Delgado é resultado do quê? É resultado das diretrizes da Conferência, da 

Conferência, da 1ª Conferência. 

 

LM - Da 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental. 

 

DS - Aí o Paulo convidou algumas pessoas que ele considerava representativas do 

movimento, pessoas que ele conhecia, eu fui lá porque sou amigo dele desde menino em 

Juiz de Fora, quer dizer, e era diretor da Colônia, então, ele convidou, a gente ficou três 

dias num hotel em Juiz de Fora, discutindo uma linha geral de um projeto para o mandato. 

Quer dizer, a gente não escreveu o projeto Paulo Delgado, mas a gente discutiu linhas 

gerais de um projeto que contemplasse o que tinha saído da, da... 

 

LM - Conferência. 

 

DS - Da Conferência, em [19]89 o Paulo [Delgado] apresentou o projeto, na Câmara, 

então...  

 

LM – Gente! E aí ficou esse tempo todo... 

 

DS - Não, na Câmara ele aprovou rapidamente. 

 

LM - É, acho que foi para sancionar que... 

 

DS - Não, o Senado, o Senado... ficou dez anos no Senado.  
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LM - Dez anos no Senado! 

 

DS - Aí quer dizer, então, a fase... 

 

LM - Foi ano passado, né? Que saiu? Ou esse ano? 

 

DS - Não, não aprovou o [projeto do] Paulo, aprovou um substitutivo. 

 

LM - Um substitutivo. 

 

DS - É, não ele está agora parado de novo na Comissão de Seguridade da Câmara. 

 

LM - São muitos interesses, não é Domingos? Depois você vai falar isso para gente. 

 

DS - São muitos, quer dizer, então, aí quando surgiu o projeto do Paulo em 89, a gente já 

tinha assistido a intervenção em Santos, a Prefeitura tomou para si a responsabilidade dos 

cidadãos de Santos. Eu digo, não essa questão nós vamos resolver, nós vamos resolver 

substituindo esse hospital. Levou cinco anos, mas foi assim que foi feito. Não foi de uma 

hora para outra, não foi uma coisa leviana, foi uma coisa bem planejada e tal. Então, 

existia uma situação tal, que a gente tinha amplas possibilidades de, de, de, de... fazer 

muita coisa, tanto que eu ainda não tinha assumido em Brasília, eu estava na direção da 

Colônia [Juliano Moreira] ainda já fazendo essa coisa de ir a Brasília assessorar. Quando 

o projeto Paulo Delgado, entrou na fase final, é, no plenário da Câmara e aí o então, 

diretor de políticas do Ministério [da Saúde],  Nelson, Nelsão, Nelson Rodrigues dos 

Santos, ele que é nosso sanitarista mentor intelectual, me chamou e falou “Domingos, 

você vai ficar de plantão aqui em Brasília esse, o final aqui da legislatura, porque eles vão 

botar o Projeto do Paulo em votação e o Ministro tá botando o peso do governo para 

aprovar, o Ministro quer que aprove de qualquer maneira o projeto Paulo Delgado, tá essa 

é a nossa linha. Então, você vai ter que ficar de plantão lá, porque eu não posso, entendeu? 

Vai ter que alguém da nossa confiança política tem que ficar de plantão na Câmara”. 

Então, foi uma coisa desgastante, cansativa, deputado que assinava requerimento para 

tirar o projeto de pauta, e aí a gente ia checar o deputado não estava no plenário, deputado 

estava na fazenda dele na Bahia. 

 

LM – Nossa! 

 

DS - Jorge Viana, o nome da peça, assinou um requerimento para retirar o projeto de 

pauta, saiu o Paulo [Delgado] lá do plenário ligou pro “descobre quem é o, onde tá o cara 

que ele não está aqui”, aí a gente ligava, ligava para casa, a mulher dele que assinou por 

ele, coisa desse tipo quer dizer, baixaria, baixaria, isso no Parlamento Brasileiro, baixaria. 

E foi um negócio muito interessante e aprovou no final por voto de acordo de liderança. 

Foi acordo de liderança o governo que jogou todo o peso para aprovação do projeto, aí a 

gente teve a falsa ilusão que o projeto ia caminhar bem. 

 

LM - Ia caminhar. E, no entanto... 
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DS - Ia caminhar bem, ele foi aprovado na Câmara. Na Comissão de Seguridade na 

Câmara, quando ele foi aprovado em [19]89, foi aprovado apertado, na Comissão de 

Seguridade foi a primeira comissão, na Constituição e Justiça ele passou bem e quando 

chegou no plenário passou por algumas lideranças porque o governo jogou o peso. O 

governo jogou o peso do apoio e aí claro que as pessoas na época pensaram: "Por que que 

o governo quer aprovar", "Ô gente pelo amor de Deus! A assistência psiquiátrica é tão 

ruim em qualquer governo, entendeu? Por menor... coloca o apoio num projeto desses, 

não há governo, entendeu? Que vá aprovar, apoiar a obstrução desse projeto, e a 

outra...deixa a água aí, ela tem mania de pegar a água”. 

 

LM - Não, não, tá, tá perfeito, obrigada. 

 

DS - E outro fato importantíssimo em [19]90, que tinha acabado de acontecer, foi a 

Conferência Regional para Reestruturação da Assistência Psiquiátrica. 

 

LM - Para Re? 

 

DS - Para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, é a Conferência de Caracas. 

 

LM - Ah! 

 

DS - A própria OPAS convocou todos os países do continente para fazer uma reunião... 

 

AE - Foi em que ano? 

 

DS – [19]90, novembro de [19]90, em Caracas uma reunião, uma semana para discutir a 

Reestruturação da Assistência Psiquiátrica no Continente Latino-Americano. 

 

LM - Puxa vida! 

 

DS - E dessa reunião saiu a declaração de Caracas que é um documento belíssimo e aí a 

gente fazia. Quando eu cheguei, em [19]91, mostrei para o meu chefe dr. Ricardo, “Dr. 

Ricardo, é isso aqui olha, é isso.” A declaração de Caracas ela é resumidamente é 1: é 

preciso diversificar os procedimentos dos tratamentos de pessoas com transtornos mentais 

é.... abandonando a crença que hospital psiquiátrico é o melhor lugar, um. 2: é preciso, 

enquanto existir hospital psiquiátrico, que ele não seja lugar de martírio, mas de 

tratamento enquanto ele existir; e 3º é preciso ampliar os direitos das pessoas, não é 

dizimá-las. Então, quer dizer, você mostra isso para qualquer diretor, para um dirigente 

com o mínimo de senso público, ele topa, e isso ajudou muito, ajudou muito e foi por isso 

que eu passei por cinco Ministros. Todo Ministro me chamava para conversar eu chegava: 

"Tá aqui ó. Topa?”. É isso.  

 

LM - “Eu fico.” 

 

DS - É, bom, muito bem. Então, quer dizer, então existiam naquele momento, as 

condições políticas eram muito favoráveis, entendeu? As pessoas falavam “Mas, não o 

governo Collor e não sei mais o quê?” 
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LM - Isso é muito curioso. 

 

DS - É muito distante o Presidente da República de um programa desses, é muito distante. 

 

LM - É... 

 

DS - É completamente distante; na verdade, é muito distante mesmo, não tem nem, nem 

passa, tanto que a única vez que, que, que... o presidente foi pressionado por conta da 

minha presença lá, ele recebeu uma carta do primo dele, Dr. Humberto Mello, isso é a 

primeira vez que eu estou falando em público. 

 

AE e LM - (risos). 

 

DS - Ele recebeu uma carta é... do Dr. Humberto Mello, uma carta assim: “Caro primo”, 

era o Presidente da República na época, primo do Collor, “Caro primo, é... não eu queria 

cumprimentá-lo e aquelas coisas todas, mas informá-lo de uma situação, acontece que o 

Coordenador do Programa de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Dr. Domingos Sávio, 

não sei o quê, é pessoa visceralmente ligada ao Dr. Pedro Gabriel Delgado, é inclusive 

seu compadre e este é irmão do deputado Paulo Delgado, que propõe a extinção dos 

manicômios e não sei o quê” Quer dizer, futrica!  

 

LM – Caramba! 

 

DS - Futrica, entendeu? “Quero alertá-lo que o PT [Partido dos Trabalhadores] tomou 

essa, essa Coordenação, essa Coordenação é uma Coordenação do PT, aquela coisa, mas 

foi muito interessante porque, porque ele mandou, ele entregou para o Ministro e falou: 

“Ô Ministro, conversa com o rapaz, ele responde como eu penso.” Prático, do tipo assim, 

eu autorizo o que ele fizer. Eu liguei para o cara. 

 

LM - É mesmo? 

 

DS - “Eu gostaria de conversar com o senhor.” Prático, conversa boa, franca. “Dr. 

Humberto não é o PT que está na Presidência da República, portanto não é o PT que está 

na Coordenação, esse é o primeiro esclarecimento. O segundo esclarecimento, o fato de 

eu ser compadre do Dr. Pedro Gabriel, com muita honra, não tem relação com o meu 

cargo público, entendeu? Não tem relação e o fato do senhor ser primo do Presidente da 

República também não tem nenhuma importância, se a gente começa a conversar dessa 

forma fica, mas fácil”. 

 

LM - Aí você desarma o cara, né Domingos? 

 

DS - Prático, calmo à beça, construtiva, quer dizer, dentro do possível, ele é dono de 

hospital psiquiátrico, óbvio, que ele é dono de um hospital psiquiátrico. 

 

LM - Lógico. 

 

DS - E era o Presidente da Associação Alagoana de Psiquiatria, entendeu? Acabou sendo 

um dos interlocutores do setor privado, mas confiáveis, sabia? 
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LM - É mesmo? 

 

DS - Por conta disso, eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você... 

 

LM - Debata comigo. 

 

DS - Exatamente, eu quero que você tenha confiança no que eu estou falando, eu não 

quero concordância, eu quero confiança. O que eu estou falando é isso, o que o senhor 

está falando é isso, então não vamos discutir idéias. Então, foi um momento quer dizer, a 

chegada no Ministério [da Saúde] teve muito disso, certo? No setor privado, essa 

discussão e a conversa que a gente colocava é o seguinte, nosso problema não é com o 

CGC [Cadastro Geral de Contribuintes], meu problema, do ponto de vista de gestor 

público. 

 

LM - Como assim problema com CGC, Domingos? 

 

DS - Porque a gente, a gente passou a década de 80, colocando a culpa no setor privado: 

culpado é o setor privado, culpado é o setor privado, não é isso? 

 

LM - Está certo, nesse sentido. 

 

DS - Quer dizer, o culpado somos nós. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é 

de quem contrata esse, esse é o responsável, não o outro, que você contrata, eu, eu... acho 

que esse, essa, esse maniqueísmo é, é uma maneira de esconder a incompetência. Você 

falar que a culpa é do outro... 

 

AE - É bem mais fácil. 

 

DS - Você que convidou o setor privado, então não é culpa do setor privado, a 

responsabilidade é do setor público, então, se você coloca o patamar na conversa de 

responsabilidade, você já define papéis, papel do setor público é contratar e prover 

serviços, o privado é de complementar ou não.  E a outra coisa que a gente colocou 

claramente o tempo todo foi o seguinte: "O modelo assistencial, esse é o nosso problema. 

Nosso problema não é o CGC, exatamente isso porque o CGC privado é um, o CGC 

público é outro. Então, eu falava isso o tempo todo e eles entendem essa linguagem. O 

problema nosso não é de CGC, o problema nosso é de modelo assistencial, e aí nós temos 

uma diferença, nós temos uma diferença de fundo. Eu acho que o hospital psiquiátrico é 

superável e não é um bom lugar de tratar as pessoas, já trabalhei em hospital psiquiátrico, 

fui diretor de hospital psiquiátrico e faço questão de, aos poucos acabar com eles, essa 

posição é clara, eu não tenho dúvida dessa posição. Se os senhores têm outra posição nós 

vamos continuar discutindo, agora essa é a posição da Coordenação, está bom? Vamos 

começar assim”, papo aberto, quer dizer, isso facilitou muito porque a gente não tinha 

dilema. Facilita muito você não ter dilema, você tinha uma proposta clara, e tal, claro que 

o problema é complexo e tem que ser discutido inúmeras vezes, mas isso é outra história, 

o problema complexo, mas ele não é... eu dizia na época, o problema não é polêmico: eu 

não tenho nenhuma polêmica em relação se o hospital é bom ou ruim, eu não tenho. O 

hospital em si é ruim, tem os piores e esses a gente tem que melhorar um pouco nós não 
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vamos ficar livres deles durante muito tempo, quer dizer, e é, foi muito interessante 

porque quando eu estava fazendo esse discurso, sem conversar com o Ministro, nem 

conhecia o Ministro, o projeto Paulo Delgado entrou em votação, entrou em, na pauta do 

senado, e aí o senador Almir Gabriel chamou uma audiência pública, aberta, na Comissão 

de Assuntos Sociais no Senado. 

A vantagem que eu já conhecia o senador Almir Gabriel, porque ele é funcionário do 

Ministério da Saúde. Então, eu já conhecia pessoalmente e tal, na época do movimento 

pela democratização da saúde em 89, no fórum da Câmara, que o Paulo Amarante deve 

ter feito menção. A gente participou de reuniões com ele, com o Almir Gabriel, que era 

Secretário de Saúde lá no Pará. Então, a gente já conhecia pessoalmente e tal, isso ajudou 

muito o encaminhamento e... o Ministro foi convidado para debater e o Ministro não, nem 

titubeou ligou para mim: “Sávio eu não te conheço, conheço o seu trabalho e conheço o 

que você pensa, você por favor me represente no Senado”, quer dizer, aí eu falei: "Não, 

agora eu estou à vontade". 

 

LM - É lógico. 

 

DS - Aí é diferente, entendeu?  É uma conversa sem testemunha, mas eu estou à vontade, 

é só o chefe de gabinete que estava ouvindo o que o Ministro estava falando e aí foi muito 

curioso porque o debate no Senado, foi um debate muito interessante, um debate muito 

rico, o dia todo e eu encerrei o debate à noite. A última palestra foi minha e aí foi muito 

engraçado que quando a gente saiu do debate, o Almir Gabriel bateu nas minhas costas e 

falou: "Domingos, eu não sabia que o Lula tinha vencido as eleições". 

 

AE e LM - (risos) 

 

DS - Eu fiz um discurso tão duro, entendeu? Que... “Domingos eu não sabia que o Lula 

tinha vencido as eleições, não.” (risos) Não, mas eu fiz um discurso... porque os dados 

eram muito gritantes. A sala estava cheia, a imprensa, lotada, entendeu? 

 

LM - Imagino. 

 

DS - Então, os dados são muito gritantes, naquela época então era um disparate, quer 

dizer, 800 e tantos, 300 e tantos hospitais, 86 mil leitos, uma taxa de óbito lá em cima, 

uma barbárie, barbárie mesmo, barbárie mesmo. Quer dizer, então, quando a gente expôs 

os dados eu passei várias transparências, uma seqüência de transparências eu falei: “Os 

senhores deviam agradecer ao deputado Paulo Delgado de apresentar o projeto.” 

 

LM - Com certeza. 

 

DS - “Os médicos que estão aqui presentes deviam agradecer o deputado Paulo Delgado, 

estão tirando a Psiquiatria da lama”, foi nessa linha e aí foi bom porque teve uma 

repercussão muito grande na imprensa lá, em Brasília, e foi muito curioso porque no dia 

seguinte, foi muito interessante, no dia seguinte eles começaram a mostrar dissidência. 

No dia seguinte eu estou lá na minha sala, recebo um telefonema do, de um diretor de um 

hospital de Pelotas: “Queria conversar com o senhor, não sei o quê, parece que em 

algumas idéias a gente concorda, porque estou tentando exatamente sair um pouco da 

mixórdia, da promiscuidade...”. O Espíndola, Dr. Eduardo Espíndola, foi eleito por eles 
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um bandido, um vilão e ele é vilão mesmo, ele é um vilão de fato, e foi escolhido por eles 

como vilão, certo? Eles escolheram um ou dois vilões a mais, para baterem e tentaram 

então exatamente, se colocaram à disposição para conversar e foi um momento de guerra 

aberta, o tempo todo, né? A partir do momento que o projeto entrou no Senado foi um 

momento de guerra aberta, tá entendendo? Um momento de guerra aberta, e tal, mas a 

gente estava, quer dizer, como a gente estava fortalecido politicamente pela posição do 

Ministro e com idéias mais ou menos claras, foi assim que a gente estruturou o Programa 

de Saúde Mental. Pode descansar dez minutos? 

 

LM - Pode. 
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Data: 21/08/2000  

 

Fita 3 - Lado A 

 

LM - Ah! Mas é... Bem, hoje é dia 21 de agosto do ano 2000; essa é a nossa segunda 

entrevista com Dr. Domingos Sávio Alves, é... estamos entrevistando, eu, Laurinda 

Maciel e Angélica Lourenço e essa é a fita número 3, não é isso? 

 

AE - Hum, hum. (Pausa na gravação) 

 

LM - É mais especificamente com relação... 

 

AE - A vida mesmo. 

 

LM - Mas o que, que seria, fala para ele o ponto... 

 

DS - É fala o ponto. 

 

LM - Mais específico... 

 

AE - Sobre tudo aqui? Sobre o... é, sobre o começo de sua vida mesmo, sua infância, sua 

relação com seus pais, eu tava com dúvida... você falou que seu pai era diretor de um 

colégio. E a sua mãe? 

 

DS - Minha mãe é do lar, de casa, cuidava da família, que no caso era só eu, filho único 

até os 11 anos, depois cuidando do meu irmão, e tinha uma atividade normal de pessoas 

da casa, né? Durante um período, quer dizer, um período pequeno da minha infância, ela 

administrou uma pensão porque no interior não tem hotel, uma pensãozinha de poucos 

hóspedes, mas durante um período muito pequeno da minha infância que eu me lembro 

muito remotamente, não é? E.... depois disso não, éramos só nós em casa, os três, 

entendeu? É... durante um período pequeno também, uma prima morou na minha casa 

porque a mãe dela teve câncer, então foi um período muito curto, quer dizer, normalmente 

era uma casa de pouca gente; as pessoas e tal minha mãe, meu pai e eu, e com essa, com 

essas características, que meu pai é uma pessoa que teve uma influência muito forte, sobre 

mim, na minha infância exatamente por isso, porque ficava muito, é... muito 

impressionado com a inteligência porque ele era professor, professor além de músico, ele 

era violinista. 

 

AE - Violinista. 

 

LM - Ah! Tá vendo você não falou nisso da outra vez. 

 

DS - É uma coisa que marcou minha infância toda, essa coisa de toda tarde, toda noitinha, 

ele tá lá ensaiando o violino, aquela coisa toda... então, foi uma coisa assim muito, era 

uma admiração, uma ligação muito forte, com a minha mãe também, laços familiares e 

no interior geralmente são muito fortes. A família dela era muito grande, família de, tinha 

onze tios pelo lado da minha mãe e tinha uma relação muito, muito afetuosa com a minha 
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avó materna. Então, foi uma, uma, uma infância assim toda cercada desse tipo de coisa 

de família. 

 

AE - Você se interessou por algum instrumento? 

 

DS - Não, eu tentei. 

 

AE - Tentou. 

 

DS - Meu pai tentou. 

 

AE e LM - (risos) 

 

DS - Meu pai tentou. 

 

LM - Não teve jeito! 

 

DS - Me botou, aos cinco anos me botou para estudar música, não sei o quê e tal, mas eu, 

um péssimo ouvido, não consegui. Me comprou um acordeon, foi um desastre. 

 

LM - (risos). 

 

DS - Tentava e não conseguia, me botou também na aula de piano: nada, zero, zero. 

 

AE - Nada. 

 

DS - Várias tentativas... 

 

LM - Infrutíferas. 

 

DS - Completamente infrutíferas. 

 

LM - Você é só admirador de música. 

 

DS - Só admirador de música e não consegui realmente dar conta de nenhum instrumento 

e sequer de aprender música. Foi um desastre total e curioso que meu irmão quando 

chegou, meu irmão de criação, quer dizer, não era meu irmão de sangue, qualquer 

instrumento que bota na mão dele ele toca. 

 

AE e LM - (risos). 

 

LM - E nesse sentido ele se parece com o Paulo, né? O Paulo Amarante tem a maior veia 

musical. 

 

DS - É qualquer coisa, né? 

 

LM - Ele toca qualquer coisa. 
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DS - Qualquer instrumento ele tocava. 

 

LM - Curiosos isso, é uma tendência, é uma aptidão mesmo. 

 

DS - É uma coisa de ter aptidão mesmo; fiz várias tentativas, quando eu fui para o colégio 

interno, era obrigado a estudar música, não sei o quê, participar do coral, até aí tudo bem, 

porque era obrigado, mas se deixasse por minha conta eu não conseguia nada. 

 

AE - Quando você foi para esse colégio interno seus pais que estavam te influenciando? 

Porque como é que foi era colégio interno? Era assim especificamente para você se tornar 

padre, ou era um... 

 

DS - É, era especificamente era um seminário, entendeu? Era um colégio interno. 

 

AE - Você concordou? Era o que você queria no começo? 

 

DS - Não, era muito influenciado pela... numa cidade pequena a presença do padre era 

uma coisa muito importante e eu tinha, achava que era, que era uma ótima, inclusive 

brincava de missa, entendeu? Essas coisas eram muito comuns, a gente podia brincar de 

missa. Não, eu tinha absoluta segurança que ia ser padre, entendeu? Não tinha, não tinha 

dúvida não. Nesse período não tinha dúvida, até porque muitos amigos, primos lá da 

minha cidade Piedade, estavam no Seminário também em Juiz de Fora, então, tinha 

influência também de primos e de amigos, então, não tinha é... foi uma coisa, não foi 

traumático não, ir para o Seminário foi uma coisa super legal. 

 

LM - Natural, não é? 

 

DS - Muito natural, exatamente. É muito comum no interior o primeiro filho ir pro... era, 

comum, claro. Era muito comum no interior o primeiro filho sempre ir para o colégio de 

padres, não é? 

 

AE - Você também tinha falado de uma fazenda, essa fazenda era da tua família? Ou foi... 

 

DS - Todos os, todos os irmãos da minha mãe e os cunhados também, exceto a minha 

mãe, todos são fazendeiros, todos. Todos os 11 são fazendeiros. 

 

AE - E você tinha opção. 

 

DS - Era exatamente, menos a minha mãe e na família do meu pai ninguém, porque eles 

venderam a fazenda quando eu era... quando eu nasci eles já tinham vendido a fazenda 

mas na família da minha mãe, todo mundo traba... é, mexia com fazenda, então, minha 

opção era passar férias em fazenda. Ficava um mês, dois, enfurnado numa fazenda. 

 

AE - Dava para escolher qual que você... 

 

DS - Dava para escolher exatamente, tranqüilo. 

 

LM - E você tinha muitos primos, Domingos, assim... 
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DS - Muitos primos. Nessa época, é... tinha primos na mesma idade, essa coisa. Então, 

tinha primos e tal, lá em Piedade, que são esses que tinham as fazendas, quanto primos 

em São João Del Rei, eu tinha muita amizade com eles e tal. Amizade que se manteve 

durante o tempo todo, então, eu tinha, tinha essa coisa, quer dizer, ou eu tava passando 

férias na fazenda ou eu tava passando férias em São João Del Rei na casa dos primos, né? 

Família grande, do lado do meu pai eram seis irmãos, do lado da minha mãe 11, 11 irmãos, 

então, muita, muita gente, muito, muito primo para brincar. Tive uma infância com muita 

brincadeira, né? Quer dizer... 

 

AE - É, posso perguntar? Você tava falando, não sei se era bem na especialização que 

você freqüentou muitos congressos, seminários, mas você não chegou a falar quais eram, 

quais os mais importantes, qual que ficou mais marcado. 

 

DS - Não pois é, quando eu me formei, não tive dúvidas de fazer Neurologia no Rio [de 

Janeiro], eu vim fazer Residência no Rio prá voltar, a idéia era voltar para fazer concurso 

na Universidade essa coisa toda, ser professor universitário, essa coisa, ser professor em 

Juiz de Fora. Fiquei no Rio, adorei a cidade, entendeu? Fiz tudo para não voltar, fiz todas 

as ginásticas possíveis para não voltar e aí, quer dizer, mas aí eu saí da Residência, saí da 

Residência é... é, com essa expectativa inclusive, de fazer mestrado, tentei inclusive me 

inscrevi para o mestrado, mas aí quando eu, eu desisti de Juiz de Fora eu já não investi 

mais na questão do mestrado e tal, mas procurei sempre, o tempo todo me atualizar muito. 

Todo ano, a cada dois anos tem um Congresso Brasileiro de Neurologia, então, a cada 

dois anos eu tava em todos os congressos, não tinha... eu nunca deixei de ir a todos os 

Congressos... 

 

AE - Participou de algum internacional? 

 

DS - E participei exatamente. 

 

LM - Ele já falou de um na Colômbia não foi? Não. 

 

DS - Não. Em [19]77 eu fui no [Congresso] da Holanda. Holanda, em [19]77. Foi quando 

eu conheci a Europa, foi em 77, porque naquela época tinha... vocês, não, a geração de 

vocês, não sabe disso, mas para você sair do país você tinha que fazer um depósito 

compulsório, tinha um depósito compulsório de 2500 dólares que era uma fortuna! Então, 

só saía do país quem tinha muito dinheiro, exceto para Congresso e formação. 

 

LM - Nossa! 

 

DS - Então, foi a única chance, claro, era uma fortuna para depositar, e aí o Banco Central 

tinha que liberar, tinha que pegar a sua inscrição no Congresso e o Banco Central é que 

liberava. Aí eu fui, claro, não ia perder uma oportunidade dessa. Aí fui para o Congresso, 

o XI Congresso Mundial de Neurologia, foi em Amsterdã, interessante aí eu claro 

aproveitei, fui para Grécia. Fiquei na Europa e fiquei, um mês de Europa de mochila nas 

costas e só ficando em casa de estudante é claro. Naquela época era, eu tinha acabado de 

terminar a Residência e era completamente durango! 
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LM - É, imagino, mas com muita disposição, né? 

 

DS - Não, com muita disposição.  

 

LM - Hoje jamais faria isso. 

 

DS - De jeito nenhum. 

 

LM - A gente vai ficando mais velho e quer conforto, não é? Domingos. 

 

DS - Não, de jeito nenhum. Não, eu não tenho nem mais jeito, mas naquela época tinha, 

mas botava a mala nas costas e ia fazer e dos congressos internacionais, foi o único que 

eu fui, foi esse, continuei freqüentando os Congressos Brasileiros. 

 

AE - Teve alguma coisa nesse que você possa falar para gente, assim de mais marcante, 

de diferente? 

 

DS - Tinha assim, quer dizer, além dos desdobramentos de ter chegado na Europa é... o 

fato que era, porque naquela época não era tão freqüente ir à Europa em [19]77 não era 

uma coisa, a classe média não ia à Europa, entendeu? Até porque não tinha como 

depositar, esse depósito compulsório. É, mas é, o que me marcou muito, quer dizer, o fato 

de chegar é, estar na Europa você, assistindo e conversando, ter a oportunidade de ver em 

carne e osso aqueles autores que a gente tinha que importar aqui para ler. Os livros, aquela 

coisa toda, então, uma satisfação assim profissional muito grande e tal de poder estar 

tomando café do lado do [Vladimir] Pozner, entendeu? Dos caras, das maiores feras da 

neurologia mundial e tal então, era muito interessante. E uma coisa curiosa também, quer 

dizer, quando você vai para o exterior também, você encontra também com as feras 

nacionais, quer dizer, eu era ex-residente e, de repente, você está tomando café, ou então 

estar no mesmo avião com os super badalados professores não sei o quê, entendeu? Era 

de Pernambuco, Rio Grande do Sul, e então, essa coisa, é uma coisa muito gostosa. E no 

mais o resto foi, foi muito passeio mesmo, muita loucura. A gente fez, eu fiz uma coisa 

muito curiosa, que um amigo meu de Vitória, o Paulinho, nós já saímos daqui para dar 

um golpe mesmo, nós compramos um pacote fechado, que era um pacote oferecido pelo 

Congresso, na volta de Amsterdã, paramos em Londres, desfizemos o pacote, nós 

pagamos o pacote em crédito, claro que foi um escândalo, entendeu? Os ingleses planejam 

a viagem com três anos de antecedência! E aí eu cheguei e falei: “Não a gente quer mudar, 

nós não vamos mais para Suécia, não vamos mais para não sei o quê,” porque o roteiro 

do Congresso, era depois um roteiro de visitar os grandes serviços, os grandes centros 

neurológicos da Europa, por isso que era mais barato. 

 

AE - (risos). 

 

LM - E aí você espertamente, né? 

 

DS - Aí a gente chegou e a mulher aos berros “Poor people”, eram berros assim, entendeu?  

“Poor people”, chamando a gente de pobre, de miserável, entendeu? “Não tem problema, 

eu quero crédito em passagem” e aí foi uma festa, quer dizer, a gente viajou, aí fizemos 

o nosso roteiro, passeando e tal. E inda teve um lance muito interessante na Itália, em 
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Roma, passou um cara e viu a gente conversando em português num café daqueles em 

Roma, e aí o cara sentou, entendeu? Até pouco tempo eu me lembrava o nome dele, agora 

eu não lembro, o cara ouviu, sentou, ele era dono de uma agência de viagens, um socialista 

desses, comunista, gramisciano, entendeu? Fanático, tinha passado um tempo em São 

Paulo e queria saber notícias do Brasil, começamos a conversar e ele perguntou: “O que 

é que vocês estão fazendo esse final de semana”, “Não esse final de semana a gente vai 

ficar aqui em Roma mais um pouco”, ele falou: “Vocês não querem conhecer a Grécia?”. 

 

LM - Ah... 

 

AE - Ai, que chato! (risos) 

 

DS - Vamos, tudo bem, "Vocês vão conhecer a Grécia e tal, eu arrumo 100 dólares, tá 

bom para conhecer a Grécia?" e tal três dias e tá ótimo, entendeu? Tudo assim conversa, 

conversa, coisa super, super caiu no colo, né? O passeio, aí a gente já foi à Grécia, mas 

foi uma viagem assim, inesquecível, inesquecível. 

 

LM - E os Congressos Nacionais, Domingos, que você participou? 

 

DS - Os Nacionais eu fui quer dizer, é... 

 

LM - Você falou que eram de 2 em 2 anos. 

 

DS - Dois em 2 anos. [19]76, não, aí eu não fui, teve um episódio muito engraçado que 

só acontece se for na Bahia. Em [19]76, eu ainda estava na Residência e escrevi um 

trabalho para apresentar no Congresso da Bahia, mas o meu trabalho era um filme, era 

um tipo uma doença rara chamada de discinesia familiar. Então, eu filmei uma família 

durante um ano para mostrar os movimentos e tal. Discinesia não, Sincineia, sincineia 

familiar, é uma doença raríssima e tal, não tinha nenhum trabalho brasileiro. 

 

AE - Sincinesia? 

 

DS - Sincinesia familiar. É uma doença interessante que quando uma pessoa mexe essa 

mão a outra também mexe, o membro unilateral mexe, todas as vezes que você faz um 

movimento o de cá também mexe e não tinha nenhum trabalho, né? Assim eu fiz um 

levantamento bibliográfico muito grande e naquela época tinha recém aberto a Biblioteca 

do Fundão, com computador essas coisas, e aí eu fiz o trabalho e filmei a família durante 

um ano porque eu era amigo dos familiares, era uma família de Niterói, que eu conhecei 

e eles “Não tudo bem, pode levar o trabalho” e etc. mais aí quinze dias antes do Congresso 

me roubaram o carro e o filme tava lá dentro. Me devolveram tudo, carteira de identidade, 

tudo, exceto a porcaria do filme que tava lá dentro. 

 

LM - Nossa. 

 

DS - Aí eu não fui, agora eu não fui ao Congresso da Bahia, porque eu fiquei duro também 

o carro roubado e tal. Não só recebi o certificado de presença como recebi o certificado 

de apresentação. 
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AE - (risos)  

 

LM - Sem ter ido! Foi virtual... 

 

DS - Para você ver como é que é, entendeu? A Bahia... 

 

LM - A Bahia é o que há, né? 

 

DS - Eu recebi o certificado de presença e o certificado de apresentação e o meu nome tá 

lá nos Anais do Congresso... 

 

AE - Se procurar vai achar a tua assinatura em algum lugar...  

 

DS - É demais... 

 

AE - É capaz de achar... 

 

DS - De [19]78 eu não me lembro, o de [19]80, ah, não o de 78 em Brasília, eu, não, 78 

eu não me lembro. E depois a cada dois anos eu fui a todos os congressos, quer dizer, 80 

foi Curitiba, é, depois Belo Horizonte, Brasília, não 82 Recife, 80 Curitiba, 82 Recife, 84 

Brasília, 84 Goiânia, 86 Belo Horizonte, 88 São Paulo, 90 Rio. Aí pronto, aí eu abandonei 

a neurologia, foi quando eu comecei, fui para Brasília e aí já adeus congressos de 

Neurologia e eu já tinha... em 91 eu fechei o consultório foi quando eu parei de clinicar e 

já enveredei para o campo da saúde mental, mas enquanto eu cliniquei, eu ia a todos os 

congressos, tentar manter atualizado essa coisa toda. 

 

LM - Certo. 

 

AE - Mandava trabalhos para todos eles? 

 

DS - Geralmente não, aqui no Rio por exemplo, eu apresentei trabalhos, apresentei 

trabalhos, mas na maioria das vezes não, na maioria das vezes não. Eu ia aproveitar para 

dar uma antenada no Congresso e passear. 

 

LM - É. 

 

DS - Que é o que todo mundo faz, não é? Congresso é para dar uma antenada e depois, 

dar um passeio. A não ser quando o congresso é Belo Horizonte, Congresso e comida, 

Congresso e comida, né? Volta gordinho de tanto.... 

 

LM - É verdade (risos) 

  

DS - De tanto comidinha mineira, entendeu? São Paulo, a mesma coisa, mas a maioria 

dos congressos são fora, são no litoral, geralmente fazem congressos em Recife, Salvador, 

né? Curitiba também é uma delícia, se come muito bem. 

 

LM - Deve ser, um bom vinho, né? 
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DS - Muito bom vinho, entendeu? Massa ótima, mas isso é interessante, né? Porque você 

consegue rever as pessoas, da Residência essa coisa toda então, é uma oportunidade muito 

interessante e geralmente é... alguns cursos compactos, então, vale a pena, vale a pena ir 

ao Congresso porque você a gente, sobretudo eu que fazia consultório, quer dizer, muita 

coisa que eu tava em dúvida no consultório, chegava no congresso eu tirava a dúvida. 

 

LM - Certo. 

 

DS - Não só entre colegas, como painéis essa coisa toda. 

 

LM - Hum, hum.  É um dos objetivos do congresso é esse mesmo, você trocar experiência 

e você se atualizar, não é?  

 

DS - Não, é impossível... 

 

LM - Saber o que o outro está pesquisando. 

 

DS - É impossível, apesar de que hoje, tem internet, tudo bem, hoje mudou. Hoje, com a 

atualização virtual, essa coisa mudou, mas até a década de [19]90 não tinha outra 

alternativa para você se atualizar, a não ser freqüentando congressos ou então, fazendo 

cursos, cursos compactos da Academia de Neurologia, isso acontece também. Essas 

academias são muito organizadas nesse sentido, fazem cursos compactos a cada dois 

anos, eu fazia todos, não perdia, não, geralmente os cursos eram no Rio [de Janeiro], 

então, sempre fazia. 

 

AE - É, voltando lá à questão da Colônia Juliano Moreira, você tava falando das reformas 

que vocês começaram a colocar lá, primeiro com os funcionários, mas você não deixou 

muito claro assim como é que foi a reforma com os próprios pacientes, que tipo de 

trabalho se fez... 

 

DS - É a primeira coisa, quer dizer, a marca principal do hospício é o silêncio, o principal 

instrumento do hospício é o silêncio, quer dizer, e por trás do silêncio, a violência toda 

que se instala por atrás do silêncio. Se você não pode falar, fica delegado a quem pode 

fazer, então, essa é a marca do hospício. Então, a primeira coisa que foi feita, quer dizer, 

além da questão física de você arrancar as grades, fechar os quartos fortes, que isso tem 

um peso enorme na vida deles, foi o fato da gente estabelecer as assembléias de pacientes, 

quer dizer, tipo assim os que passaram a vida toda sem poder falar, toda semana a gente 

ficava sentado esperando eles falarem: “Vocês é que vão falar”. 

 

AE - E eles falavam? 

 

DS - No começo muita dificuldade, é claro, entendeu? Porque exatamente não podia falar, 

essa não era a regra? Não pode falar porque tem um termo em Medicina chamado 

querelante, quem fala é querelante, entendeu? Que é um adjetivo, mas é... um advérbio, 

não é? Mas nesse caso vira um adjetivo, querelante é aquele que reclama muito e esse 

adjetivo é associado a um tipo de epilepsia, um tipo de epilepsia do alto temporal que o 

sujeito fica querelante, então, para efeito, para ficar mais fácil, todo mundo que fala é 

querelante, entendeu? Ou seja, quem reclama piora a sua situação, quer dizer, o sujeito, 
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se escreve querelante, aumenta o medicamento, querelante manda para o quarto forte, é 

desse jeito, essa foi a regra, quer dizer, então, quando você convida as pessoas a falar a 

maioria não tem coragem. Claro, que é um sentimento de preservação, então essas 

Assembleias foram muito difíceis das pessoas falarem, mas aos poucos foram falando 

quer dizer, é... e a partir do momento que eles foram falando, foram surgindo os projetos. 

Por exemplo, o trabalho remunerado, a Colônia foi o primeiro hospital, assim de grande 

escala, a fazer um programa de remuneração do trabalho em larga escala, 400 pacientes 

recebiam dinheiro, pagamento pelo que faziam. “Você faz faxina?”, “Eu faço faxina.”, 

“Você recebe tanto”, entendeu? Existia quer dizer, um programa que hoje a gente tem 

críticas que era muito normativo, quer dizer, a partir do momento que você ia galgando 

determinados pontos na escala você ia ganhando mais, mas esse já foi o resultado do fim 

do silêncio, quer dizer, as pessoas diziam: “Não, eu quero ganhar pelo que eu faço”, 

“Então, tá bom, então, vamos estabelecer um programa de bolsas”. 

 

AE - Mas normalmente eles já faziam? 

 

DS - Faziam. 

 

AE - Eles eram escravizados? 

 

DS - No hospício quem trabalha no hospício não é funcionário de saúde, quem trabalha 

em hospício é quem tá melhor, não são os xerifes. Todo pavilhão tem um xerife, agora 

não, claro, mas todo pavilhão tinha um xerife. O xerife ele não só tinha relações sexuais 

com os outros, não é? Porque numa instituição fechada é assim que se faz, o xerife tinha 

as relações sexuais, ele é que era o ativo da história, além disso ele que administrava tudo 

que tinha lá dentro, ele administrava quem saía, quem não saía. Saía que eu digo do 

pavilhão, porque da Colônia [Juliano Moreira] ninguém saía, entrou, não saía. Quem ia 

ter a comida melhor, o xerife, todo pavilhão tinha seu xerife. Na medida que você começa 

a botar todo mundo para falar a primeira coisa que você fica conhecendo é quem é o 

xerife. Claro, porque as pessoas acabam falando, blá, blá, blá. Então, o processo de 

desconstrução dessa, dessa organização interna é muito penoso, uma coisa 

demoradíssima, quer dizer, hoje quanto tempo tem? Tem 18 anos hoje você pode falar 

que hoje não tem mais xerife, mas você pode falar hoje, até dez anos atrás você não podia 

falar. O xerifado é uma coisa muito forte, a mesma coisa os hospitais psiquiátricos, 

qualquer hospital psiquiátrico grande tem o xerife de pavilhão, geralmente alcoólatra, que 

melhora em 4 ou 5 dias. Ele não tem patologia importante. 

 

LM - A não ser o alcoolismo mesmo, não é? 

 

DS - A não ser o alcoolismo, a não ser a dependência então, ele geralmente passa a ser o 

administrador daquele pavilhão. E administra mesmo, e aí quer dizer, o auxiliar de 

enfermagem vai dormir e ele avisa: "Vai dormir, fica tranqüilo gente, plantão eu cubro”, 

é assim mesmo, isso é regra de hospício “Plantão, eu cubro”.  

 

AE - E como é que vocês conseguiram pegar a confiança então, dos pacientes? Assim 

sentava todo mundo para fazer essas assembléias... 
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DS - Eles é que passaram a confiar na gente, quer dizer, na medida... porque o que gerou 

a confiança? Gerou confiança, na medi... primeiro, o fato de abrir as portas, isso aí é 

provado, isso eles perceberam que era a favor deles. Segundo, algumas ações que são 

aparentemente pequenas, mas na vida deles tem um impacto muito grande. Por exemplo, 

colocar papel higiênico, colocar espelho, do tipo assim colocar um técnico, a gente 

chamava de técnico de referência: “Oh, a fulana de tal vai ser técnica de referência de 

vocês então, quando chegar o dinheiro, ela pode ajudar vocês a administrar o dinheiro.” 

Claro que no começo eles rasgavam o dinheiro, não sabiam para que servia. 

 

LM - É. 

 

DS - Claro, natural. 

 

LM - Confirmando que quem rasga dinheiro... 

 

DS - Quiseram fazer escândalo, entendeu? O pessoal do Ministério [da Saúde] veio aqui, 

queria fazer escândalo, entendeu? Para eles dinheiro não significa nada, pessoas estão lá 

a dez, 15 anos. Então, quer dizer, essa construção é... da relação de confiança é demorada, 

mas ela foi se fazendo com fatos concretos, quer dizer, administrar, ajudar a administrar 

recurso do tipo parar de esconder, do tipo: “Você não, você não vai ter alta", aqui nós 

vamos trabalhar a possibilidade de você voltar para a sua casa e tal, não tinha essa coisa, 

quer dizer, e também não vai ter castigo.  

 

AE - Os funcionários também vão ser... 

 

DS - Não, os funcionários começaram, quer dizer, essa coisa dos seminários a gente, os 

funcionários além das medidas punitivas, não é? Por exemplo, um funcionário que eu me 

lembro lá nos primeiros seis meses, que a gente estava nessa época em [19]82, teve 

relações sexuais com uma paciente, foi demitido sumariamente, entendeu? Foi uma coisa 

que nunca existiu, claro. Era comum o funcionário ter relações sexuais com as pacientes 

porque lá não tinha segurança nenhuma, então, essa coisa, é uma coisa exemplar.  

 A outra coisa foi o negócio do aparelho de eletrochoque. O último eletrochoque punitivo 

foi uma cena que eu até fiz referência, quer dizer, um paciente jogou uma pedra no vidro 

do carro de um chefe do pavilhão aí o doutor se ofereceu, o doutor se ofereceu “Eu vou 

lá eletrocutar”, eu falei: "Não". No dia seguinte, a gente fez uma assembléia geral na 

Colônia com todos os funcionários e pedimos ao diretor que recolhesse todos os aparelhos 

quer dizer, o último eletrochoque punitivo da Colônia [Juliano Moreira] foi em [19]82. 

No dia seguinte todos os aparelhos foram recolhidos, quer dizer, isso foi gerando 

confiança nas pessoas, claro, entendeu? É... tanto, que quando ia imprensa lá, os próprios 

pacientes tomavam a iniciativa de falar: “Isso aqui tá melhorando sim”, entendeu? Essa 

coisa toda e tal. Essa coisa foi uma coisa construída, devagar, muito lentamente, com 

muita dificuldade, muita dificuldade. E os funcionários na medida que a gente foi fazendo 

os seminários eles foram aderindo também quer dizer, é muito ruim, seguramente para 

pessoa que tá ali trabalhando ela chegar em casa à noite e saber que espancou uma pessoa 

durante o dia, quer dizer, na medida que ela conhece uma outra metodologia que não é a 

do espancamento, essa pessoa chega em casa muito mais gratificada entendeu? A gente 

criou uma relação muito forte com os funcionários antigos também que foram percebendo 

qual era a nossa intenção. Então, a experiência da Colônia foi uma experiência muito rica, 
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nesse sentido, quer dizer, você chegar num lugar com uma completa inversão de valores 

e você começar a recriar valores éticos e saber que isso é possível, saber que isso é 

possível, porque tinha uma discussão no campo dos Trabalhadores de Saúde Mental que 

era melhor abandonar, demitir todo mundo e contratar novos e não sei o quê e tal. E a 

gente falou “Não, não concordamos com isso”, entendeu? 

 

LM - É há que se ter uma tentativa, né? Pelo menos. 

 

DS - Pelo menos, exatamente. 

 

LM - É, pelo menos depois dessa tentativa não der aí realmente, é... 

 

DS - Essas pessoas não tiveram foi acesso, entendeu? Claro que algumas não tinham 

instrução, várias, depois disso várias demissões. Nessa época que eu era chefe de bloco 

teve uma, uma paciente tava sendo escovada no banheiro, com escova, feita com 

vassoura, entendeu? Isso em [19]89, isso aí já sete anos depois. [19]89 uma paciente 

estava sendo, tava sendo escovada no banheiro com escova, aí o auxiliar de enfermagem 

viu e me avisou, sumariamente demitido, sumariamente demitido o funcionário, e aí foi 

um problema porque o cara era diretor do sindicato aqui no Rio [de Janeiro], era um 

diretor sindical. Eu falei: “Não me interessa, psicopata não fica aqui, não trabalha”, foi 

sumariamente demitido. Com médico era mais difícil, a gente tentou demitir o médico e 

não conseguiu, entendeu? É mais complicado. 

 

LM - O corporativismo fala bem mais alto... 

 

DS - Fala mais alto e o Ministério da Saúde não autorizava. Não autoriza, a coisa parou 

lá em cima (?) Mas é.... mesmo assim, vários entraram e pediram demissão, não 

conseguiam, não conseguiam trabalhar, teve gente que chegava lá para bater, para não sei 

o que tal, viram que a proposta era diferente as pessoas caíram fora. 

 

AE – Não estavam a fim... 

 

DS - Não estavam a fim, exatamente. 

 

AE - Mas fala também da adaptação da família, tinha... 

 

DS - Não, lá não, lá praticamente, quer dizer, dos... 

 

AE - Ninguém visitava? 

 

DS - ...três mil internos, seis por cento tinham visita. 

 

LM - Seis por cento? 

 

DS - Seis por cento tinham visita! 

 

AE - Não aumentou? Nem... 
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DS - Não, alguns foram para casa, alguns, é a Colônia [Juliano Moreira] teve nesse 

período altas, teve cerca de 20 altas. Altas de pessoas que estavam lá 15, 20, 30 anos, quer 

dizer, do ponto de vista de número é inexpressivo, do ponto de vista da vida das pessoas 

é muita coisa, né? É... teve alta no bom e no mal sentido: teve gente que foi para família, 

teve gente que foi para o Ceará, foi para não sei pra onde, cada um foi buscar a sua família 

e tal. E teve gente que saiu dali e se envolveu com o tráfico de drogas, foi assassinado e 

tal. Claro porque o xerife que era ali dentro xerife, perdeu o xerifado, ele foi tentar o ser 

o xerife...  

 

AE - Em outro lugar. 

 

DS - Na periferia de outro lugar que tivesse a mesma organização que tinha lá. Então, tem 

de tudo, tem sucesso, tem êxito, mais tem também essa situação de desastre, de catástrofe, 

de tragédia. 

 

AE - Mas só recebiam alta quem tinha família para... não.  

 

DS - Não, os, os a Colônia tinha várias casas que eram de funcionários a direção foi 

tomando essas casas e dava para os pacientes que tivessem condições de sair. Eles 

passaram então, à chamada "Etapa 3 da Ressocialização" então, vários saíram, vários 

saíram dessa situação de morar em pavilhão, mais de 40 saíram dessa situação. E alguns 

foram voltar para sua família, para um lugar para outro Caxias, não sei o quê e tal. Agora 

a maioria não quis sair e a gente respeitou. 

 

LM - Certo. 

 

DS - Porque a gente vai morar. A vida deles é... a cidade deles...  

 

LM - É essa exatamente, quer dizer, fica até difícil você romper, não é Domingos? 

Porque... 

 

DS - Oferecer para eles uma possibilidade. 

 

LM - Claro. 

 

DS - Ficar forçando, a gente foi muito... Essa foi uma posição que o Ministério entendia 

muito a gente na época porque não dar alta, porque não responsabilizar a família, não, 

não é assim, entendeu? Não pode criminalizar a família por conta de uma situação dessas. 

Você tem que criminalizar o Estado, o governo que ofereceu uma assistência de má 

qualidade, quer dizer, o farmacêutico... 

 

Fita 3 - Lado B 

 

DS - Do hospitalismo, a dependência institucional é um problema da assistência 

oferecida, não é um problema da família ou da pessoa, não. É um problema nosso, nós 

oferecemos um serviço de baixa qualidade, nós enquanto representantes do Estado, do 

Governo. Então, eles têm o direito de optar, eles vão escolher onde que eles querem ficar. 

E hoje tá lá, quer dizer, e hoje quem visita a Colônia, tem exatamente a... eles chamam de 
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"Lares Abrigados". Conceitualmente não é bem um lar abrigado, mas são, são chamados 

"Módulos Residenciais" que tem é, se não me engano 12 ou 14 pessoas em cada módulo 

residencial cada uma, cada dupla tem um apartamentozinho, separado, elas é que fazem 

a comida... 

 

LM - Em Barbacena funciona assim, né? 

 

DS - Barbacena tem um módulo. 

 

LM - Eu conheci em Barbacena, conheci do Jairo. 

 

DS - Do Jairo, lá é maior lá tem 24 em cada módulo... 

 

LM - É, grande. Hum, hum. 

 

DS - Aqui são menores, os módulos são menores, eram pavilhões antigos que tinham 60 

pacientes hoje tem 14, não é? Aquilo tudo foi reformado, cada dois tem banheiro, tem 

copa, sala de estar, entendeu? Quer dizer, as pessoas falam que querem ficar ali, então 

está bom, mas se vão ficar aqui vão ficar em condições decentes, não vão ficar naquelas 

antigas condições que eram pavilhões horríveis com vaso turco, uma coisa degradante 

mesmo, degradante, uma coisa assim de dar náusea o tempo todo. Teve uma época, 

inclusive, que eu fui diretor, eu, eu, em [19]86 a primeira vez que eu fui diretor, o diretor 

de divisão em Brasília estava muito reticente em repassar o recurso para gente fazer uma 

obra lá num pavilhão, aí eu dei sorte que no dia choveu, no dia que ele veio. 

 

LM - Nossa. 

 

DS - Eu tava... 

 

LM - Aí foi o caos absoluto, né? 

 

DS - Exatamente, tava lá no pavilhão Teixeira Brandão, aí começou a boiar coco, assim 

do chão, côco subindo pelas pernas dele. Foi sensacional! 

 

AE - Você não podia... 

 

DS - Foi sensacional, não teria escolhido hora melhor, aquilo subindo, entendeu? Subindo 

merda pra cima das pernas. 

 

LM - Literalmente. 

 

DS - Do cara todo de gravata, bonitinho. 

 

AE - Nossa. 

 

DS - E como era uma pessoa séria, um sujeito honrado ele não teve dúvida: ele saiu dali... 

 

LM - “Vou liberar já”. 
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DS - Imediatamente, tanto que hoje é um dos pavilhões é... Agora tá passando por uma 

segunda reforma, mas logo depois disso recebeu um recurso, mudamos completamente e 

virou um hospital geriátrico, é um hospital geriátrico tudo, outra coisa, era, é outra coisa, 

não é? Com a reforma muito grande, eram 400 leitos foram várias etapas, da reforma e 

tal, mas teve vários ministros visitaram virou um negócio modelar mesmo. E hoje a 

prefeitura fazendo uma outra reforma, exatamente para abrigar a população já de fora, de 

idosos de fora.  Mas é isso, quer dizer, a Colônia era isso: se chovesse, côco, rato, dava 

de tudo era um negócio, o auge da degradação física e humana, mesmo. Hoje as condições 

são muito, muito diferentes, bastante diferentes, bastante diferente mesmo. 

 

LM - Domingos, você falou aí de etapa 3 da resso... 

 

DS - Ressocialização. 

 

LM - Que são essas etapas, o que que é isso? 

 

DS - O programa de, mais na época, quer dizer, o diagnóstico que se fez da Colônia era 

isso era um macro instituição inviável que se tirar, criar projetos de diversos, quer dizer, 

um dos projetos foi a abertura do Hospital [Jurandir] Manfredini, que eu fiz menção, que 

a gente falou com a comunidade. Abrir uma porta de entrada, ou seja, a única maneira da 

comunidade entrar na Colônia [Juliano Moreira] é você oferecer serviços de atendimento 

para aquela comunidade e realmente teve um papel pioneiro inclusive que foi o primeiro 

hospital regionalizado, né? Primeiro atendimento regionalizado do Rio de Janeiro, nós só 

atendíamos a população de Jacarepaguá e de Barra, dentro de um entendimento que se 

você atende perto do evento, da eclosão do evento clínico, você tem muito mais condições 

de trabalhar o evento porque os determinantes culturais são semelhantes os determinantes 

geográficos e essa coisa toda, então, teve um papel pioneiro nesse sentido. Em relação 

aos crônicos, era primeiro humanizar, melhorar as condições de habitabilidade dessas 

pessoas e segundo tentar criar projetos de reabilitação social, por isso são os projetos de 

re-inserção. E aí etapas 1, 2 e 3, eram as etapas da reabilitação com base no trabalho 

remunerado. Então, a etapa 1 é quem fazia uma atividade muito, muito primitiva, o 

pessoal ainda ajudava um pouco e tal. Etapa 2 é quem já tinha condições é... de assumir 

alguma responsabilidade do trabalho no pavilhão. E a etapa 3 é quem já tinha saído do 

pavilhão, tinha condições de morar fora e trabalhava na Colônia, esses recebiam salários, 

tá, então, é por isso que são as etapas, 1, 2 e 3. Hoje isso, não, claro uma coisa muito 

funcionalista, a gente não raciocinava com esse tio de lógica e naturalmente que hoje é, 

não é mais assim, quer dizer, todos ganham independente do que fazem, entendeu? Todo 

mundo está trabalhando, trabalha dentro do seu limite e da sua capacidade, entendeu? 

Mas, foi, foi concebido dessa forma e a gente trabalhou dessa forma assim. 

 

AE - A comunidade tinha contato com os doentes? Assim eles ficavam soltos...  

 

DS - Ah não, hoje ficam, não, desde então, os pacientes, os portões eram abertos, quer 

dizer... 

 

AE - E a comunidade tinha assim mais contato, tinha medo? 
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DS - Não, no começo tinha, depois não; a coisa que mais chama atenção, chamava a 

atenção e ainda chama, às vezes, o que mais chama atenção do doente é... isolado é... ele 

é muito, ele é muito pedinte: pede cigarro, pede cerveja. 

 

LM - Com certeza; quando a gente vai lá eles pedem tudo. 

 

DS - É sinal que não tá sendo bem atendido, isso foi... o que mais chocava era a pobreza, 

entendeu? O que mais chocava não era a loucura, era a pobreza. Então, as pessoas não 

tinham medo, não. Tinham raiva ou pena porque o que chocava era a pobreza, era aquela 

coisa, você entrava e: “Ô, tio, ô tio dá um cigarro, me dá um dinheiro, me dá um chinelo, 

me dá não sei o quê” na medida que eles foram comprando as coisas, comprando sandália, 

comprando camisa, comprando tudo, isso foi tudo diminuindo. Quer dizer, na medida em 

que você aumenta um pouco a capacidade de administrar a própria vida deles, eles 

começam a te pedir menos, começam a brincar e tal, mas param de te pedir cigarro, 

entendeu? Quer dizer, o primeiro sinal de que a coisa tá melhorando é que eles param de 

pedir as coisas. Então, a população na medida em que foi entrando... e a Colônia é muito 

grande então, tem clube, tem tudo isso, lá tinha campeonato ainda tem, né? O campeonato 

regional de Jacarepaguá é disputado lá dentro, o melhor campo de  Jacarepagua é o campo 

da Colônia [Juliano Moreira] então eles saem e tal, eles freqüentam a escola, tem escola. 

Então, hoje é uma situação muito diferente, mas muito diferente. Eles não conheciam 

sequer o espaço deles porque eles ficavam fechados, só os xerifes conheciam. Hoje é um 

bairro, um bairro como outro um bairro pobre porque tem muita invasão. Tem 6 mil 

invasões na Colônia, isso de [19]91 até hoje. Seis mil, muita, muita invasão muita...tem 

uma parte pobre e tem uma parte rica que é a parte que tem uma área que é tombada pelo 

Patrimônio Histórico, né? E o que era a antiga fazenda, porque lá foi uma antiga fazenda, 

é... tem um, vários pavilhões tombados do século passado e tem é... o aqueduto e a casa 

dos escravos, essa parte é tombada e tem uma área de tombamento que é uma reserva 

florestal. 

 

LM - Hum, hum. Hum, hum. É... Domingos, então, vamos voltar aqui mais um pouquinho 

depois desses pontos que você elucidou e marcou melhor para gente, né?  A gente queria 

agora voltar um pouquinho para sua trajetória mais na década de [19]90, sua trajetória 

profissional mais nos anos 90.  

 

DS - Tá. 

 

LM - É... você foi Conselheiro Suplente, do Ministério da Saúde, no Conselho Federal de 

Entorpecentes, é... isso de 91 a 95? 

 

DS - Isso. 

 

LM - Como é que foi esse trabalho? Que que você fazia? Que é um Conselheiro Suplente? 

Como é que você atuava? 

 

DS - O Conselho Federal de Entorpecentes ele foi criado em 86; ele é da época do Sarney, 

é... exatamente para tentar juntar os diversos Ministérios, entendendo a questão da droga 

como uma questão interdisciplinar, né? E uma ação de governo multisetorial, então, 

reunia os Ministérios da Justiça, que era a sede, o Conselho Federal de Entorpecentes a 
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sede era no Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o 

Ministério da Previdência, representante da Academia Brasileira de Medicina, e aí os 

representantes, todo Conselho tem representação igualitária, dos órgãos do governo e da 

sociedade, né? Que eram Associações de Medicina, outras entidades, ABI, e etc. tal e 

alguns juristas convidados pelo Ministro da Justiça. E essa atividade, então, era, era mais 

ou menos natural, o Ministério da Saúde tinha dois representantes, tinha quatro 

representantes, dois da Vigilância Sanitária, e dois da chamada Assistência, que era 

antigamente o INAMPS e depois passou, quando o INAMPS em [19]90 foi incorporado 

ao Ministério da Saúde, o representante do INAMPS do Ministério da Saúde na 

Assistência eram os mesmos, todos. Geralmente o titular era um representante do gabinete 

do Ministro, uma pessoa ligada ao Ministro, né? E eu era o suplente, que geralmente era 

o responsável pela área de Política de Saúde Mental. Então, foi uma coisa natural. Não 

fui convidado lá para, por nada, não. 

 

LM - Certo, tá. 

 

DS - Não, é... era natural. Tinham dois titulares, o Secretário de Vigilância Sanitária e um 

representante da Vigilância Sanitária, um técnico da Vigilância e eu era o técnico da área 

de Assistência. Então, essa foi a minha atividade lá o tempo todo. Foi muito interessante, 

quer dizer, foi uma experiência muito rica no CONFEN, no Conselho de Entorpecentes, 

porque era um conselho muito conservador, e a gente conseguiu dentro do Conselho, 

manter uma posição, a gente apoiava, a gente criou, por exemplo, um fundo o FUNCAB, 

né? Esse fundo já existia, mas a gente... 

 

LM - Que é FUNCAB? 

 

DS - FUNCAB é um fundo de, de, era um fundo para financiar, era um fundo do 

Ministério da Justiça, do CONFEM, para financiar ações de combate à droga. Só que de 

onde sai o dinheiro? Não tem dinheiro, o fundo não, o fundo existe mais não... então, a 

gente começou a trabalhar uma metodologia que hoje é a que vigora, hoje que eu digo há 

uns seis anos, é que esse FUNCAB é constituído por é... leilões de bens apreendidos de 

traficantes. Então, todos os bens apreendidos de traficantes que passam em primeira 

instância na justiça, eles vão a leilão. 

 

LM - Certo. 

 

DS - E esses recursos são repassados pelo... 

 

LM - Repassados pelo FUNCAB. 

 

DS - FUNCAB; o FUNCAB faz uma... e o CONFEN faz uma análise, hoje não existe 

mais o CONFEN, desde [19]96, [19]97, que não existe mais o CONFEN, desde noventa 

e... 

 

LM - Você ficou até [19]95... 

 

DS - 98! 
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LM - Foi. 

 

DS - É, em 98 acabou o CONFEN, hoje existe outro conselho que substituiu. 

 

LM - Certo. 

 

DS - Mas ainda tem... 

 

LM - Mas essa prática ainda é atual; eu li no jornal há um tempo atrás isso. 

 

DS - Não, continua, continua. E a gente julgava, era interessante... todos os projetos a 

gente tinha que julgar em plenário, dava parecer aquela coisa toda. 

 

LM - É, legal. 

 

DS - Uma outra coisa interessante, uma atividade do CONFEN, foi que a gente deu 

parecer favorável à revisão da lei, a lei em vigor no Brasil é uma lei de 76, a lei 6368, que 

ela penaliza... 

 

LM - Lei relativa à... 

 

DS - A lei antidrogas no Brasil.  

 

LM - Antidrogas, tá. 

 

DS - Lei antidrogas, lei 6368, de 76, ela pune igualmente. Na época ela foi considerada 

muito moderna. Em 76, ela foi moderna, mas ela na verdade pune igualmente tanto o 

traficante quanto o usuário. Então, ela é completamente inadequada aos novos tempos. 

 

LM - Completamente, né? 

 

DS - Então, hoje tá tramitando uma lei, um projeto de lei, mudando a lei 6368 e a gente 

conseguiu quer dizer, uma coisa interessante nesse sentido, foi trabalhar com a sociedade 

civil nessa coisa. Tirar um pouco do peso do governo dentro do CONFEN que era uma 

coisa muito... 

 

LM - Era muito chapa branca. 

 

DS - Chapa branca, o CONFEN era muito chapa branca, exatamente. O MEC [Ministério 

da Educação e Cultura] com aquela estereotipia de querer fazer campanha contra as 

drogas com criança, que a gente foi preciso tecer um pensamento econômico lá dentro. 

Então, foi uma guerra de, de... todo dia, aquela coisa, a cada reunião tinha que voltar o 

mesmo assunto. E o que tá tramitando hoje na lei, que é o projeto do Elias Murá, é um 

projeto razoável, um projeto bastante razoável que dá para ser aprovado e coloca o Brasil 

muito próximo dos países que têm uma lei melhor. Infelizmente não se conseguiu se 

colocar a coisa da discriminação da droga o que do nosso ponto de vista, quer dizer, o 

meu ponto de vista é esse: o que faz a droga ser essa coisa tão forte é a penalização, a 

criminalização. 
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LM - A criminalização. 

 

DS - Nos países que descriminaram a droga, a tendência epidemiológica é de diminuição, 

que é o caso da Holanda agora. 

 

LM - Ainda que seja a longo prazo, né? 

 

DS - A longo prazo, é claro! 

 

LM - Só que todo mundo quer tudo a curto prazo, né? 

 

DS - Não, a curto prazo, inclusive na Holanda, no curto prazo teve um incremento, claro, 

claro, todo mundo ia para o (?) cheirar, fumar e tal. Claro, porque era livre, você 

comprava, ali tava autorizado, você chegava “Eu quero tanto e tal”, quer dizer, então, é... 

hoje não tem nenhum país da Europa que não esteja discutindo e não esteja 

descriminando, descriminando, fazendo a descriminação e substituindo por pena 

administrativa, é igual ao cigarro. É igualzinho ao cigarro, qual é a diferença do ponto de 

vista clínico, entre cigarro, cigarro Hollywood e maconha? Do ponto de vista clínico do 

médico da medicina, o cigarro Hollywood é pior que a maconha. 

 

LM - Faz mais mal que a maconha, com certeza. 

 

DS - Então, essa foi a posição nossa o tempo todo, então, foi uma participação 

interessante, mas é um, é um hoje é, é ligado à Secretaria da Presidência da República, 

não é mais do Ministério da Justiça. Hoje é Secretaria da Presidência, era o [Walter 

Fanganiello] Maierovitch, que era um bom Secretário Nacional [Antidrogas]. Saiu, 

dificuldades lá e hoje tá na mão do general Alberto Cardoso. (som de telefone tocando). 

Dá uma desligadinha que eu já sei o que que é. 

 

LM - Tá. (pausa na gravação) 

 

DS - Mas é isso, o Conselho, o CONFEN, hoje mudou o órgão, mas é uma instância 

deliberativa, colegiado, é um órgão colegiado do governo que (pessoa falando ao fundo) 

(?) Política Nacional Antidrogas, tá? E hoje realmente eu num sei como há quantas 

andam... essa questão, né? O processo legislativo, eu não sei se tá na Câmara, no Senado, 

mas a lei que tá tramitando, é uma lei razoável dentro das... 

 

LM - Das possibilidades. 

 

DS - Das condições culturais hoje dessa questão, né? Porque é um, é muito complicado 

você, você... (voz ao fundo). Tchau para vocês, aí.... 

 

LM - Tchau. 

 

DS - Tchau. (voz ao fundo que diz: Boa reportagem). 

 

LM - Obrigada. 
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DS - É muito complicado você, você conseguir passar essa coisa da descriminação, era 

muito difícil passar inclusive aos técnicos de saúde, muito difícil, muito difícil, uma 

posição ainda muito conservadora, a visão da droga não é uma visão nem clínica nem 

antropológica. 

(voz ao fundo da pessoa que havia chegado) Prazer, tá, prazer. 

 

LM - Tchau. 

 

Desconhecida - Tchau. (a mesma voz ao fundo) Ah, é por aqui? E eu não posso fumar no 

elevador não? 

 

DS - Não, no elevador não, você fuma aí fora mesmo. Não pode fumar no elevador não 

Glorinha!  Mas a visão não é nem clínica e nem é antropológica, quer dizer, do ponto de 

vista antropológico as drogas proibidas, são proibidas porque eram, elas não fazem parte 

do aparelho econômico, foi por isso exclusivamente. Então, a visão é moralista mesmo, 

é uma visão muito complicada, mas eu acho que é uma etapa que a gente vai ter que 

cumprir até chegar num momento de descriminar. Por exemplo, a própria, aprovar aquele 

projeto de redução de danos, o programa de redução de danos que é dar as seringas, né? 

Para os dependentes químicos, 95, 94, 95 foi realmente um... 

 

LM - Santos fez isso, né? A Prefeitura de Santos. 

 

DS - Começou a fazer e foi proibido pelo juiz, pelo juiz. Exatamente foi quando da lei 

6368. 

 

LM - Entendi. 

 

DS - Punia quem se fizesse a apologia da droga, quer dizer, se você está distribuindo a 

seringa é porque você na verdade está viabilizando o vício. Então, foi preciso a gente 

pedir audiência, nós fomos à São Paulo, né? Uma equipe do Ministério da Saúde e tal e o 

Ministério da Saúde “Não, vamos continuar bancando o programa de Santos”. Mas foram 

seis meses de projeto parado, hoje já tem em seis municípios brasileiros e tal e é um 

programa financiado pela, pela, pela EMEIS, pelo organismo da ONU que financia. Mas 

mesmo esse foi muito difícil ser aceito, o que deixou as pessoas aderindo mais ao 

programa foi, é... a preocupação, por exemplo, municípios Ribeirão Preto, São José do 

Rio Preto, que estão, têm uma taxa muito alta, Itajaí, e as pessoas sentiram quando 

começaram a ver os seus familiares, seus garotos morrendo de AIDS, os seus filhos. Aí 

quando entrou na classe média aí a coisa tomou um outro rumo que é de completamente 

diferente da maconha que não vai ter adesão nunca porque é uma coisa muito periférica. 

Então, é... muito tempo ainda para conseguir aprovar uma lei mais, bem, bem, 

contemporânea. 

 

LM - Mas sofisticada, né? 

 

DS - É bem contemporânea, mas é isso, o CONFEN é isso. 
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LM - É, olha só Domingos, como Coordenador da Comissão Organizadora da 2ª 

Conferência Nacional de Saúde Mental que foi em [19]92, né? Você foi um dos 

coordenadores e tal, o que que foi discutido nessa Conferência? Você lembra, quais eram 

os principais... 

 

DS - Vou voltar um pouquinho... 

 

LM - Pode voltar.  

 

DS - Então, vamos lá. 1990 é declaração de Caracas, lembra? 

 

LM - Isso, você comentou na outra entrevista. 

 

DS - Declaração de Caracas, ou seja, a OPAS sinalizou com algumas coisas. A gente 

incorporou o que a OPAS recomendou e o que a gente, enquanto poder público, resolveu 

fazer? Primeira coisa, a primeira coisa a fazer é alterar o financiamento, não existe política 

pública sem dinheiro. Política pública sem dinheiro é conversa fiada. Então, o que que a 

gente fez? Quer dizer, porque... essa coisa às vezes não fica muito bem compreendida, 

sobretudo no início da década. Eu me lembro de uma reunião, isso é folclórico, 

participando de uma reunião com o pessoal da prefeitura, uma prefeitura progressista e 

não sei o quê, importante, e aí quando a gente falou: “Olha, nós vamos alterar a tabela de 

financiamento”, o representante da prefeitura que estava lá conversando amistosamente, 

falou: “Não tem problema, pode tomar essa iniciativa, mas nós somos contra a tabela”. 

Sabe aquela coisa? É igual votar em assembléia contra a globalização, é mesma coisa 

“Nós somos contra a tabela”, a tabela você não tem como ser contra ou a favor, ela é um 

instrumento de transferência de recursos do nível federal para os níveis municipal e 

estadual. 

 

LM - Municipal e estadual. 

 

DS - Então, a tabela, não pode ser contra a tabela, você pode mexer na tabela, então, foi 

muito engraçado, “Não, nós somos contra a tabela”, tá bom... 

 

LM - “Tá. Problema seu” (risos) 

 

DS - (risos) publicou a tabela, e três meses depois eles estavam utilizando toda a tabela 

para exatamente fazer as ações que tinham que ser feitas, quer dizer, era só uma questão 

de coisa do dogmatismo da esquerda, muito engraçado. Mas a gente tomou essas decisões. 

A primeira coisa quer dizer, tudo aquilo que a gente falava que era bom, não existia na 

tabela, por exemplo, Núcleos de Atenção Psicossocial, Centros de Atenção Psicossocial, 

atendimento domiciliar, visita domiciliar, é... oficinas de nível médio, oficinas de nível 

superior, atendimento em grupo, nada disso existia na tabela, ou seja, quem fazia isso, 

Santos e São Paulo, faziam por conta do dinheiro deles, não recebiam um tostão de 

transferência  federal, e a gente falou: “Não, a primeira coisa que você tem que mudar é 

o financiamento para você mostrar a cara onde você quer chegar". Então a gente mudou 

o financiamento, colocamos tudo isso na tabela, na portaria 189, que é a portaria que 

altera o financiamento de todas as ações de saúde mental, e ainda nessa portaria nós 
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colocamos que, as ações fora do hospital psiquiátrico, serão acrescidas de 20% do valor. 

Ou seja, mostrando que essas são as ações que nós consideramos corretas de se financiar.  

 A outra ação que a gente fez foi exatamente a do financiamento, do funcionamento, quer 

dizer, a avaliação que a gente tinha é que o funcionamento dos hospitais era precário, 

indevido e aí, tem  uma corrente que acha que você não tem que investir no hospital, 

melhorando o hospital, não. Não existe diferença de hospital psiquiátrico bom ou ruim, 

quer dizer, do nosso ponto de vista não existe hospital psiquiátrico bom. Isso é uma coisa. 

Segundo, agora condições de hotelaria e comida tem muita diferença, até porque eu fiquei 

na cadeia e sei: cadeia de Belo Horizonte e a cadeia de Juiz de Fora era outra coisa, 

entendeu? Então, eu não tenho dúvida que mudar as condições internas dentro do 

hospício, muda a vida das pessoas, muda a vida. Eu me lembro de uma, uma ex-paciente 

da Colônia [Juliano Moreira] que hoje ela saiu, mora na casa. Babalu, uma cliente 

folclórica da Colônia, que num debate aí pelos 15 anos, alguém falou “Vocês não 

mudaram nada, vocês na verdade estão só reformando o hospício”, ela falou “Opa, opa” 

aí ela falou “Ôpa, ôpa, mudou sim, eu nunca mais tomei eletrochoque eu hoje vou ao 

banheiro e tem porta, opa, mudou muito peraí, não venha não, entendeu?”. Claro quem 

fala que não tem diferença de um hospício para o outro é quem nunca teve nenhum parente 

lá, entendeu? Então, é diferente, sim. Então, a gente baixou uma portaria, a 224, dando 

é... regras de funcionamento. Tem que ter plantonista, tem que ter auxiliar de enfermagem 

e fizemos uma outra portaria não só dando um prazo para que todo mundo se adequasse, 

como, quem se adequasse pagaria, começava a receber diferenciadamente e quem não se 

adequasse, dando o prazo de um ano, (assobio) tava extinto de receber recursos do SUS 

[Sistema Único de Saúde]. Então essas medidas são importantíssimas, quer dizer, na 

medida em que nós só de vistoria, porque tinha vistoria, esse foi um caráter interessante 

porque a gente deu uma natureza diferente às vistorias então, o que era padrão no serviço 

público, no INAMPS, era a auditoria, a auditoria médica: o sujeito chegava, entrava na 

sala: “Manda vir o prontuário (assobio), fulano de tal, prorrogo”. Era assim “prorrogo”, 

ou "Dêem alta", uma coisa assim. A gente, esse tipo não vai ser feito, o que a gente vai 

fazer é uma visita ao hospital psiquiátrico por um conjunto de forças sociais, o Ministério 

da Saúde, o Estado e o Município, ou seja, os três níveis do SUS, o representante da casa 

de saúde, o dono, claro, entendeu? E o seu representante, a FPH ou que seja, e órgãos da 

sociedade: Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, Conselho de Enfermagem e 

tal, então, um bando de dez, porque fica muito, mas difícil esconder de dez, claro, 

entendeu? Com isso em um ano nós fechamos 9 mil leitos, 9 mil leitos que, de fato, sequer 

existiam. 

 

LM - Nossa! 

 

DS - Não existiam! Sabe como? Eram cobrados e não existiam. No primeiro ano, das 

vistorias nós fechamos 9 mil leitos, porque se chegavam, o cara chegava: "Não, eu tô 

contando aqui oh, deu 310, o senhor tá cobrando 350.”, “Não, mas aqui no Nordeste a 

gente usa muita rede”. 

 

LM - Ah! 

 

AE - (risos) 
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DS - Sabe esse tipo de cinismo? Daí para mais, daí para frente, então, essas medidas, com 

esse dinheiro você pode reinvestir e fazer outras coisas. 

 

LM - Claro. 

 

DS - Então, essa coisa da vistoria foi uma coisa muito interessante. A gente abriu, e era 

por sorteio, quer dizer, não tinha como reclamar, era por sorteio. Entrava no computador, 

digitava o CGC e enter, na presença de três testemunhas, então, não tinha como. Era por 

sorteio e a gente foi fazendo isso e tal. Quer dizer, então, quando a gente chegou na 

Conferência, então, essas medidas a gente tomou de imediato. A outra medida que a gente 

tomou, foi uma medida é... muito, do meu ponto de vista muito correta, foi chamar os 

prestadores para discutir preços, “Não vamos conversar, quanto é que você cobra?” 

 

LM - Que era tudo superfaturado.  

 

DS - Tudo igual. 

 

LM - Tudo igual. 

 

DS - Não, era tudo igual, tudo igual. A diária naquela época era nove dólares. Naquela 

época a gente trabalhava com dólar porque a inflação era 30% ao mês. 

 

LM - Isso. 

 

DS - Então, a gente trabalhava com diária em dólar. Então, a diária era de 9 dólares para 

cinco refeições, mais medicação, mais não sei o quê. Alguém, alguém tá sem porque eu 

não conheço dono de hospício pobre, estão todos ricos e a diária de 9 dólares, 9 dólares 

você não compra nem nada, você não compra nada. Água quente, só se for água fria, 

quente não compra. Quer dizer, então, a gente sentou e falou “não...” 

 

LM - Algo há de errado aí. (risos) 

 

DS - Isso aí não dá. Vamos conversar, quer dizer, exatamente, algo de errado.  Aí a gente 

foi pactuando o preço: “Olhem bem, se vocês atenderem esses requisitos”, alguns 

requisitos eram obrigatórios, por exemplo, não pode ter quanto forte, não pode violar a 

correspondência, não pode proibir visita em hipótese alguma, sob qualquer pretexto, 

porque tinha um negócio de proibir visita, porque terapeuticamente nos primeiros 15 dias 

é melhor que as pessoas se desvinculem das suas visitas e tal. Na verdade não, é porque 

nos primeiros 15 dias é quando firme, dá eletrochoque, dopa, né? Dopa, né? 

 

LM - É. 

 

DS - Você dopa. 

 

LM - E é bom que... 

 

DS - Exatamente, você envenena. 
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LM - Que a família e os amigos não vejam. 

 

DS - Exatamente. 

 

LM - É... que loucura, né? 

 

DS - O pretexto era um pretexto terapêutico. Então, essas coisas não, essas coisas não se 

discutem. Essas coisas proibidas não têm discussão. Agora, se você vai ter equipe 

completa de auxiliar de enfermagem, você vai receber 18 dólares. Se tiver só uma equipe 

incompleta, mas mesmo assim cobrindo todos os dias, vai receber 11 dólares. A gente foi 

fazendo isso. No final de dois anos a gente falou: “Não, quem não cumpriu tá excluído” 

e aí foi uma coisa muito polêmica porque teve gente que disse “Não, tem que fazer uma 

regra para o público e uma regra para o privado”, eu falei: “Não, de jeito nenhum. O 

público pelo contrário, tem que dar o exemplo, o público tem que dar o exemplo”. 

 

LM - Com certeza. 

 

DS - Então, por exemplo, aqui o hospital de Vargem Alegre, né? Na época o governador 

brigou comigo: “Não vou concordar com isso”, o Ministro me chamou, eu falei: 

“Ministro, não tem problema o senhor pode concordar com o governador e me demite, é 

mais fácil para o senhor, é muito mais fácil me demitir do que ficar batendo boca com o 

governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor me demite; é muito mais prático, 

entendeu?" “É, eu já vi que não é tão prático”, claro. 

 

LM e AE - (risos) 

 

DS - Claro, já vi que não é tão prático. 

 

LM - Não, não é. 

 

DS - É verdade, porque não tem cabimento, o público tem que dar o exemplo. O público 

não pode, não pode e acabou. Vargem Alegre passou, não recebeu um tostão, um tostão. 

Vargem Alegre, o Nina Rodrigues no Maranhão e outros hospitais. A Colônia, a Colônia 

do Ministério da Saúde, ao invés de receber o valor correspondente ao teto da diária, 

passou a receber só um terço da diária. Acabou, todo mundo chiando, mas pode xingar à 

vontade, as regras são claras, são conhecidas, todo mundo discutiu, então não tem outro 

jeito. Então, quando a gente chegou na Conferência, essa foi a situação, em [19]91, 

quando a gente jogou as portarias, a gente já jogou com o mínimo de consenso interno e 

com o consenso assim, é... nós temos clareza para onde devemos caminhar, agora o 

processo é muito complexo tem que ser pactuado com a sociedade. O que nós vamos 

fazer? Vamos convocar a Conferência, convocar a 2ª Conferência. E aí a gente convocou 

a Conferência e naturalmente que a gente já tinha, nessa hora, uma lei, essa é a diferença. 

Pois é. A Conferência de [19]87, ela foi em decorrência da de [19]86, mas não existiu 

uma lei sobre as conferências; nós quando convocamos as conferências já tinha uma lei 

8142, de dezembro de 90, que regulamentava a conferência. Então, vamos só cumprir a 

lei, encaminhamos ao Conselho Nacional de Saúde autorizou, nós constituímos a 

comissão organizadora, né? Eu fui escolhido o coordenador da conferência e a gente 

então, tocou o barco, e aí tocou o barco de uma maneira do tipo original “Não temos 
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pressa”. Essa foi... O principal é isso: não temos pressa, o que nós temos que fazer é tentar 

aglutinar o maior número de gente possível. Tanto que a I Conferência aconteceu em 

[19]91, a municipal de Porto Alegre, foram realizados em 91 até dezembro de... 

 

Fita 4 – Lado A 

 

DS – Conferências municipais, ou seja, praticamente todo grande município fez 

conferências. A gente, no primeiro ano, nós, a minha equipe, eu e mais duas pessoas, eu 

e mais três pessoas, no primeiro ano nós fizemos, nós visitamos, participamos de 

cinqüenta e dois debates. Imagina a loucura que era! 

 

LM - Nossa senhora. 

 

DS – 52 debates entre conferências e debates, quer dizer, então, foi uma, um processo 

muito debatido, engraçado que as pessoas se organizaram, mesmo, para as conferências 

estaduais quer dizer, foi (?) Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte tinha uma cartilha, 

a Federação dos hospitais fez uma cartilha com quarenta páginas instruindo os seus 

delegados como votar, qual era a sustentação teórica do hospital... São Paulo fez cartilha... 

Então, o setor privado, que era antes tido como único bandido da história, esse bandido 

participou ativamente do debate, do acalorado debate, quer dizer, e vinte e quatro estados 

fizeram conferências e mandaram delegação, entendeu?  Então, quando a gente chegou 

em Brasília, a gente chegou na Conferência e tinha 1000 pessoas. Dezembro, e que foi na 

verdade uma culminância de um processo social gigantesco, com mais de 20 mil pessoas 

que participaram durante esses dois anos, que se você pega São Paulo com 1000 pessoas, 

você pega Rio de Janeiro com 400 [pessoas], Rio Grande do Sul, com 300 e você vai 

somando tudo isso você atingiu quase 20 mil pessoas. Só de observadores internacionais, 

estrangeiros tinham 12, observadores estrangeiros. 

 

LM – Nossa, que legal. 

 

DS - Praticamente... Europa mandou, Itália, é.... Estados Unidos. 

 

DS - Venezuela, Argentina, Estados Unidos, todo mundo, a OPAS, Organização Mundial 

de Saúde. Então, foi um processo assim riquíssimo, foi um negócio, uma festa cívica, 

entendeu, de arrepiar. É, está muito bem descrita essa festa no livro do... Manuel Desviat, 

sobre a reforma psiquiátrica.5 A trajetória da reforma psiquiátrica, ele pensa, ele, tem uma 

parte, porque foi uma coisa muito bonita, a plenária final foi, se encerrou às três e meia 

da manhã, entendeu? Na UnB, e as pessoas lá ainda em pé, 500 pessoas, gritando, 

votando, levantando, foi um negócio assim muito bonito, foi um momento muito, muito 

emocionante, e a conferência que você perguntou, qual era a chamada da conferência... 

O título da Conferência, 1. Mudança do modelo assistencial, 2. Direitos de cidadania. 

Direitos do usuário, então, o objetivo da conferência era o seguinte: se nós estamos 

fazendo um convite para mudança do modelo assistencial, nós vamos discutir as formas, 

as táticas, as estratégias, os passos a serem dados. E outra questão, se nós acharmos que 

os direitos têm que ser ampliados, nós vamos discutir que direitos são estes e que, como 

é que nós vamos trabalhar essas questões, quer dizer, então, esses dois temas foram os 

temas obrigatórios durante toda a conferência. E que refletiram o seu relatório final. O 
                                                           
5 DESVIAT, Manuel. A reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 1999, 168 p. 
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relatório final da conferência, é um relatório que saiu, ela terminou em [19]92, foi 

aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, em 93, e saiu só em 94. Você lê o relatório 

hoje ele ainda é atual, porque exatamente ele expressa uma proposta de mudança que vai 

durar dez, vinte anos. Então, tem muita coisa no relatório final da Conferência que é o 

relatório atual. Mas foi um momento mágico, mágico... 

Com, com 70 e tantos usuários independente do seu estado clínico, quem estava com 

quadro clínico mais grave o Ministério da Saúde pagou acompanhante, nós pagamos 

acompanhante. Eles tiveram alojamento, eles tinham acompanhamento terapêutico o 

tempo todo, entendeu? Foi uma coisa assim fantástica, mais de 70 usuários e cerca de 100 

familiares e o plenário refletiu o debate, faixas e mais faixas contra a gente, a favor. Um 

momento muito rico, entendeu? Um debate franco, aberto e tal, uma coisa muito 

interessante. E eu não hesito em dizer que daquele, daquele momento da Conferência para 

cá, ninguém foi mais o mesmo, ninguém foi mais o mesmo, nem os técnicos, aqueles 

mais ortodoxos que achavam que “Não, nós vamos fazer porque nós sabemos o que 

devemos fazer”. É, é lógico, pode até saber o que deve fazer, mas você tem que conversar 

com o outro para saber se ele quer. Essa foi a lógica da Conferência, você tem que saber 

se ele quer também. Quer dizer, então, a gente saiu de lá muito fortalecido do ponto de 

vista político que a idéia estava consagrada e a gente saiu com mais cuidado também. Do 

tipo as pessoas não querem ter perple... perplexidade em momento algum, elas querem 

ter mais confiança... nas coisas e tal. 

Então, foi, foi um momento muito rico mesmo e os desdobramentos foram muito 

interessantes porque aquilo que era uma coisa do Sul e do Sudeste começou a se espalhar 

pelo país inteiro. 

 

LM - Pelo Brasil inteiro. 

 

DS – Pelo Brasil inteiro. Nordeste, está cheio de serviços aí, o Norte está cheio, a coisa 

se espalhou exatamente fortalecido pelas delegações que foram lá. Assistiram de perto o 

depoimento dos usuários, dos familiares e tal. É um momento muito importante esse da 

Conferência porque é um momento que você pode sentir se você está afinado ou não com 

a sociedade, entendeu?   

 

LM - Claro. 

 

DS - Então, para gente foi muito bom, para a gente enquanto Ministério da Saúde, a gente 

saiu de lá muito fortalecido, então, é isso mesmo nós estamos no caminho certo e é 

possível construir essa, essa trajetória. Então, a gente chegou falando mais grosso com o 

adversário e com os reticentes, entendeu? Então, foi um momento de acumulação de 

forças importantes. 

 

LM - Imagino. Hum, hum. 

 

DS - E podia ter dado errado, podia ter dado errado. 

 

LM - Ainda bem que deu certo, né. (risos) 

 

DS - Exatamente. Podia ter dado errado. Podia ter dado errado tanto do ponto de vista da 

desmoralização, um segmento por exemplo, boicotar... 
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LM - É... 

 

DS - Isso desmoraliza. E a outra coisa que pode dar errado, é você não conseguir se fazer 

entender pela sociedade, né. Aquilo que você está propondo as pessoas estão achando que 

é periférico, não é essencial, não, felizmente aquilo foi proposto foi, foi defendido 

aguerridamente. Foi muito interessante. Foi muito rico e as pessoas respeitando a 

diferença dos outros, entendeu? Não tinha aquele negócio do discurso mais bonito que 

ganhava não, era o que na hora levava, entendeu? Era tudo no voto, entendeu? Não tem 

nada que não fosse no voto. E o voto era muito bonito, eu lembro que o representante do 

subdiretor da OPAS, Washington, o engraçado aqui no Brasil, tudo é muito grande, o 

lugar foi um, não tinha como fazer no auditório. 1000 pessoas, acho que tinha que ser 

num clube, foi num clube. 

 

LM – Nossa. 

 

DS - Era um clube gigantesco de Brasília, né. E a placa de votação era uma placa de coisa 

desse tamanho. E tinha um cabo e você tinha que levantar, por que o lugar era muito 

grande você tinha que ter uma placa grande e tal. A placa era do tamanho da sua bolsa, 

assim. Tudo aqui é muito grande. Placa de votação, senão, era um negócio gigantesco. 

 

LM - Para que todo mundo conseguisse... 

 

DS – Senão, você não conseguia contar, né.  

 

LM - É, os votos. 

 

DS - Como é que você vai contar, é, exatamente, contar os votos. 

 

LM - Interessante, né. 

 

DS - Senão, não tinha jeito de contar os votos. 

 

AE - E era o que vermelha, assim uma cor bem...? 

 

DS - Não, as cores da capa da Conferência, azul e branca. A inscrição da placa, fundo era 

o cartaz da Conferência. Foi um momento muito, muito rico, momento assim 

emocionante afinal. 

 

LM - Legal. 

 

DS - A menina do, da Venezuela abriu a boca, chorava, chorava, não agüentava de tanta 

emoção. 

 

LM - Imagino. 

 

DS - Foi um negócio muito bonito, mesmo. Muito bonito, legal. E foi isso, quer dizer, de 

lá para cá foi a gente ajustando, as portarias e tal, a gente utilizou como metodologia o 
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tempo todo não fazer nenhuma portaria sem sentar com os estados. Por quê? Porque a 

gente já tinha tido alguma experiência de ter manuais por exemplo, de Saúde mental isso 

é uma coisa, fazer manual é a coisa mais fácil que tem. O manual reflete quem fez. Então, 

o que que a gente fez, “Não, nós só vamos baixar portarias aprovadas pelo conjunto dos 

estados”. Por que? Porque a portaria ela tem que valer aqui e no Acre, porque não adianta 

você fazer uma portaria que não possa ser cumprida no Acre. Então, eu me lembro, 

manual, o Ministério da Saúde tinha um manual que era razoável de [19]89, mas que dizia 

assim: “O hospital dia tem que ter três terapeutas ocupacionais e dois não sei o que,” Ah, 

quer dizer, isso é muito bom em São Paulo, no Rio e Porto Alegre. 

 

LM - Onde você tem profissionais... 

 

DS - Exatamente. 

 

LM - ...Aptos para isso, então, no interior do Nordeste, ou na região Norte... 

 

DS - No interior, no interior você tem que ter, você tem que ter... 

 

LM - Não tem. 

 

DS - O serviço tem que ter. 

 

LM - É. 

 

DS - Ou isso, ou isso... 

 

LM - Ou isso. 

 

DS - Ou aquilo, tem que ter várias alternativas porque senão você impede a abertura de 

serviços qualificados. 

 

LM - De serviços, exatamente. 

 

DS - Entendeu? Então, quer dizer, a lógica tem que ser outra, então, todas as portarias 

eram feitas em reuniões de coordenadores, por isso é que as portarias chamavam “regra 

mínima de funcionamento”. Regra mínima e quem quisesse aprofundar a regra no seu 

município fazia, fizesse no seu estado. Vários estados fizeram. Então, do ponto de vista 

da metodologia de trabalho, a gente conseguiu na verdade aglutinar os estados todos, quer 

dizer, claro que tinha exceções, tinha estados que tinham um coordenador que era muito 

conservador, fazia motim, (risos) articulação à noite de madrugada para tentar minar as 

propostas do Ministério, mas isso faz parte do jogo... 

 

LM - É a gente tem que estar preparada para isso. 

 

DS – Claro, porque que todo mundo vai pensar assim, né? Mas era muito divertido porque 

as pessoas que faziam motim de madrugada no dia seguinte já entravam sabendo. Claro, 

entendeu? Tava todo mundo no mesmo hotel... 
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LM - Lógico. 

 

DS - Mas era meio engraçado, mas aconteceu várias vezes, várias vezes tentativa de 

boicote às portarias e tal. Foram momentos muito, muito interessantes da luta política, 

entendeu? Mas é, a gente muito fortalecido pela Conferência, daí para frente a gente 

começou tocar por música, mesmo. Tocar por música. 

 

LM - Como ‘tocar por música’? 

 

DS - Porque aí como a gente tava a... a Conferência deu uma afinação... 

 

LM - Ah! Sim. 

 

DS - Você entendeu? 

 

LM - Nesse sentido. 

 

DS - Então, quando eu chegava por exemplo, o sujeito me convidou para ir à Bahia num 

debate, aí quando eu chegava na Bahia eu já tava sabendo o que que tinha acontecido na 

Bahia, na Conferência, o que que era o ponto nevrálgico na Bahia. Então, seria o caso da 

Bahia também fazer assim, entendeu? Eu fui num debate na Assembléia Legislativa, 

debater um projeto de mudança da legislação psiquiátrica da Bahia. É... então, sabia o que 

tinha que falar na Bahia, eu sabia o que tinha que falar também em Santa Catarina, não 

na mesma coisa, que eu tinha falado na Bahia, porque a questão de Santa Catarina era 

outra. Então, a gente costumava dizer que a gente tocava por música. Tava todo mundo 

afinado, entendeu? um jogava a bola outro, (estalo de dedos), era um jogo de peteca e 

tudo era harmonizado porque a Conferência deu essa sintonia, entendeu? Quais eram os 

pontos frágeis em determinados lugares e tal. Então, facilitou muito o nosso trabalho. 

Facilitou demais. E a gente naturalmente à medida que os resultados foram aparecendo a 

gente foi adquirindo confiança, legitimidade, essa coisa toda. Por exemplo, no primeiro 

ano de 92 para 93, tem até no meu artigo, em um ano de vistoria no primeiro ano, a taxa 

de óbito caiu 12%. 

 

LM - Nossa. 

 

DS - Nos hospitais psiquiátricos, só com comida, comida e roupa, só isso. 

 

LM - Que coisa. Impressionante, Domingos. 

 

DS - Essa coisa de... 12% é muito diferente... Isso não acontece de uma hora para outra.  

 

LM - É lógico. 

 

DS - Entendeu? 12% é muito. E no final de 3 anos, foi trinta e tantos por cento, 38%, no 

final de 3 anos até o fechamento desses hospitais que a gente afastou. Então, essas coisas, 

isso porque as pessoas que ficam falando que não tem importância você fazer o hospital 

ficar melhor, não tem importância, porque você só vai dar vida civil a essas pessoas... Se 

elas tiverem vida biológica, entendeu? Morto não tem vida civil. 
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LM - É o mínimo. É. 

 

DS – Exatamente. Morto não vai ter vida civil. Então, a gente insistiu muito nessa questão. 

“Não eu acho que não tem discussão,” por exemplo, aconteceu um episódio que foi um 

episódio muito interessante, logo, no primeiro ano, [19]91, é, o secretário executivo do 

Ministério era o irmão do PC Farias, Luís Romero. E aí, eles aproveitaram que ele era o 

irmão, o hospital público de lá, de Maceió pediu uma fortuna, 800 mil reais na época, 

para fazer uma reforma.  Aí chegou, o secretário me ligou e falou “Olha, eu não posso 

dar isso sem parecer técnico, você pode ir lá?”, “Eu falei, perfeitamente, eu posso ir.” 

 

LM - Você foi a Maceió.  

 

DS - Eu fui a Maceió. Para visitar, para dar o parecer técnico. Aí eu chego em Maceió, 

quando eu entro no hospital, eu falei “Ué?”, eu fui com o Secretário, eu convidei o 

Secretário de Saúde de lá, civilizadamente fomos juntos. Aí cena do hospital, a primeira 

cena com um pavilhão feminino as mulheres todas encostadas no, num muro de costas e 

uma pessoa chuuuu, com a mangueira, mangueirada gelada, com a televisão, com a 

televisão, eu falei “Não eu faço questão de ir com a imprensa”. Esquisito aquele momento 

(?) com a imprensa. Aí foi interessante porque a imprensa registrou, eu não falei nada 

com a imprensa ali dentro e nós ficamos em lugares separados, eu falei “Não, eu quero 

continuar a visitar o hospital, agora eu quero conhecer o hospital todo.” Eu fui ver o 

hospital todo e, aí o secretário falou que tinha que sair mais cedo, o secretário de Saúde, 

aí o Secretário de Saúde, perguntaram para o secretário, a imprensa perguntou, “Essa cena 

o senhor viu?”, o cara falou, “Não, isso é assim mesmo”. 

 

LM - Normal. 

 

DS - “Isso é normal, hospício é assim mesmo, com doido é assim mesmo”. Eu não tava 

eu não assisti, eu não sabia. “Tão doido, é assim mesmo, não sei o que e tal...” e o cara 

falando “Não, é assim mesmo, nós precisamos é de obras, tá vendo, obras assim, obras 

não sei aonde e tal...” Aí tipo 20 minutos depois eles foram me ouvir, eu tinha acabado 

de visitar o hospital. A menina perguntou “Qual é o parecer do Ministério da Saúde?”, 

“Não, o parecer do Ministério da Saúde é absolutamente negativo, para esse lugar não sai 

um tostão...”, “A reforma que precisa ser feita aqui é uma reforma de natureza ética, essas 

pessoas tem que ser no mínimo, no mínimo demitidas, isso aqui é um calabouço.” E saiu 

à noite na televisão. 

 

LM - Domingos... 

 

AE - As duas entrevistas? 

 

DS - As duas entrevistas. 

 

LM - Que interessante, hein? 

 

DS - São, eu liguei pro cara, eu liguei para o irmão do PC [Paulo César Farias], não, eu 

cheguei no hotel e liguei. 
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LM - É. 

 

DS - “Oh, a situação é essa, não vai ter aprovação. Meu parecer é contrário e é uma coisa 

escandalosa”, e aí foi interessante que saiu à noite na televisão local e tava acontecendo 

nessa época uma Jornada de Psiquiatria lá e eu tava no dia seguinte numa mesa e aí a 

hostilidade foi muito grande.  

 

LM - Ao seu, é mesmo, é... 

 

DS - Hostilidade a mim foi muito grande. E... 

 

LM - É difícil mudar as coisas, né, nesse país, ainda mais no Nordeste... 

 

DS - E um colega daqui do Rio [de Janeiro], o atual Secretário de Desenvolvimento Social 

daqui do Rio o Carlos Augusto, secretário municipal, daqui do Rio, de Desenvolvimento 

Social, é psiquiatra de lá de Alagoas. 

 

LM - É mesmo? 

 

DS - É. Ele terminou a mesa que eu estava participando falou “Dominguinhos, cai fora, 

cara, pega um avião hoje mesmo e sai voado, fica aqui não, fica aqui não que isso aqui, a 

barra pode pesar para o seu lado...” Quer dizer, nesse nível... 

 

LM - Terra de ninguém, mesmo... 

 

DS - “Cai fora” o secretário caiu no dia seguinte. 

 

LM - ...Não tem lei não tem cidadania, não tem... 

 

DS - Secretário caiu no dia seguinte, foi demitido. 

 

LM - É mesmo? 

 

DS - O governador demitiu o secretário. Claro, as cenas foram muito chocantes. 

 

LM - Imagino. 

 

DS - Só para ver como é que essa coisa, entendeu? A gente foi, as pessoas foram começar 

a adquirir confiança com isso. Digo assim, não esse tipo de coisa não tem recuo, não tem, 

você não tem que conversar com a bandidagem. Não pode conversar com bandidagem, 

agora você conversar por exemplo, com famílias, por exemplo, aqui no Rio tem uma 

associação de doentes mentais que é contra o processo de reforma. 

 

LM - É a SOSINTRA [Sociedade de Serviços Gerais para a Integração pelo Trabalho]. 

 

DS - Chama AFDM [Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais do Brasil], 

não, não é a SOSINTRA, não. A SOSINTRA é a primeira... 
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LM - É, foi. 

 

DS - SOSINTRA. SOSINTRA é pioneira, pelo contrário, é a AFDM. São meus vizinhos, 

aqui é a sede deles. AFDM, chama Associação dos Familiares dos Doentes Mentais 

Graves. Ela foi fundada para, para barrar o projeto Paulo Delgado quando ele entrou no 

Senado. O que eu sempre discutia com nossos colegas é o seguinte, eles têm que ser 

ouvidos, eles são familiares de doentes mentais, quer dizer, eles têm um parti pris, mas 

eles têm que ser ouvidos. Porque se eles não forem ouvidos, nós vamos estar falando para 

nós, só para nós, temos que conversar com eles e tal. Quer dizer, evidentemente que com 

o crescimento do processo, o engajamento das famílias, naquilo que você vai fazendo de 

bom, essa associação foi se esvaziando. Mas ela se esvaziou porque ela perdeu 

legitimidade política. 

 

LM - Claro. 

 

DS - Não foi porque a gente deixou de ouvir, não. Tem que ouvir, tem que ouvir todo 

mundo. Agora se você tem uma proposta melhor então, que você prevaleça, mas 

prevaleça com a sua proposta melhor. 

 

LM - Hum, hum. Exatamente. 

 

DS - Foi mais ou menos isso que a gente felizmente veio assistindo. 

 

LM - Domingos e você foi Coordenador de Saúde Mental do Ministério [da Saúde] entre 

[19]91 e [19]92 e depois 95 e 96, é isso?  

 

DS - É porque na verdade eu era o cargo logo acima de Coordenador Geral, que era o 

meu cargo, era o Diretor de Departamento. E aí o que que eu virei eu virei diretor de 

departamento em [19]93, eu fiquei muito forte na Conferência. Eles me promoveram. É, 

foi, na verdade era isso mesmo, quer dizer, o então secretário de assistência levou na 

época ao Presidente da República o nome de alguém que tinha... ah... o departamento 

tinha 10 programas ligados a ele. Programa de AIDS, Programa de Saúde Mental, 

Programa de Doenças Crônicas, programa de Saúde bucal e eu virei o diretor desse 

departamento, mas eu fiquei o tempo todo com a Saúde mental. A minha vice que era a 

Eliane, continuou sendo a coordenadora. 

 

LM - Eliane, o quê? 

 

DS - Seidl. 

 

LM - Seidl. 

 

DS - Eliane Seidl foi a coordenadora de direito, o cargo de coordenadora ficou com ela 

com a Eliane, de 93 até 94, esses dois anos enquanto eu fui diretor do departamento, mas 

eu ficava o tempo todo, naturalmente, a minha afinidade era com a área de Saúde mental, 

continuei, que ela era subordinada a mim, continuava subordinada... mas é, é eu tive que 

dividir meu tempo com outras coisas, com emergência e trauma, essa coisa toda e tal 
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coisas mais interessantes também, mas eu continuei na verdade ligado ao programa de 

saúde mental, quer dizer, foi importante para o programa que à medida que eu, que eu 

virei diretor de departamento eu me fortaleci muito politicamente. 

 

LM - Cem certeza. 

 

DS - Que aí eu passava a despachar regularmente com o ministro, essas coisas todas. 

Então, eu não tive, não tinha mais retorno o que a gente estava fazendo. 

 

LM - E nem era para ter, né Domingos? 

 

DS - É, exatamente. O fato de ter virado diretor de departamento... 

 

LM - Ratificou isso. 

 

DS - Já foi uma conseqüência do fortalecimento decorrente da Conferência... 

 

LM - Certo, é por que foi logo no ano seguinte, né? 

 

DS - Não, no mês seguinte. 

 

LM - No mês? 

 

DS - No mês seguinte, foi em janeiro. 

 

LM - Ah, tá. Ah, foi em janeiro, ah, tá, é. 

 

DS - Foi só o período que eu fiquei 15 dias descansando, quando eu voltei já era diretor 

do departamento, porque o Ministro assistiu. O Ministro na época o Jamil [Haddad], 

assistiu aquela, aquela manifestação social gigantesca, entendeu? Então saí muito 

fortalecido e ele me convidou na época, quer dizer, o secretário me convidou para ser 

diretor de departamento, que eu saí quando o ministro Jatene entrou. Não por que ele o 

ministro Jatene não quisesse, não, eu que falei que não queria mesmo, que a saúde já 

estava mais prejudicada, minha família voltando para o Rio, eu falei “Não, eu quero ficar 

só no programa de Saúde mental e pouco tempo, só um ano só para fazer a passagem”. 

Para alguém me substituir. 

 

LM – É, e você ficou até 96. E quem o substituiu?  

 

DS - O nome que eu indiquei não emplacou. É, porque aí o ministro Jatene já estava 

enfraquecido, quando a briga dele com o pessoal da área da economia, da fazenda... 

 

LM - Sim, sim, sim. 

 

DS – Área financeira, já estava quase saindo, eu indiquei o Willians Valentine que é o, 

que era o Coordenador do Programa de Saúde Mental de Campinas, mas não, o Ministro, 

“Oh, tá impossível, não dá, sabe o seu cargo é disputadíssimo, nesse momento por 
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correntes, várias correntes e tal, eu prefiro, não nomear ninguém. Seu substituto vai 

respondendo aí” O Alfredo Cherman, que era o meu substituto continuou respondendo e  

tal, só depois que o Ministro Serra entrou que ele conseguiu nomear Ana Pitta.  

 

LM - Hum... tá. E Ana Pitta ficou até agora. 

 

DS - Ana Pitta, ficou até maio e saiu em junho. 

 

LM - E tá o Pedro... 

 

DS - Pedro Gabriel. 

 

LM - Gabriel Delgado. É, isso. 

 

DS - Pedro Gabriel Delgado. Então, quer dizer, é, mas em momento algum, é, em 

momento algum desde [19]91, ficou em mão de forças conservadoras. 

 

LM - Certo. Que bom. 

 

DS - Teve uma desaceleração com esse negócio de mudança de Ministro, quer dizer, o 

Ministro Jatene tinha um engajamento muito claro com o programa. Ele dava declarações 

públicas, sempre que precisava ele perguntava, “Sávio, tá precisando de um reforço?” 

Quando tava eu falava, “tá precisando, mete bronca”, ele dava uma força, entendeu? Ele 

tinha clareza é... 

 

LM - Da importância do programa. 

 

DS - E fazia questão por exemplo, de mostrar para todo mundo que ele me apoiava. Por 

exemplo, em [19]95 no ano que ele assumiu, ele me colocou como membro da delegação 

brasileira na Organização Mundial de Saúde, né? Para representar na Assembléia Mundial 

da Saúde, quer dizer, isso foi só mesmo para dar uma demonstração... 

 

LM - Na OPAS, né não? 

 

DS – Não, na Organização Mundial de Saúde em Genebra. 

 

LM - Ah. Na OMS, tá em Genebra. 

 

DS - Em Genebra. Para dar uma demonstração mesmo... 

 

LM - É, você falou... 

 

DS - ...Para o público externo que tava prestigiando, ele era muito, o ministro [Adib] 

Jatene era muito interessante, por que ele é muito inteligente, é genial, dessa reuni... Teve 

uma reunião com os prestadores privados, é... foi uma reunião muito engraçada, os 

prestadores lá dos hospitais foram reclamar, né? Que acharam do programa, e que 

acharam que não, queriam dar uma contribuição, ele tinha recém assumido, mas já tinha 

sido Ministro antes, então ele sabia e aí ele me chamou para a reunião, e estamos lá vinte 
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pessoas, e aí uma hora um dos proprietários dos hospitais, um dos representantes da 

federação começa a reclamar da diária, que o problema do preço, do valor, não sei o que? 

Aí ele falou “Eu gostaria de interromper o senhor”, “Pois, não”, “O senhor sabe que o 

meu sobrenome é Adib?”. 

 

LM - O cara falou “Não entendi”, “Eu sou turco, meu senhor, você vem falar de dinheiro 

com turco?...” (risos)  

 

AE e LM - (risos). 

 

DS - “Você nunca ouviu me chamar Adib, e o senhor continua insistindo em falar que 

ganha pouco”. Pá, sabe como é que é? 

 

LM - Liquidou, né? 

 

DS - Acabou o assunto, quer dizer, o assunto dinheiro esse zerou. 

 

LM - Zero. 

 

DS - Muito engraçado, por que sempre naquela conversa interminável, “então, mostra a 

sua planilha...”, “não, meu nome é Adib, entendeu? meu nome é Adib...”, não há hipótese 

de eu achar que você não tá ganhando dinheiro, tá? Mas ele era, mas muito engraçado, 

sacava essas coisas... 

 

LM - O... Domingos então, você ficou em Brasília até 96, é isso, como coordenador? 

 

DS - Meados de 96, quer dizer, 96, eu.... 95 minha família se mudou e eu continuei só na 

ponte aérea. Aí era dois dias e tal. Em 90... no início de já... em 96 ainda eu fiquei no 

departamento um mês, diretor do departamento em 96, exatamente por que a pessoa que 

me substituiu precisou tirar férias e tal o Ministro me pediu para ficar, eu falei “fico, tudo 

bem e tal”. Mas aí eu já fui avisando, “não, eu não posso mais continuar, eu não tinha 

mais saúde”. Essa coisa do, esse tipo de cargo ou você fica nos estados acompanhando o 

que que tá acontecendo ou você não sabe o que tá acontecendo. Brasília é um lugar, 

nefasto, nesse sentido. É um lugar estéril, ele vai te esterilizando, vai deixando tudo muito 

bom, tudo clean, tudo vai ficando limpo. 

 

LM - É, mesmo? 

 

DS - É por que é um filtro, né. Brasília é um filtro, é o melhor lugar para você não 

conhecer o país é lá.  É o melhor lugar para você conhecer é uma contradição, por que o 

melhor lugar para você conhecer... 

 

LM - E para você não conhecer. 

 

DS – Se você chega e sai. Se você chega e fica você não conhece. 

 

LM - Eu imagino! 
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DS - Porque o Brasil chega ali filtrado, entendeu? O Brasil chega ali filtrado. Quem tem 

condições de fazer manifestações na Esplanada são alguns segmentos muito organizados, 

etc e tal, entendeu? Não tem população para fazer... Quando tem faz igual em 87, que eles 

viraram, quebraram a rodoviária e incendiaram toda a frota de carros que estava na 

Esplanada, né. Naquela época do Plano Cruzado, uma crise importante... 

 

LM - Foi na época das medidas provisórias, da, da lembra, do Newton Cruz... foi essa 

época logo depois do... 

 

DS - Não, não, não... 

 

LM - Plano... 

 

DS - Não, já foi no governo Sarney, [19]87, as pessoas por desespero, desespero 

financeiro, as pessoas viraram todos os carros da rodoviária e incendiaram, na rodoviária 

todos os carros, ali perto, incendiados. Quer dizer, então... 

 

LM - Eu me lembro desse fato. 

 

DS - Brasília as manifestações são essas, manifestações de desespero, que pobre não entra 

lá, a cidade tem a maior per capita do Brasil, maior per capita, de US$ 4,500 a renda 

média, é... 

 

LM - É mesmo? 

 

DS - É. É a maior per capita. 

 

LM - E você vai comparar isso com o Nordeste, né. 

 

DS - É, exatamente. 

 

LM - Realmente... 

 

DS - Então, você não tem, lá o Brasil real ele pára na porta, ele fica no entorno de 

Brasília... 

 

LM - É, o entorno. 

 

DS - O entorno de Brasília... 

 

LM - Que é Ceilândia... 

 

DS - O entorno de Brasília é uma Baixada Fluminense, uma Baixada, existia inclusive 

uma cidade, o Roriz no primeiro governo dele construiu uma cidade de deficientes sabia? 

Uma cidade todas as casas eram 150 casas, o critério para morar nas casas era ser 

deficiente. 

 

AE - Qualquer deficiência? 
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DS - Deficiente, deficiente grave, deficiente mental... 

 

LM - Mas por que isso? 

 

DS - Mas é isso, é a natureza do bota fora, bota fora, para não entrar dentro da capital, ele 

fez uma cidade fora em Valparaíso de deficientes, entendeu? Exatamente, para não entrar 

a pobreza, fez um entorno, um cinturão, de pobres, um cinturão de miseráveis, pobres, 

não de miseráveis... 

 

LM - Miseráveis. 

 

DS - Miseráveis, para não poder entrar, em Brasília você tem esse problema, em Brasília 

você fica ruim, então, não tinha mais condições de saúde de ficar viajando... e visitar os 

estados. Eu falei “Não tenho condições, né, vou passar a bola para frente”, aí ele falou, 

“Não, você fica no Rio, você trabalha no Rio, não precisa vir aqui, não”. Eu fiquei de fato 

6 meses trabalhando aqui, aqui na rua México, trabalhava por fax essa coisa toda, já tinha 

fax, e-mail. 

 

LM - É. 

 

DS - Essa coisa da tecnologia facilitou muito. 

 

LM - Facilita muito. 

 

DS - Mas eu senti que não dava, aí eu quando eu senti que ele ia cair, eu falei “Não o 

senhor me demite antes, que eu faço, isso aí você não vai fazer não.” E cair fora, viajei, 

fui para os Estados Unidos, fiquei lá 15 dias, falei “Não, me tira antes, eu vou viajar, 

alegar motivo de saúde e cair fora”.  

 

LM - E aí desde então você tem trabalhado aqui no Franco Basaglia? 

 

DS – Não, em [19]96... 

 

LM - Como é que... 

 

DS - Quer dizer, quando eu vi que as minhas condições de saúde não permitiam, eu dei 

entrada no Ministério da Saúde com, [19]97, com pedido de afastamento definitivo, com 

aposentadoria... 

 

LM - Aposentadoria, então, você é aposentado? 

 

DS - Eu sou aposentado do ministério. 

 

LM - Servidor público aposentado... ah, tá.  

 

DS - Aí tramitou durante um ano, né. Porque são vários exames, né perícias e mais 

perícias, e mais perícias... um ano de exames e aí, me aposentei... 
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LM - Nossa, Domingos, que loucura! 

 

DS - Mas aí em [19]97, no finalzinho de 97 eu aceitei participar da chapa do IFB [Instituto 

Franco Basaglia], foi quando eu entrei no IFB no final de 97, como membro da diretoria, 

e no ano passado eu aceitei me candidatar, ano passado, não. É ano passado, quando 

venceu o mandato da diretoria antiga eu aceitei me candidatar a presidência. 

 

LM - Então, você hoje é presidente do Instituto Franco Basaglia? 

 

DS - Presidente do IFB. Desde outubro do ano passado, desde agosto. Do ano passado 

que eu sou presidente. Isso. 

 

LM - Domingos, fala uma coisa para gente qual é assim, que você já deu em vários 

momentos da sua entrevista algumas avaliações, desse movimento da reforma, da 

psiquiatria e tal, mas qual seria a sua avaliação hoje. De como que está o quadro, qual é 

a sua visão de como é que tá o quadro da psiquiatria assim no Brasil de um modo geral e 

o que que você pode dizer dessa reforma, como é que tá essa reforma hoje a questão da 

lei tramitando, enfim. 

 

DS – Então, vamos lá. Eu acho... 

 

LM - Eu queria que você desse um... 

 

DS - ... Se a gente entende a reforma, a reforma eu gosto de separar um pouco porque ela 

é usada como sinônimo da reestruturação da assistência. A reforma é usada 

freqüentemente como sinônimo da restruturação da assistência, não é verdade? Por 

exemplo, o país, o Brasil está mudando a assistência psiquiátrica, então, é chamado de 

reforma. 

 

LM – É, mas não é assim... 

 

DS - Exatamente, eu, eu sempre gosto...numa conversa mais técnica... de situar melhor. 

 

LM - De ressaltar. 

 

DS - Então, a reforma na prática é primeiro a restruturação da assistência, não é isso, quer 

dizer, você tem que mudar o modelo de assistência, e se você de fato muda o modelo de 

assistência você determina a formação de uma nova cultura. Tanto por parte dos 

profissionais, quanto por parte dos familiares e dos pacientes, dos usuários, tá certo? E se 

essa cultura de fato está entranhada, você consegue alterar a lei. A lei é a convalidação de 

uma determinada cultura, de uma determinada prática. Então, a reforma é esse conjunto. 

Então, em que pé que nós estamos? Eu acho que nós estamos no meio, aqui um pouquinho 

mais para frente e aqui mais para trás, quer dizer, do ponto de vista da restruturação nós 

estamos no meio do caminho, não acredito que tenha volta, não acho que vá... 
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Fita 4 – Lado B 

 

DS - Que vá ter uma mudança de tendência, então, se a gente for trabalhar com vetor de 

tendência, eu acho que a tendência é de consolidação do processo de reforma. A 

reestruturação da assistência dificilmente, dificilmente, hoje até os mais, adversários mais 

renitentes já ficam no meio do caminho, eles não conseguem mais, você hoje não 

consegue mais fazer um debate sobre o projeto Paulo Delgado mais! Virou galhofa, você 

fazer um, até os setores conservadores conseguiram apoiar um projeto, que é o projeto 

substitutivo Sebastião Rocha, que fala que o hospital psiquiátrico será substituído, ou seja, 

ele é pior que o projeto Paulo Delgado, o projeto Sebastião Rocha, claro, se ele é um 

projeto de acordo entre as partes, ele não pode ser igual ao outro. Acordo é acordo, acordo 

alguém tem que ceder. Então, mas nem ele, até ele afirma que você vai recorrer ao hospital 

psiquiátrico em último caso, não sei o que e tal. Então, eu não acredito que haja mudança 

de tendência, não acredito mesmo, do ponto de vista da assistência, sobretudo, aí entra 

um outro fator, que eu acho que é a legitimação dos serviços junto às famílias, aqui no 

Rio por exemplo, o Rio de Janeiro ficou muito tímido no início do processo de reforma 

até porque a prefeitura, a secretaria municipal de saúde não tinha nada a ver com a 

assistência psiquiátrica, era feita pelos três hospitais... 

 

LM - Federais. 

 

DS - Do Ministério da Saúde. 

 

LM - É. 

 

DS - Federais, então, não tinha nada com isso, na medida em que ela topou isso e ela foi 

implantando os CAPS, os serviços, na zona oeste. Curiosamente na conferência do ano 

passado, nas conferências distritais, todas as conferências falaram na implantação de 

CAPS, pediram implantação de CAPS. Todas as conferências distritais, entendeu? E na 

conferência municipal do Rio de Janeiro foi, não teve discussão, não teve discussão, não 

teve discussão, a implantação do serviço de atenção diária, e tal, tal, tal. Quer dizer, o Rio 

de Janeiro abriu o primeiro em 1996, e hoje tem sete serviços, mais os estaduais e federais 

que ele absorveu, ele tá com 14 serviços então, o crescimento é geométrico. O Rio de 

Janeiro em 1991, tinha três serviços de atenção diária, hoje tem 21, então, eu não vejo, 

não vejo como você alterar uma tendência dessa. Você altera tendência em experiência 

piloto, experiência piloto... Quer dizer, então, não vejo, por exemplo, Santos ganhou uma 

prefeitura conservadora, tentou destruir os NAPS em Santos, fez tentativas mesmo, as 

famílias barraram as tentativas. 

 

LM - Olha só, que legal! Não sabia. 

 

DS - Foi, não permitiram os fechamentos dos NAPS [Núcleo de Atenção Psico Social] à 

noite, a situação de Santos é uma situação tão emblemática, que em 96, prefeitura tentou 

de novo e não conseguiu fechar os NAPS à noite, mas aí tentou minar o programa, a gente 

fez uma articulação que incluía inclusive o Pelé. Até o Pelé entrou no circuito, através do 

Afonsinho, que é jogador de futebol e que é um dos animadores dos nossos lares 

abrigados. O Afonsinho ligou para o Pelé, ele é colega de futebol, ligou “Ô negão, tal 

bababá, tá acontecendo isso na sua cidade, lá o seu amigo, o prefeito e tatatá, entra no 
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circuito”, ele acionou a Organização Mundial de Saúde, o Diretor de Saúde Mental, da 

Organização Mundial de Saúde foi a Santos falar que o modelo era um modelo exemplar 

para o mundo todo, você entendeu? Então, esse tipo de movimento de legitimação, você 

não destrói isso com facilidade. Não destrói isso com tanta facilidade.  

 Então, acho que hoje a tendência é de consolidação, o processo é desigual, mas ele é mais 

forte que em algumas cidades do Sudeste, ele é mais forte no Sul, o Sul sempre foi, o Rio 

Grande do Sul sempre foi pioneiro e tal ele é mais forte, um pouco forte em Minas Gerais, 

mas ele agora já é um, ele tem hoje uma forte organização na região Norte, no Centro-

Oeste e no Nordeste. E aí graças a um outro vetor, que é um vetor que eu entro aqui 

embaixo que é o  movimento da luta antimanicomial que em [19]87, quando a gente 

mudou a nossa agenda corporativa de trabalhadores de Saúde mental para uma agenda 

social, por uma sociedade sem manicômios a gente colocou uma bandeira muito forte, 

mas essa bandeira vem ganhando adeptos, quer dizer, hoje você tem quase 200 

associações e núcleos em todo o país quer dizer, os núcleos são estaduais, você tem 20 e 

tantos núcleos, mas você tem muitas associações de familiares, associações de pacientes 

ligados ao movimento.  

 Então, o movimento social muito forte, muito forte mesmo, você faz um encontro, é 

segundo encontro da luta antimanicomial por exemplo, em Belo Horizonte em [19]95 

reuniu quase 800 pessoas, quase 800 pessoas, quer dizer, boa parte dessas pessoas um 

terço de usuários e familiares, quer dizer, então, uma coisa difícil, sem subvenção do 

estado sem nada, quer dizer, é muito, muito vigoroso o movimento no Brasil. E o 

movimento no Brasil ele tem uma característica que é diferente nos outros países, as 

associações dos outros países por exemplo, são assim, Canadá: Associação de 

esquizofrênicos, ponto, se você não é esquizofrênico você não participa da associação, a 

os países nórdicos se organizam dessa forma. Associação dos dementes graves, outra 

associação, é por grupo de patologia, coisa que felizmente não aconteceu no Brasil. 

Associação, no Brasil as associações todas são mistas, tanto tem pacientes quanto 

familiares e técnicos, então, é uma coisa muito enriquecedora, essa miscelânea de 

interesse e miscelânea de agendas, agenda completamente diferente. A agenda do familiar 

não é a mesma agenda necessariamente do usuário. Geralmente não é a mesma agenda, 

mas você compatibilizar essa agenda com a agenda do técnico, essa é a vitalidade e a 

força do movimento, então, eu acho que o movimento no Brasil tem essa característica 

que é uma característica que transforma o movimento num movimento muito forte, e o 

último aspecto que eu acho que é a coisa da lei, é, hoje nós já temos é, sete leis estaduais 

em vigor, né, nós temos lei no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais. Vamos ver bem, do ponto de vista dos 

estados em que o hospital psiquiátrico é um grande problema, só não tem lei em São Paulo 

e no Rio de Janeiro, nos dois estados.  

 

LM - Olha só! 

 

DS - Os outros todos têm lei, onde a presença do hospital é muito forte, o hospital 

psiquiátrico é muito forte, da empresa hospital psiquiátrico é muito forte, tirando São 

Paulo e Rio, todos os outros, todos têm lei, têm uma lei estadual. Ou seja, na ausência de 

uma lei nacional. 

 

LM - Se foram criando essas leis estaduais. 
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DS - Foram criando leis, baseadas no projeto Paulo Delgado, que são lei de reforma dos 

estados. Ou seja, do ponto de vista da convalidação jurídica, o processo está mais 

avançado do que a gente esperava, tirando o porém de não ter uma lei nacional. Esse é 

um problema que faz falta seguramente, quer dizer, com uma lei na mão fica muito mais 

fácil você tocar as coisas. E aí quer dizer, tem o substitutivo Sebastião Rocha, que está 

agora na comissão de seguridade de família da Câmara, né, que é última etapa, que tem 

que ser votado logo, que ele é determinativo na Câmara, como o projeto Paulo Delgado 

é da Câmara, ele tem que voltar a ser votado na câmara e está parado, está parado e vai 

ficar parado um tempo seguramente. Apesar de que o relator, é um relator. O relator hoje 

do projeto substitutivo, é o mesmo relator do projeto Paulo Delgado, Carlos Masconi, que 

foi o meu secretário de assistência, que me levou a ser diretor do departamento. Então ele 

tem clareza para essa questão, a maioria das portarias ele é que assinou. Então, ele tem 

clareza disso, sabe onde quer chegar, e acha o projeto substitutivo Sebastião Rocha muito 

conservador. 

 

LM - Hum, tá. Então, é bom que fique lá, né. Pelo menos por hora. 

 

DS - Por hora talvez seja melhor, exatamente, por hora talvez seja melhor, entendeu? Ele 

não quer botar em votação, exatamente por que ele acha que se você quiser avançar um 

pouco mais... 

 

LM - É melhor. 

 

DS - Vai ter dificuldade, então, é melhor segurar. 

 

LM - É melhor dar um passo para trás do que dar dois para frente. 

 

DS - Exatamente. Vai ficar andando de lado para não ter risco de comprometer a idéia 

original. Então, do que eu sei dele e do que a gente conversou é esse o entendimento. É 

melhor ficar andando de lado por enquanto para não perder. Então, esse é o problema, 

quer dizer, eu acho do ponto de vista de tendência, quer dizer, eu já te falei que eu sou 

um otimista crônico, então, a gente tem que dar um desconto. 

 

LM – É... que bom... 

 

DS - Mas eu acho que o crescimento mais do que geométrico dos serviços, substitutivos, 

primeiro fator. Segundo, a grande adesão dos usuários e das famílias ao novo modelo que 

está, está se esboçando, e o debate hoje, o debate, se aprova ou se reprova... É o debate 

hoje de alguns, não, não, é verdade, eu me lembro que no final de [19]95 já ninguém me 

chamava para debater o projeto Paulo Delgado. Em [19]91, todo mundo chamava, todo, 

depois foi morrendo, não é porque o projeto foi enfraquecendo, não, é porque ele começou 

a acontecer na prática. 

 

LM – Entendi. 

 

DS - Essa é a diferença. É igual ao negócio do SUS (Sistema Único de Saúde), não sei se 

vocês lembram, em [19]91, 92 tudo era vamos discutir o SUS, o SUS é um problema, o, 

hoje não tem mais a discussão do SUS, ninguém discute o SUS, o Sistema Universal de 
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Saúde Brasileiro taí, tá colocado, cheio de problemas de impasses, mas ele tá colocado, 

ninguém tá discutindo o SUS. Você discute como equacionar determinadas questões. 

Como equacionar determinados problemas. Você não discute a natureza universal e 

equânime do SUS. 

 

LM – Do SUS. É. Isso já... 

 

DS - Então, eu acho que essa é a questão, eu acho que a reforma está nesse ponto. As 

bases da reforma estão dadas, tá. Cabe a nós agora ter competência exatamente de fazer 

o ajuste fino. Acertar, não deixar que o serviço vire pequenos hospícios. Isso é um perigo, 

quer dizer, é, ter consciência de que a gente tem que o tempo todo estar formando um 

profissional com paradigma ético, diferente daquele que nós fomos formados, entendeu? 

Então, eu acho que a gente tem que concentrar na turma nova, entendeu? O IFB [Instituto 

Franco Basaglia], por isso que é isso que a gente faz o tempo todo, nós damos 15, 20 

treinamentos todo o ano. É o tempo todo, nossa parceria com as prefeituras, a gente a 

primeira coisa que a gente oferece, treinamento, tá. “Ah, quanto custa?”, “Não isso a 

gente discute depois”, entendeu? Até de graça nós fazemos, não queremos discutir 

treinamento. Então, a nossa, a nossa, nossa discussão geralmente com as prefeituras que 

a gente presta assessoria basicamente é em cima disso, não existe parceria se a questão 

técnica do treinamento não ficar dividida com a gente. Porque é isso que eu acho, hoje a 

gente tem um batalhão de pessoas que trabalham sob essa nova ética, né de trabalhar com 

pessoas sem utilizar o hospital psiquiátrico, que daqui a vinte anos essas pessoas não vão 

mais se lembrar, espero, de como é que se tratava com tanta barbárie né, que nós 

praticamos, praticamos, não por opção, mas porque só tinha aquela saída. Entendeu? 

Trancar, né aquela coisa toda, né, o instrumento do isolamento era o instrumento do 

tratamento. 

 

LM- Isolamento terapêutico, né? 

 

DS - Isolamento era terapêutico, né? Então, acho que estamos nesse pé, sabia? E ainda 

mais nesse momento quando você tem no Ministério da Saúde, como coordenador, uma 

das principais lideranças do movimento, o coordenador de Saúde mental convidado pelo 

ministro, hoje é uma das maiores lideranças do movimento da luta antimanicomial, já 

conheço, já choveu, tá chovendo e-mail o tempo todo, carta na internet contra, claro, os 

setores conservadores estão entrando de sola, entendeu? 

 

LM- Ah, imagino. 

 

DS - Claro, óbvio, então, eu acho que isso é um bom indicador. Quer dizer, dessa vez 

chamou uma pessoa, quem vai tomar conta do galinheiro é a pessoa certa. Tem chave e 

tem tudo. Acho que a gente está num momento de retomada do processo assim de, do 

processo do ponto de vista do Ministério da Saúde tá, teve um refluxo, esse negócio de 

ficar mudando de ministro atrapalha, entendeu? Mudou o ministro, mudou a equipe, 

mudou o secretário, mudou a estrutura do ministério, a Coordenação de Saúde Mental 

acabou, foi extinta, chegou a ser extinta, entendeu? Porque essa, esse excesso de 

modificações estruturais que acontecem na burocracia. 

 

LM - Quando é que ela foi extinta? 
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DS - Agora, em janeiro desse ano. 

 

LM – Desse... é mesmo? 

 

DS - Extinta, extinta, extinta, ela foi recriada agora na forma de grupo de trabalho porque 

eu propus na comissão. 

 

LM - Nossa gente! Que loucura isso... 

 

DS - Chegou a ser extinta, chegou a ser extinta, entendeu? É o que eu estou dizendo, essas 

coisas atrapalham, atrapalham. 

 

LM - Mas não impede a marcha, né? 

 

DS - Não impede até porque o vigor hoje, além de ser um movimento social, o processo 

de centralização, ele incorporou como o ator mais importante o município, então, o 

município hoje é muito mais, muito mais vigoroso, nesse processo. Só para ilustrar essa 

coisa do município, vou dar um exemplo rapidíssimo que é uma coisa muito interessante, 

em [19]93 aconteceu isso. É... Tinha um hospital em é... ah, meu Deus, como é que é a 

terra do Portinari? Brodósqui. 

 

LM - Brodósqui, isso mesmo. 

 

DS - Interior de São Paulo, o pessoal de Brodósqui, donos de um hospital psiquiátrico, 

né, uma sociedade filantrópica, uma entidade filantrópica mandou uma carta para um 

ministro Jamil, na época, reclamando que a secretaria estadual de Saúde estava 

perseguindo o hospital, estava reduzindo de 400 para 300 leitos o hospital de Brodósqui. 

Aí o Ministro falou “Sávio, você dá um pulo lá para ver o que tá acontecendo”, “Não, 

tranqüilamente”, Ministro, não pede, não, manda. Aí eu vou “Tô indo, tô indo”. Aí eu fui, 

fui com a coordenadora de Saúde mental do estado de São Paulo, Antônia, Antoninha. E 

a reunião foi na Câmara, né. Foi na Câmara de vereadores, com os vereadores e tal. Aí 

fizemos a reunião, muitos elogios ao hospital, eles, né. E Antoninha explicando 

didaticamente que não sei o que, que tem que reduzir por que isso, o hospital não tá 

adequado. O hospital eu não conheci, mas era um antigo mosteiro, dizem que era um 

lugar belíssimo, o hospital psiquiátrico geralmente é um lugar muito, o lugar é muito 

bonito, o hospital geralmente é muito feio. Mas o lugar geralmente é muito bonito. É 

sempre muito bonito, é sempre no meio da mata, uma colina, sempre um lugar bonito. 

 

AE - Bem isolado. 

 

DS - E aí, hein? 

 

DS - Bem isolado, óbvio. 

 

LM - É, claro. 
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DS - Claro, bem isolado e tal. Mas aí Antônia explicando em detalhes que às normas do 

Ministério da Saúde e bababa. Aí eu falei “Eu queria introduzir uma outra questão, agora 

o sistema de saúde está implantado o município que vai administrar o dinheiro da saúde, 

então, quer dizer, explicar para os senhores que Brodósqui tem 40 mil habitantes. Tem 

300 leitos então, ele recebe 300 vezes 18, então fiz a conta, recebe isso, por mês, a partir 

do final desse ano de [19]93, a secretaria de Saúde é que vai administrar esse dinheiro, 

então, o dinheiro não vai mais ser administrado em Brasília, ele vem para cá, então, se os 

senhores tiverem 300 leitos nesse hospital psiquiátrico, vocês vão deixar de ter leitos de 

pediatria, de maternidade, de clínica médica e tal.” Aí a Antoninha fez a conta lá na hora 

e multiplicou e falou não, com esse dinheiro vocês vão ter só o hospital psiquiátrico, não 

vai ter leito de mais nada, numa cidade pequena. 

 

LM – Nossa! Pois é. 

 

DS - Todos eles vereadores “um abraço e tal bababa”, caíram fora, claro, deixaram o dono 

da clínica sozinho. Você entendeu? E aí, isso foi em 93, em 97, eu fui à Franca com Paulo 

Amarante, a gente foi convidado para um debate lá, que a prefeitura estava organizando 

um debate, a gente foi de avião e aí na volta, a gente veio de carro até Ribeirão Preto para 

pegar o vôo, aí quando passou em Brodósqui eu pedi ao motorista para poder “Vamos dar 

uma olhadinha lá em Brodósqui só para eu ver o hospital, que que virou o hospital, só 

para ver como é que ficou,” ele falou “Que hospital?”, “Não, um hospital psiquiátrico em 

Brodósqui”, “Não, o hospital tá fechado”. Era para ter hospital, gente, no dia em que o 

dinheiro passa a ser administrado pela Secretaria Municipal de Saúde, ela vai fazer outras 

coisas que não ficar mantendo aquele negócio, que mantinha porque o dinheiro... Ficava 

lá no Ministério da Saúde quer dizer, eu comparava na época com o sistema de 

financiamento do INAMPS, pelo seguinte quer dizer, é como eu desse o meu cartão de 

crédito para o meu filho de 12 anos e eu que pagasse. 

 

LM - Para gastar. 

 

DS - Exatamente é, mas essa imagem que era o INAMPS, você dava o cartão de crédito 

para o garoto e o garoto, gasta e eu pago, hoje, não, você pode gastar, o dinheiro é seu, 

você que paga. 

 

LM - É. 

 

DS - O dinheiro vai para você per capita, pela população. 

 

LM - É exatamente. 

 

DS - E você vai fazer. Por isso que hoje a maioria, por isso que eu acho que hoje o que 

determinou, além do movimento social, o que não permitiu nenhum recuo em momento 

algum, foi o fato dos municípios, que aí não tem secretário conservador ou avançado, não, 

progressista ou não. Tem secretário que tá preocupado em administrar o recurso. E aí, por 

exemplo, recentemente nossa assessoria do IFB em Barra do Piraí, quando a gente 

mostrou para ele a conta de quantas pessoas, 25 pessoas que ele internava por mês em 

hospital psiquiátrico, falou não tem cabimento, “Não tem cabimento, não, o senhor tem 

uma ótima equipe aqui, o senhor pode fazer uma oficina terapêutica, o senhor pode fazer 
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isso e tal” ...  “Isso vai custar 10 mil, isso tudo vai custar 10 mil, o senhor vai ter 15 mil 

a mais para o senhor colocar em clínica médica ortopedia, pronto ortopedia”. Ah, está 

feito, no dia seguinte ele assinou o... (?) 

 

LM - Claro. 

 

DS - Porque é uma questão de sobrevivência inclusive política dele, claro. Quer dizer, 

então, acho que essa coisa do modelo do sistema de saúde é um modelo que do ponto de 

vista ideológico e prático, do ponto de vista operacional, ele sustenta o processo de 

reforma. Na medida que ele transfere responsabilidade para quem tá ali lidando com as 

pessoas. Então, eu sou otimista, mas não sou otimista delirante, não, sou otimista baseado. 

 

LM - (risos) Nesses cálculos. 

 

DS - Nessas evidências. 

 

LM - Nessas evidências. Está certo, Domingos. Domingos olha só, não sei por parte da  

Angélica, mas eu assim de acordo com aquilo que eu pensei de... 

 

DS - Do seu roteiro interno... 

 

LM - Do, nosso roteiro eu acho que ta legal, não sei se Angélica gostaria de perguntar... 

 

AE - Para mim também. 

 

LM - Outra coisa alguma outra coisa. 

 

AE - Não... 

 

LM – Não é? 

 

DS - O pior vai ser se chegar em casa e começar a fazer questões, (risos). Aí não tem 

problema, não. A gente pode fazer... 

 

LM - Sei lá eu queria. 

 

DS - Se precisar até fazer outra, ou alguma coisa por e-mail. 

 

LM - Está certo. Aí queria te perguntar assim, o que que você achou, de ter desse trabalho 

que a gente está fazendo, que que você achou de falar com a gente, enfim.  

 

AE - Faltou alguma coisa. 

 

LM - Queria que você, é que... 

 

AE -Você acha que devia... 

 

LM - Você acha que deveria ter enfatizado mais, sei lá. 
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DS - É, eu acho que quer dizer, primeiro que eu acho que essa iniciativa de fazer esse 

registro da história oral estava faltando. 

 

LM - Ah, que bom. 

 

DS – Boa iniciativa, estava faltando mesmo, porque a gente tem muito registro de 

documentos, textos, livros... o Benedito Sarraceno, que é o que é o diretor da Divisão de 

Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde dizia assim “Eu nunca vi tanto livro 

igual lá no Brasil, sabia, se escreve toda hora, de seis em seis meses tem três ou quatro 

livros, é uma produção muito grande mesmo”, e é faz parte do processo que está sendo 

vivido, né? Processo muito rico, então, todo mundo quer escrever, mas fazia falta essa 

iniciativa, essa feliz iniciativa de vocês, de fazer esse registro da história oral. Acho que 

no que se refere ao meu tempo de vida pública, é isso mesmo. Vocês não deixaram de 

perguntar. 

 

LM - Apesar do seu currículo muito resumido que você mandou (risos) a gente ainda... 

 

DS - Eu acho que é isso, quer dizer, do ponto de vista do tempo. 

 

LM - É você acha que... 

 

DS - Numa situação, nesse momento é isso. O que teria que ser, o que eu teria que falar. 

 

LM - E tem alguma outra coisa que você queira falar... 

 

DS - Eu acho que a minha sugestão é a seguinte quer dizer, que vocês pudessem abranger 

nessa coisa da reforma, eu não sei como é que está organizado o roteiro de vocês de 

entrevista. 

 

LM - É, eu vou te pedir. 

 

DS - Ele tem natureza nacional? 

 

LM - Deveria ter, mas a gente não tem verba. 

 

DS - Não tem como? 

 

LM - Então, ficou restrito ao Rio de Janeiro, a princípio ele foi pensado de natureza 

nacional, mas a gente tentou conseguir verba no Ministério, não teve, ninguém se 

sensibilizou. Então a gente repensou, colocou os pés no chão e ficou a nível de Rio de 

Janeiro mesmo, porque pelo menos não se gasta passagem, nem diárias, não é? Coisas 

assim, quer dizer, nós somos da Fiocruz, e quem nos paga é o Ministério da Saúde, não 

teria um gasto salarial outro. 

 

DS - O Ministério não pagaria passagem para vocês? Dentro do projeto? 

 

LM - Não, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. 
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DS - Não o Ministério, eu digo a própria Fiocruz, o projeto. 

 

LM - Não. 

 

DS - Não? 

 

LM - Não entraria verba para isso, infelizmente. É seria uma pena, porque... 

 

DS - Não é um problema, acaba sendo um problema, acaba sendo um problema. Essa é 

uma pergunta que eu queria fazer, a outra pergunta é a questão, se vocês estão pegando o 

período INAMPS, alguém que dirigiu o programa dentro do INAMPS. 

 

LM - Pois é, vamos pegar, exatamente... 

 

DS - Porque na verdade quem dirigiu, quem tinha o dinheiro na época, porque só a partir 

da minha gestão em [19]91 é que o Ministério da Saúde assumiu o INAMPS. 

 

LM - É. Isso. 

 

DS - Então, até então... 

 

LM - Não.  

 

DS - As ações de saúde eram do INAMPS. 

 

LM - Exatamente, não a gente prete... e eu tenho aqui uns, algumas pessoas que eu 

gostaria de entrevistar e eu vou te pedir a sua opinião que que você acha se você tem 

algum nome para sugerir, algum outro, tá bom? 

 

DS - Tá bom. 

 

LM - Bom então, eu queria muito agradecer a você dispor do seu tempo, da sua vida, 

enfim por ter nos recebido sempre de uma maneira tão amável, né. E e é isso, muito 

obrigada, o projeto... 

 

DS - Eu é que agradeço. 

 

LM - ... Memória da Psiquiatria agradece, nós agradecemos. Foi uma grande oportunidade 

conhecer uma grande pessoa, otimista em potencial. (risos). Foi ótimo, Domingos. 

 

DS - Tá bom, eu é que agradeço. 

 

 


