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Resumo 
 
O presente artigo é recorte de uma pesquisa cujo objetivo foi delinear representações 
sociais da loucura na imprensa, no ano de 1978 – momento anterior às denúncias e 
contestações sobre o violento modelo manicomial asilar no Brasil. Cotejamos 
representações concernentes ao universo da loucura e valores-notícia mobilizados pelos 
jornais, no contexto do evento conhecido como “Crise da Dinsam” (Divisão Nacional 
de Saúde Mental) que iniciou com a deflagração de greve nos hospitais psiquiátricos, 
coincidindo com período propício de reivindicações no âmbito do regime militar 
brasileiro.  O texto analisa um conjunto de notícias diretamente relacionadas à violência 
promovidas por indivíduos categorizados como doentes mentais. 
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Introdução  

 
É necessário delinear o senso comum em torno do universo da loucura no Brasil, 

no contexto dos 50 anos até o golpe que culminou no regime militar, pois, justamente 

nesse período, eclodiram mudanças de paradigmas sobre os aparatos que sustentavam 

toda a rede de assistência psiquiátrica no País. Assistência que se revelou altamente 

violenta e cronificadora (no sentido de tornar crônica a doença) para os atendidos pela 

rede de saúde mental, sendo inclusive denunciada na imprensa. 

É nos jornais, portanto, que acreditamos ser pertinente compreender como a 

loucura era exposta para a opinião pública, quando denúncias sobre o descaso nas 

instituições psiquiátricas não eram publicizadas até a eclosão do episódio conhecido 

como “Crise da Dinsam” – órgão, subordinado ao Ministério da Saúde, responsável por 

hospitais psiquiátricos no País4.  

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 
em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Estudante de Graduação 5º período do Bacharelado em Comunicação Organizacional da UTFPR, Curitiba, e-mail: 
tarcila@alunos.utfpr.edu.br. 
3 Orientadora do trabalho. Professora do Bacharelado em Comunicação Organizacional da UTFPR, doutora em 
Ciências da Comunicação pela Unisinos, e-mail: elzafilha@utfpr.edu.br.  
4 Incluíam-se sob a tutela da Dinsam as quatro principais instituições públicas de saúde mental no Rio de Janeiro. São 
eles: o Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, o Hospital Pinel, a Colônia Juliano Moreira e o Centro Psiquiátrico 
Pedro II (CPPII) – de onde saiu a primeira denúncia de maus tratos.  
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Dessa maneira, a coleta do material de análise foi feita em todas as páginas dos 

diários cariocas O Globo e Jornal do Brasil, durante o ano de 1978, a fim de 

delinearmos representações sociais realçadas pelo complexo de critérios que conferem 

contornos de notícias aos acontecimentos relacionados ao universo da loucura.  

Tornar acontecimentos em notícias, tanto no contexto do governo militar como 

na atualidade, pressupõe critérios de seleção que otimizam a rotina nas redações 

jornalísticas e, por essa razão, conotam sentidos particulares aos eventos trazidos ao 

conhecimento público, pois o jornalista “opera falas e sentidos que provêm de inúmeros 

campos sociais” (OLIVEIRA FILHA, 2007, p. 155). 

O ano de 1978 é propício para esta análise pois, em junho daquele ano, a 

imprensa teve oportunidade de noticiar problemas referentes ao estado da assistência 

relegada aos usuários da rede de saúde mental. Tal postura estava atrelada à recessão 

econômica no País. No governo do general Ernesto Geisel (1974-1978) foi lançado o II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND)5 com objetivo de salvar a balança comercial 

brasileira que fechou o ano de 1974 com déficit considerável. A legitimidade do regime 

militar “derivava do desempenho [econômico], qualquer coisa que ferisse o 

desempenho feriria também a legitimidade do regime” (GASPARI, 2014, p. 430). 

Através do II PND, o governo canalizou recursos priorizando projetos em 

setores sociais, como infraestrutura para serviços urbanos, educação e saúde, a fim de 

garantir a manutenção do regime, caminhando a passos lentíssimos rumo à 

redemocratização. O Plano serviu para sustentar a mitologia da máquina militar 

salvaguardando a economia brasileira, justamente em ano de eleições - para o 

Legislativo e os governos estaduais, já que eram indiretas as eleições para a Presidência 

da República.  

O contexto histórico de eclosão da Crise da Dinsam está, pois, delimitado dentro 

de um período de mudanças controversas no cenário nacional. Com a implementação do 

Ato Institucional Nº 5 (AI-5), em dezembro de 1968, muitos direitos civis e políticos 

foram cerceados a fim de garantir, sob forças legal, bruta e judicial, a manutenção da 

ditadura que vigorou até 1985.  

Devemos destacar alguns aspectos significantes para o recorte temporal deste 

artigo, no cenário de abertura “lenta, gradual e segura”, como: a revogação do AI-5 em 
                                                
5 O plano, do Secretário e ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso, vigorou de 1975 a 1979. De acordo 
com Gaspari (2014, p. 438), o governo não seguiu o Plano, ele seria apenas um “assunto importante para a ‘opinião 
pública’”.  
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dezembro de 1978; a retomada de manifestações de diferentes setores da sociedade e 

instauração de greves; a luta por anistia política ampliada pelo Comitê Brasileiro pela 

Anistia (CBA)6, trazendo à tona a ideia de violação aos direitos humanos instaurada 

com o golpe de 1964; e uma política salarial restritiva em meio à crise da dívida 

externa. Por outro lado, havia esforços contrários à abertura política, liderados pela 

extrema direita e militares radicais que empreendiam resistência por meio de ações 

criminosas que instauravam clima de terrorismo para justificar a manutenção do regime. 

 É nesse palco de tensões que ações em torno da doença-objeto desta pesquisa 

está inserida. Em 1978, diferentes grupos sociais voltaram seus olhares para o tema da 

loucura levantando questionamentos sobre o campo da saúde mental. Em outubro 

daquele ano, no Rio de Janeiro, ocorre o I Congresso Brasileiro de Psicanálise de 

Grupos e Instituições, que possibilitou a vinda de importantes pensadores críticos sobre 

o saber psiquiátrico e contestadores dos modelos de assistência dispensados ao setor da 

saúde mental7, como o modelo asilar ou hospitalocêntrico. Este modelo não privilegiava 

a atenção básica à saúde e apenas 'depositava' os doentes mentais em instituições, no 

geral, sem condições mínimas até de higiene. 

 

Movimentos que perpassam a Crise da Dinsam 
 
Conflitos no campo da saúde mental foram expostos na grande imprensa, 

inclusive as reivindicações trabalhistas de grupos ligados ao setor e movimentos sociais, 

que ergueram bandeiras buscando promover mudanças ideológicas e humanitárias para 

o segmento. Um dos marcos para o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil é o 

episódio que ficou conhecido como “Crise da Dinsam” ocorrido em meio a Campanha 

Nacional de Saúde Mental (CNSM), que a partir de 1974 liberava verbas para 

contratação de bolsistas e residentes para compensar o déficit de médicos em hospitais 

psiquiátricos. 

Os estudantes vivenciaram nas instituições da Dinsam trabalho “em condições 

                                                
6 Cuja sede oficial funcionava no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI). (RODEGHERO, 
2014)  
7 Podemos citar alguns, como: Robert Castel, sociólogo que em 1977 lançou A Ordem Psiquiátrica: idade de ouro do 
alienismo, discutindo características do saber psiquiátrico; Felix Guattari, um pensador francês, crítico da Psicanálise 
no campo político e psiquiátrico desde sua obra inaugural Psicanálise e Transversalidade, de 1972; Erving Goffman, 
cientista social canadense, cujo protagonismo no Brasil se deu a partir do questionamento da função social da 
psiquiatria através de seu livro Manicômios, Prisões e Conventos onde o sociólogo discute as “instituições totais” que 
têm por função isolar indivíduos da sociedade e normatizar suas atividades; e Franco Basaglia, médico psiquiatra 
italiano quem inspirou profundas transformações para a assistência psiquiátrica mundial, ao passo que questionava as 
relações da sociedade para com a loucura.  
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precárias, em clima de ameaças e violências a eles próprios e aos pacientes destas 

instituições, [com frequentes] denúncias de agressão, estupro, trabalho escravo e mortes 

não esclarecidas” (AMARANTE, 1998, p. 52).  

Três bolsistas, entre os quais o autor citado, Paulo Amarante,  fizeram denúncias 

no livro de ocorrências do plantão de pronto-socorro do Centro Psiquiátrico Pedro II, 

descrevendo irregularidades que presenciavam naquela unidade, mas que eram 

recorrentes em toda a rede de saúde mental. O ato foi apoiado por unidades 

representativas da rede de saúde, como o MTSM, o CEBES e o REME8 – cujo objetivo 

era:  
 

constituir-se em um espaço de luta não institucional, em um locus de debate e 
encaminhamento de propostas de transformação da assistência psiquiátrica, que 
aglutina informações, organiza encontros, reúne trabalhadores em saúde, 
associações de classe, bem como entidades e setores mais amplos da sociedade 
(AMARANTE , 1998, p. 52).  
 

Tão logo deflagrou-se a greve de médicos residentes Brasil afora, que fortaleceu 

o MTSM, este perdeu espaço na imprensa, pois a movimentação dos residentes 

acarretava em paralisação de atividades tão mais essenciais que a assistência 

psiquiátrica. Podemos interpretar que a questão da loucura, apesar de ter causado grande 

comoção quando denúncias sobre o sistema da saúde mental repercutiram nos jornais, 

ainda era uma questão menor frente ao setor da saúde como um todo. Portanto, nas 

palavras de Herzlich (2005), entendemos que a representação social de uma doença 

deve ser compreendida enquanto um evento que 
 

ameaça ou modifica, às vezes irremediavelmente, nossa vida individual, nossa 
inserção social e, portanto, o equilíbrio coletivo; a doença engendra sempre uma 
necessidade de discurso, a necessidade de uma interpretação complexa e 
contínua da sociedade inteira. Essa forte exigência de discurso interpretativo me 
parece ser uma das condições de cristalização de uma representação estruturada. 
Por outro lado, nas representações da saúde e da doença aparecem, 
relacionadas, as nossas visões do biológico e do social (HERZLICH, 2005, p. 66). 

 
Tais discursos sobre representações sociais de doenças − que expressam o 

                                                
8  O Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental (MTSM) foi um dos atores envolvidos com a reforma 
psiquiátrica no Brasil, em 1978, tendo apoiado os bolsistas em greve da Dinsam, organizado encontros, requerido 
melhorias trabalhistas e debatido a reforma no modelo de atenção à saúde mental; o Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde (CEBES), criado em 1976, em luta pela reforma sanitária no país, com objetivo de produzir e divulgar 
informações e análises críticas sobre saúde; e o Movimento de Renovação Médica (REME) surgiu como oposição 
sindical de esquerda a fim de lutar por mudanças tanto trabalhistas quanto de atendimento à população. Todas essas 
três unidades foram organizadas no contexto do regime militar, em um período de efervescência política, 
posicionando-se contra a ditadura.  
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sentido de nossa relação com o social − podem ser encontrados na imprensa. Porém, 

segundo Wolf (2005, p. 198), o fenômeno de fragmentação de notícias não permite a 

“justaposição de acontecimentos-notícia, sendo que cada um deles é apresentado como 

auto-suficiente, sem ser explicado nem explicar outros acontecimentos-notícia”. Ou 

seja, o contexto é relegado em detrimento do relato do fato em si. 

Contudo, a partir de junho de 1978, a imprensa evidenciou abertamente outro 

aspecto da loucura: a loucura sem assistência, a violência institucional e a segregação a 

que ela foi submetida nas instituições psiquiátricas brasileiras. O debate sobre saúde 

mental ultrapassou os muros de universidades e hospitais psiquiátricos, ganhando o 

domínio público, por conta de uma série de denúncias em jornais (DEVERA e COSTA-

ROSA, 2007). Essas denúncias repercutiram na imprensa revelando um problema 

relegado pela sociedade, resultando, assim, na conscientização e adesão de familiares, 

populares e classe artísticaa esse movimento político e social em prol da humanização 

do setor da saúde mental9. 

Para Wolf (2005), os códigos simbólicos e os contextos histórico e cultural que 

jornalistas compartilham com seus leitores, são passíveis de mudança tornando 

noticiável o que antes estava silenciado. Como observado, o recorte temporal deste 

artigo contempla um período de profundas mudanças no contexto histórico brasileiro. 

Portanto, a Crise iniciada em junho de 1978, é chave para verificarmos possíveis 

mudanças nos critérios de seleção que tornam a loucura noticiável pela imprensa.  

 

Aspectos de uma imprensa sob autocensura e seus valores-notícia 
 

Entre tantos outros papéis, entendemos que a imprensa está incumbida de tornar 

visível o invisível, amplificando vozes a partir de suas páginas, bem evidenciando 

relações de poder de uma sociedade, pois a retrata política e socialmente. Contudo, essa 

difusão de ideias e informações, em geral, é controlada por interesses e aspirações 

políticas e econômicas que ditam a importância de se dar visibilidade a determinados 

eventos, ou até mesmo se esse acontecimento se tornará notícia.  

Segundo Wolf (2005, p. 206), tornam-se noticiáveis eventos compatíveis com a 

organização espacial e temporal do trabalho nas redações dos jornais, fazendo com que 

jornalistas e editores utilizam critérios de relevância (valores-notícia) para selecionar 

                                                
9 Destacamos o documentário de Helvécio Ratton, Em Nome da Razão (1979), quase inteiramente filmado dentro do 
manicômio de Barbacena/MG; e o livro de Hiram Firmino, Nos Porões da Loucura – um conjunto de reportagens 
suas, ao longo de 1979, sobre a assistência psiquiátrica no país. 
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fatos “orientados para a eficiência, a fim de garantir o fornecimento necessário de 

notícias adequadas, com mínimo de tempo, esforço e dinheiro”. Técnica praticamente 

involuntária e necessária, inclusive, em jornais autocensurados - como era o caso dos 

jornais brasileiros no período estudado.  

Em 1970 o Ministério da Justiça foi encarregado, junto à Polícia Federal10 “por 

meio do Conselho Superior de Censura e do Juizado de Menores, de cercear as 

publicações, podendo inclusive determinar a busca e apreensão de todos os exemplares” 

(BARBOSA, 2007, p. 191). A historiadora Beatriz Kushnir (2004) aponta que, em razão 

das medidas censórias, alguns meios de comunicação utilizaram da estratégia da 

autocensura para evitar a censura prévia, e com ela os embates e retaliações que feriam 

a dinâmica econômica e de produção nas redações de empresas jornalísticas11.  

Para fugirem de um censor, trabalhando diretamente dentro da redação ou 

ligando e enviando bilhetes às redações avisando o que podia e o que não podia ser 

noticiado, alguns jornais se propuseram a adiantar-se ao trabalho dos censores para não 

perderem dinheiro refazendo e reimprimindo edições de acordo com as imposições 

policiais. A autocensura consistia, portanto, em delimitar temas e abordagens sobre 

assuntos considerados polêmicos para o regime militar brasileiro (KUSHNIR, 2004; 

BARBOSA, 2007). 

No contexto de abertura política, os veículos O Globo e Jornal do Brasil foram 

jornais que sobreviveram aos desmandos do acirramento da censura imposta aos meios 

de comunicação em geral, que vigeu por 10 anos12. Portanto, nossas fontes encontram-

se em um período de transições política, com a projeção de reabertura para a 

democracia civil, que afetaram o campo jornalístico. Ambos os jornais possuíam 

editorias diversas, incluindo uma dedicada aos acontecimentos diários no Estado do Rio 

de Janeiro onde se encontravam suas sedes.  

De acordo com Oliveira Filha (2007, p.196) “eventos negativos têm mais 

chances de ocupar espaço nos jornais porque são mais inesperados (...) e preenchem ou 
                                                
10 Para Kushnir (2004), é o Decreto-lei 1.077 que regularizaria o ato da censura prévia. A prática desse tipo de 
censura consistia em “ter as matérias analisadas por um censor na própria redação ou envio do material ao DPF da 
cidade ou à sua sede, em Brasília”. Essa tática dificultava o jornal de publicar notícias atualizadas, o que 
comprometeria os lucros de jornais como o Estado de S. Paulo, Tribuna da Imprensa e O Pasquim em diferentes 
momentos e por diferentes períodos de tempo. KUSHNIR, Beatriz. Cães de Guarda – jornalistas censores, do AI-5 à 
Constituição de 1988. São Paulo: Boitempo, 2004. pp. 42-43. ��
11 Por exemplo, alguns jornais, como o Jornal do Brasil, sofreram tantos processos judiciais e cortes diários em suas 
edições pelos censores que acabaram comprometendo drasticamente suas finanças. Ficando assim insustentável 
manterem o jornal em funcionamento. Não restava, portanto, outra solução a não ser fecharem suas portas ou 
adequarem as diretrizes ideológicas do regime militar aos textos em seus jornais. 
12  O governo Ernesto Geisel (1974-1979) promulgou uma emenda constitucional, revogando todos Atos 
Institucionais que feriam a Constituição Federal de 1967. Emenda Constitucional Nº 11, de 13 de outubro de 1978. 
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manifestam necessidades latentes de muitas pessoas”. Tanto Wolf (2005) quanto o 

teórico Nelson Traquina, citado por Oliveira Filha, compreendem que o insólito e 

histórias de “interesse humano”, como a morte, chamam atenção, ou seja, vendem.  

As narrativas das fontes empregadas na presente pesquisa eram diferenciadas em 

ocorrências policiais, onde transcreviam a resposta de seus entrevistados, 

aparentemente, conforme eles haviam respondido, em primeira pessoa, designando a 

fala do entrevistado em notícias relacionadas à loucura e assistência psiquiátrica. Em 

tempos de censura, talvez tenha sido uma estratégia para se eximirem de problemas 

futuros com o regime militar.  

Para Kushnir (2004), autocensura consistia em se adiantar aos desmandos dos 

censores subordinados à Justiça. Já para Bernardo Kucinski (1998, p. 51), tal prática era 

um pacto com o governo, pois omitia-se total ou parcialmente uma informação, “de 

forma a iludir o leitor ou privá-lo de dados relevantes. Trata-se de uma importante 

fraude porque é uma mentira ativa. (...) a mídia reagiu como um aparelho ideológico do 

Estado”. 

Esse pacto de responsabilidade da grande imprensa com o Estado ficou 

conhecido como “Controle de Qualidade”, delegando aos jornalistas instruções sobre 

como abordar ou omitir informações, baseados na seleção de critérios para além da 

organização jornalística. Bom senso e prudência eram exigidos para noticiar assuntos 

como política interna, Igreja, estudantes, economia e subversão (KUSHNIR, 2004, p. 

196). 

Contudo, no contexto de abertura para a redemocratização do Brasil, com o 

desmantelando a censura, o regime militar julgou necessário “criar um discurso 

consensual em torno do padrão de abertura política e neste papel o discurso jornalístico 

seria, mais uma vez, imprescindível” (idem). Coube à Secretaria de Comunicação da 

Presidência da República o papel de autopromover ações do Estado para motivar e 

conscientizar “o público para obter sua participação voluntária na solução dos 

problemas nacionais ou mesmo locais”13.  

Como fruto da abertura gradual, na imprensa observou-se a cobertura de 

movimentos reivindicatórios de trabalhadores, como a greve de bolsistas da Dinsam, em 

meados de 1978. Ou seja, acontecimentos anteriormente considerados subversivos, 

silenciados pelos jornais, agora estampavam nas páginas. Ainda naquele ano, no 
                                                
13  “Bases para uma política de comunicação social no governo João Batista Figueiredo”, Estado de S. Paulo, 
12/12/1979 apud  BARBOSA, 2007, p. 196. 
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entanto, os mesmos veículos atribuíam características violentas aos eventos 

relacionados à loucura, como se verá na sequência.  

 

A loucura impressa: representação social e valores-notícia 
 

Um dos consensos entre os teóricos sobre noticiabilidade é quanto aos critérios 

de seleção de informação de jornalistas, como os valores-notícia. A respeito da 

elaboração e difusão de notícias, as ações culturais e históricas do período também 

conformam o fazer jornalístico, pois os profissionais estão inseridos nesse meio. Pode-

se dizer que difundem representações sociais da loucura na sociedade, pois a notícia é 

construção social (OLIVEIRA FILHA, 2007).  

Propomos evidenciar a loucura com os valores-notícia ainda atrelados ao 

momento econômico, social e político que o País vivia - portanto, sem problematizar 

devidamente o aspecto humanizador aos pacientes que o MTSM, por exemplo, pautou 

com suas reivindicações para transformar a assistência psiquiátrica no Brasil. Até junho 

de 1978, quando eclodiram denúncias sobre a situação deplorável nas instituições da 

Dinsam, a loucura era retratada principalmente por aspectos violentos e sociais. 

Posteriormente, o movimento dos grevistas e a contenda travada entre seus 

representantes, órgão públicos e o setor empresarial de hospitais, passou a protagonizar 

o tema nos jornais sem que crimes da loucura sumissem das páginas.  

Naturalmente, para um evento virar notícia, jornalistas e editores levam em 

consideração as características do acontecimento e a simplicidade com que o coleta e o 

informa, pois na rotina organizacional não há tempo para problematizar questões. Dessa 

maneira, eventos próximos aos leitores e infrações (crimes) têm impacto suficiente para 

vender jornais e por isso a imprensa compõe diariamente suas páginas com estes 

acontecimentos.  

Até a greve dos bolsistas da Dinsam virar notícia, em 22 de junho de 1978, o que 

os jornais pesquisados apresentavam era a loucura, em grande parte, como perigosa, 

para quem a possui e para quem está em volta do louco – seja por razões alcoólicas, de 

drogas ilícitas, pobreza, depressão e condições sociais. A imprensa enfatizava aquilo 

que é interesse do público, em detrimento do que de fato poderia ser interesse público, 

como nos casos de assassinato envolvendo pessoas identificadas como portadoras de 

doenças mentais. 

Um exemplo é o que aconteceu com o carpinteiro retirante, Severino Borges, 
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linchado após ser pego levando uma criança de quatro anos para seu barraco. O crime, 

noticiado pelo Jornal do Brasil em 14 de junho de 1978, tinha o intertítulo “Doente”, 

onde referia-se à condição de assediador de menores. Depois que o carpinteiro morreu 

vítima do linchamento, o jornal publicou depoimentos como: “Eu não posso falar mal 

de Severino, porque ele sempre foi bastante quieto e nunca prejudicou ninguém aqui. Eu 

sabia que ele tinha essa doença, mas não sei quais foram os casos”; ou “eu me separei 

dele há dois anos, porque ele era bastante doente. Não foi a primeira vez que tentou 

violentar uma criança”. 

Em outra situação, a notícia sobre Leopoldo Heitor Filho traz a combinação de 

valores-notícia relativos à loucura na imprensa. Ele foi morto a facadas pela estudante 

Mônica Strachmann, que teria desferido os golpes pois o rapaz tentou violentá-la. O fato 

ocorreu dois dias após ele ter fugido de uma clínica psiquiátrica. De acordo com o 

psiquiatra que acompanhava sua internação,  
 

Heitorzinho o procurou muito nervoso, com ansiedade, e disse que não 
conseguia dormir. Queria internar-se para tratar-se da asma, e o médico 
internou-o para tratamento psiquiátrico. Entretanto, ele só ficou internado dez 
dias. Era muito rebelde e não obedecia a ninguém. Acabou fugindo antes que 
fosse feito um diagnóstico (O Globo, 12 jan. 1978, p. 17).  

 
Os valores-notícia 'infração' e 'nível hierárquico' foram acionados ao cobrirem 

esse assassinato que expõe o louco perigoso para si e terceiros. O caso do carpinteiro 

Severino vem acompanhado de exemplos pregressos de seus ataques às crianças que 

comprovam sua “doença”, razão para seu linchamento até a morte. No caso de 

Leopoldo, com dinheiro suficiente para ser internado em clínica psiquiátrica privada, a 

notícia enfatiza somente a justiça sendo feita para elucidar o caso de sua morte (com 

chamada na primeira página, mas uma matéria curta, menor ainda em relação ao caso de 

Severino). Elucubrações sobre o estado de Leopoldo só couberam ao psiquiatra da 

clínica, não foi exposta a opinião de populares ou testemunhas de seu assassinato – o 

que nos leva a um terceiro critério de noticiabilidade: a escolha da fonte. Ela 

complementa oficialmente essa notícia enquanto saber científico não consultado para 

Severino.  

Além das diferenças de classe, evidenciam-se nestas duas notícias a violência 

insensata atribuída à loucura. Os assassinos de Severino e Heitorzinho evocam 

sobrevivência e justiça com as próprias mãos, sem problematizar a condição de doentes. 
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As notícias, nestes exemplos, conotaram a perversão sexual desses homens tidos como 

loucos.  

Com a economia combalida para a maioria absoluta da população brasileira, 

com taxas de juros girando em torno de 40%, os impactos econômicos se relacionavam 

com o suicídio e a loucura, a partir da imprensa, onde se podia ler:  
 
Segundo Hugo Celso Duarte, chefe do serviço de classificação da Secretaria de 
Obras, Mário Monteiro estava em tratamento psiquiátrico pelo INPS e 
costumava misturar tranquilizantes com bebidas alcoólicas.� (...) Um 
funcionário da Secretaria, que não quis se identificar, disse que Mário ‘era uma 
pessoa normal, equilibrada’ e acha que ele se suicidou por problemas 
financeiros. (...) Era contínuo há dois anos e ganhava Cr$ 1.500 mensais. 
Segundo alguns colegas, ele costumava beber e tomar tranquilizantes, 
receitados por seu psiquiatra; nessas ocasiões ficava deprimido, e sexta-feira 
passada seu chefe alertou-o para o perigo de misturar remédios com álcool. Um 
companheiro de Mauro disse que nunca esperava que ele se suicidasse: - Foi 
uma questão de momento, ele deve ter ficado desesperado. Acho que ele se 
matou porque ganhava muito pouco, pois não era maluco como andam dizendo 
(O Globo, 10 jan. 1978, p. 16).  
 

A expressão “como andam dizendo” pontua uma representação social associada 

à loucura suicida, independente da condição que teria levado o contínuo a matar-se, pois 

não se comenta comportamento de delírios ou há entrevista com seu médico. Podemos 

dizer que esse acontecimento insólito foi noticiado pois impacta a comunidade 

fluminense com baixos salários, enquanto reforça normas sociais pelo valor moral do 

alcoolismo.  

Mais uma vez trabalho e suicídio foram notícia quando Sando Csapó 

“desesperado”, matou a esposa e a si em sua mansão. Ambos se mudaram da Noruega 

para o Brasil, onde “viviam em completa harmonia, eram muito alegres e gostavam 

muito de dançar músicas folclóricas húngaras em casa” (O Globo, 03 fev. 1978, p. 15). 

O excepcional evento recebeu aura passional na narrativa do jornal, mas a polícia o 

considerou que um “incidente no trabalho tenha provocado alterações psíquicas no 

engenheiro” acarretando em homicídio seguido de suicídio. Csapó estava insatisfeito 

pois fora destituído do cargo sem ser comunicado e por essa razão teria se matado.  

As páginas dos jornais, novamente, ostentam um insólito acontecimento 

negativo em favela carioca: José Ignácio, 26 anos, matou sua futura noiva, Isabel Maria, 

13 anos. O lancheiro pernambucano, conhecido como Galego, cumpriu a promessa de 

matá-la caso o abandonasse. Uma “fera”, o “monstro” que só podia “ser anormal” 

quando foi preso afirmou que matara por amor: “Eu sempre dizia para ela que teria que 
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ser minha para o resto da vida, mas Isabel recusava voltar para mim. Eu sofria muito 

quando a via com outro rapaz” (O Globo, 20 jan. 1978, p. 17). 

As famílias envolvidas relataram que Galego seria “linchado em praça pública. 

[Pois] matar uma criança indefesa é um ato de loucura”; e a descrença sobre o ocorrido: 

“não sabia que o meu irmão era um homem maluco”, capaz de matar. A descrição 

pormenorizada do fato comprova o interesse por histórias humanas14. A noticiabilidade 

do acontecimento completa-se com dramatização de três fotografias atestando a pobreza 

do local, em matéria de quase meia página.  

Naquele mesmo ano de 78, os jornais cariocas publicaram notícias relacionando 

também loucura e fé. Um exemplo é o caso da gaúcha Eliana Maciel Barbosa, 16 anos, 

moradora da região de Caverá, no interior do Rio Grande do Sul, que repercutiu 

algumas semanas na imprensa. A jovem tinha o objetivo de se crucificar por três dias 

ininterruptos, alimentando-se apenas de pão e água, para afugentar demônios que 

habitavam seu corpo. Como critério de noticiabilidade, Wolf (2005, p. 207) comenta a 

produção de jornalistas correspondentes, pois, "se ele já está pago deve noticiar o 

quanto baste". Constatamos tamanho empenho quando autoridades foram acionadas 

para comentar a crucificação.  

O representante regional da Igreja Católica, Cardeal Arcebispo do Rio Grande 

do Sul, ponderou terem “profunda compaixão desta menina que deve ser doente mental 

e, portanto, está necessitando mesmo é de assistência médica’. O Cardeal lamentou que 

a polícia não tenha providenciado para impedir Eliana de levar adiante sua ideia” (O 

Globo, 12 fev. 1978, p. 7). Racionalizando a fé, o teólogo D. Estevão Bettencourt 

orienta que  
 
A fé, para a Igreja, é sempre um ato que procede da inteligência humana pela 
graça de Deus. Embora o objeto da fé não possa ser totalmente apreendido e 
explicado pela razão, ninguém, segundo o teólogo, deve crer sem ter sinais que 
justifiquem aos olhos da razão o ato de fé (O Globo, 19 fev. 1978, p. 1). 
 

Enquanto a psicóloga Glória Garcia-Roza afirma que não há nada “errado em se 

procurar a explicação de alguma coisa além do caminho da razão. (...) A razão não 

explica os caminhos da fé; acredita-se porque quer acreditar e não porque foi provado 

experimentalmente” (idem). Temos, no caso da 'Santinha' gaúcha, ciências ponderando 

sobre a fé. Contudo, a ciência que tem como seu objeto o sofrimento psíquico, se isenta 

                                                
14 Estratégia identificada por Nelson Traquina, que a entende como necessária para prender a atenção dos leitores. 
apud OLIVEIRA FILHA, 2007, p. 207.  
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de passar atestado pois “os dados são poucos para analisar o fato através da psicologia”, 

disse Garcia-Roza – diferente dos porta-vozes da Igreja entrevistados para comentar o 

caso, que foram enfáticos ao manifestar suas posições.  

Mesmo após quatro dias presa à cruz, a fé de Eliana ainda era compreendida 

como doença, conforme o bispo de Uruguaiana, Dom Augusto Petrô:  
 
‘Para mim, Eliana [a Santinha] merece duas atenções muito especiais: caridade, 
por ser doente, e tratamento especializado num hospital. (...) [E] a grande 
romaria registrada ocorreu porque ‘em virtude das psicoses coletivas que 
acontecem com pessoas de baixa instrução, que se deixam levar pelo 
misticismo’ (O Globo, 14 fev. 1978, p. 9).  
 

Observamos a notoriedade e relevância do evento que perdurou dias em O 

Globo, onde a loucura manifestou-se como delírio religioso e expressão do fanatismo de 

gente “simples” – no discurso da Igreja que diminuiu a fé de seus seguidores ao afirmar 

que as centenas de peregrinos sofriam de “psicoses coletivas [que] acontecem com 

pessoas de baixa instrução”. Peregrinos, inclusive, sádicos pois “há gente que gosta de 

ver esse tipo de coisa” (idem) – ou com “interesse humano” em curiosidades que 

chamam atenção.  

A Igreja, por meio de seus representantes, conformou valores de 
excepcionalidade, bem como disponibilizou material para a produção jornalística ao 
comentar os ocorridos. Como no caso de um fiel fervoroso que quebrou a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida em procissão na basílica de Aparecida do Norte.  Mais uma 
vez, a Igreja categorizou a fé cristã como doença psiquiátrica. 

 
as conotações místicas que o acidente ganhou, foram e estão sendo combatidas 
pelos padres locais, que passam mensagens claras, pelos sermões, contra o que 
chamam ‘perigos da fantasia’. As causas do desequilíbrio do jovem de 19 anos 
que mutilou a imagem... estão sendo apontadas como esquizofrenia ou psicose 
religiosa, e não ‘possessão demoníaca’, como querem crer alguns fiéis (O 
Globo, 22 mai. 1978, p. 8).  
 

Foi na seção “Cartas dos Leitores” que tivemos a surpresa de encontrar o 
discurso eugenista de uma senhora, sob o título “Crescimento demográfico”:  

 
até hoje nenhuma medida foi tomada em relação ao controle de natalidade dos 
pobres, dos alcoólatras irrecuperáveis, dos doentes mentais, dos criminosos 
adultos, dos psicopatas e até mesmo dos pivetes que já procriam aos 16 anos. 
Que futuro nos aguarda? Milhões e milhões de seres desajustados, subnutridos, 
retardados, doentes, aleijados e miseráveis, multiplicam-se cada vez mais e 
mais. Nenhum país no mundo poderá amparar tão grande população 
improdutiva! Chegará o dia em que eles dominarão numericamente o Brasil, 
pois as criaturas úteis, sadias, sensatas e trabalhadoras, estão sendo dizimadas, 
vivem em clima de terror e serão cada vez em menor número, pois milhares 
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morrerão às mãos daqueles que nascem em número muito maior de 
subagrupamentos humanos e têm toda liberdade, todo apoio para assaltarem e 
matarem impunimente (O Globo, 15 jan. 1978, p. 2 ).  
 

Esse comentário, um século atrasado, vai ao encontro do que apresentamos aqui 

como vestígios da representação social da loucura vinculados a valores-notícia de 

crimes. É preocupante ver tal discurso publicado após 40 anos do fim de regimes 

fascistas e nazistas que praticaram atrocidades contra a humanidade. Evidencia-se assim 

o que Wolf (2005, p. 2016) chamou de ideologia da informação, que pode ser resumida 

na máxima de noticiabilidade: good news is bad news.  

 Em meio às bad news, leitores conhecem um caso de filicídio com dez matérias 

destrinchando e questionando a saúde psíquica de Geraldo Cesário Costa. No 

apartamento da família, à rua Visconde de Pirajá, Geraldo se trancou, afirmando que só 

abriria a porta para policiais. Logo seu pedido foi atendido e a promessa cumprida: todo 

ensanguentado, ele abriu a porta com uma faca cravada no lado direito do peito até o 

cabo. A polícia encontrou seus filhos, um de dois anos e o segundo de apenas nove 

meses, mortos na cama do casal (O Globo, 21 set. 1978, p. 11).  

Frei Luís acreditava que: “Trata-se de um ato de insanidade mental”, provocado 

talvez por “traumas, carências afetivas”, pois somente um “louco desvairado para fazer 

o que fez”. “Todo suicida, entretanto, é um psicopata. Por isto é muito difícil analisar o 

que realmente aconteceu sem conhecer os traumas e dramas desse rapaz. É imprudente 

analisar levianamente o fato, só pelas aparências externas”, ponderou o frei (O Globo, 

22 set. 1978, p. 13).  

Novamente a institucionalidade da Igreja compôs a notícia. Contudo, observa-se 

certa preocupação ao comentar o acontecimento, ponderando especificidades de suas 

áreas de atuação com discurso humanizado (O Globo, 01 out. 1978, p. 5). Porém, ainda 

se apropriando de discurso médico psiquiátrico, o que para Herzlich (2005, p. 64) 

demonstra de que modo "as relações entre saber médico e concepções do senso comum 

podem estabelecer-se nos dois sentidos, sem uma dependência em sentido único, mas 

com vai-e-vens entre o pensamento erudito e o pensamento de senso comum". 

 No contexto desse crime de filicídio, muitas notícias já haviam sido publicadas 

sobre os horrores vivenciados nos hospitais psiquiátricos da Dinsam – cuja greve foi 

marco para o movimento de reforma psiquiátrico no Brasil.  

 
Considerações finais 
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As notícias aqui apresentadas fornecem vestígios sobre representações sociais da 

loucura no período anterior à suscitação de questionamentos, em jornais, acerca do 

sistema de saúde mental no Brasil, apontado como cronificador de doentes. Na 

cobertura de acontecimentos cotidianos observamos critérios de noticiabilidade 

destinados a contribuir na construção da representação social acerca da loucura. 

Ademais, notamos que apenas a alguns interlocutores era dada voz para comentar 

aspectos sobre pessoas categorizadas como loucas de maneira estigmatizante e/ou 

estereotipada nas páginas dos jornais. Os tipos violentos expostos puderam conformar a 

necessidade de se discutir abertamente, a partir da imprensa, a reforma da assistência 

psiquiátrica no país, enquanto política pública. 

Acompanhando o desenrolar da Crise da Dinsam, especificamente no ano de 

1978, não constatamos mudança nos critérios de noticiabilidade sobre o universo da 

loucura. O que vai ao encontro de apontamento feito por Oliveira Filha (2007, p.154): 

ideias e temáticas dependem de mudanças no ritmo da rotina jornalística no que se 

refere aos processos sociais invisíveis e de longa duração – a representação social da 

loucura no Brasil.  
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