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Direitos Humanos

PORTADORES DE DOENÇA MENTAL

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade [...]. Podemos traduzir o caput do artigo 5º como 
uma verdade absoluta? Lembrem que este dispositivo trata dos direitos alienáveis dos seres 
humanos independentemente de cor, religião, sexo ou idade. Em suma, são os direitos à vida, 
à liberdade, à saúde, à integridade física, à educação, à segurança, à moradia, ao voto entre 
tantos outros. Configuram-se como atentados a esses direitos: a pena de morte, a tortura, a 
discriminação e o preconceito.

Para abordar o tema é imprescindível voltarmos ao tempo e relembrar que o surgimento dos 
primeiros hospícios no Brasil, datam de 1852, onde considerava-se os  portadores de transtornos 
mentais até como verdadeiros criminosos em potencial, agressivos por natureza ou até mesmo 
figuras demoníacas, passaram a ser enclausurados nestas verdadeiras prisões, limitando quase 
que integralmente os seus direitos à liberdade, à voz, à saúde, à cidadania, inclusive perdendo, 
por vezes, o seu direito à vida. Nesse diapasão, “o que se viu e se vê, na prática, é o agravamento 
da condição psicótica e a perda da possibilidade de retorno social ao louco que penetra nesse 
sistema.” O tema sempre foi objeto de muita rejeição no parlamente, ante o temor de ver estes 
doentes mentais novamente na rua o que passaria a representar um novo medo, de termos 
mais um potencial a nos atemorizar. No entanto, mas recentemente temos constados, sem 
sabermos no entanto a verdadeira condição que nos é posta - o enfraquecimento do Estado em 
conseguir recuperar estes estabelecimento de saúde ou até mesmo a escassez de profissionais 
da área da saúde que se disponham a realizarem seus ofícios ante aos parcos valores recebido, 
mas o que é verdade que estes hospícios estão sendo substituídos por alternativas que 
asseguram tratamentos mais humanitários, como centros de atenção psicossocial, serviços 
residenciais terapêuticos e centros de convivência, entre outros, tentando dar cara nova a um 
modelo que não condiz a condição de um ser humano,ante a forma ultrajante que são postos, 
como se fosse um depósito de pessoas irrecuperáveis. Portanto quando falamos em Direitos 
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Humanos fundamentais são, sobretudo, os direitos pertencentes a qualquer cidadão. A partir 
do início da vida até o seu término, os cidadãos possuem direitos invioláveis. Segundo o art. 5º 
da Constituição Federal de 1988.


