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Resumo:
Esta é uma pesquisa qualitativa, que adotou uma perspectiva próxima do interacionismo simbólico,
com recursos metodológicos da teoria fundamentada, e objetivou compreender como os pacientes
psicóticos e homicidas internos no Hospital de Custódia e Tratamento da Bahia – HCT/BA pensam
e representam sua doença, seu crime e a internação e de modo complementar, objetivou também
compreender  como  os  funcionários  do  HCT/BA  pensam  e  representam  a  sua  experiência
institucional. Neste trabalho os pacientes do HCT/BA foram nominados internos-pacientes (IPs),
desígnio que já aponta para a duplicidade do seu lugar na instituição, como preso (interno) e o como
doente (paciente). Por observar que os funcionários passam grande parte de suas vidas dentro do
HCT/BA e absorvem uma série de mazelas do contexto manicomial, estes foram designados de
internos-funcionários  (IFs).  Como  técnica  de  estudo  foi  adotada  a  observação  participante  e
entrevistas semi-abertas individuais e grupais. Foram entrevistados 32 internos-funcionários e 54
internos-pacientes, destes últimos, selecionou-se 08 para a amostra central da pesquisa. O aspecto
abordado na metodologia devido ao perfil da clientela e a sua interação com uma pesquisadora
psiquiatra „naturalizada‟ em hospício foi extremamente relevante e trouxe dados que dificilmente
seriam colhidos por um pesquisador de outra área.  Os resultados obtidos revelaram o HCT/BA
como uma instituição manicomial, ambígua e paradoxal, por unir num mesmo espaço as lógicas da
prisão e do hospício, sendo nele prioritárias as suas características de cadeia; ele serve para punir e
conter  a loucura e não para tratá-la,  reforça o estigma,  a  exclusão e  promove o abandono.  Os
internos-pacientes do HCT/BA sofrem além da privação de liberdade, inúmeras outras, o ambiente é
insalubre,  não  tem  direito  à  atividade,  nem  ao  trabalho,  nem  à  privacidade;  a  educação  e  o
tratamento a eles oferecido são de qualidade ruim; a presença da família se dá na minoria dos casos,
a morosidade do sistema penal lhes propicia mais tensão e incertezas quanto ao seu futuro. Com o
tempo, IPs e IFs tornam-se institucionalizados. O crime cometido pelos IPs da amostra central da
pesquisa, na maioria deles foi cometido em estado de franca loucura ou de falta de consciência. Os
internos-pacientes  têm  sentimentos  ambivalentes  sobre  seu  crime,  que  ocorreu  segundo  sua
representação, em função da doença, da falta de tratamento ou do uso de drogas. A interação no
HCT/BA é difícil entre seus atores, rituais de evitação e de auto-proteção se estabelecem facilmente
dos IFs para com os IPs, mas também nos IPs entre si. No entanto, estar no HCT/BA para uns pode
significar o inferno, para outros pode ser bom. O manicômio tem servido como o local onde ainda
podem  permanecer  indefinidamente,  doentes  mentais  cada  vez  mais  adoecidos,  precariamente
assistidos,  e  em  regime  de  internação  asilar.  Necessário  uma  mudança  de  atitude,  relações,
mentalidades e sentimentos possibilitando a construção de uma alteração na representação coletiva
sobre a loucura e a criminalidade nos portadores de transtornos mentais. Pela riqueza do campo e
suas  particularidades,  necessário  que  outros  estudos  sejam  feitos  possibilitando  uma  análise
comparativa de dados e um maior aprofundamento das inúmeras questões que o próprio campo
pode gerar.
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