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Relações Internacionais 

A institucionalização da loucura 

A partir do texto de Pierre Bourdieu “A Economia das Trocas Simbólicas”, é 

possível estabelecer uma visão critica à colocação de Erwin Panofsky sobre a obra de arte 

como detentora inerente de uma intenção estética, que vai além das meras percepções. 

Panofsky defende a necessidade de uma “apreensão guiada”, a ser fornecida pelos 

detentores de uma verdade cultural legitimada. 

Bourdieu coloca a chamada “intenção” artística de Panofsky como “produto das 

normas e das convenções sociais”, decorrente de uma determinada situação histórica e 

social. A distinção entre uma obra de arte e demais objetos comuns, diz ele, é fruto de 

uma abordagem socialmente construída. Ou seja, é arte aquilo que é, a partir de uma dita 

intenção estética, reconhecido e constituído enquanto obra de arte por uma “instituição 

arbitrária”, como define Leibniz. Cabe aqui pontuar que às instancias “como a família e a 

escola” são delegadas funções de arbitragem cultural, funcionando como produtoras de 

cultura ao passo que cabe a elas a aptidão para julgar aquilo que se enquadra ou não 

como arte e, por tanto, como cultura. São as instituições as responsáveis pelas 

significações. 

Em uma analogia paralela, é possível recordar do livro “A História da Loucura” de 

Michel Foucault. O autor propõe um relato histórico critico do desenvolvimento do 

conceito de loucura. Tendo em mente que a loucura é um conceito socialmente 

construído, ele aponta como esta “viu-se mascarada pelos privilégios exclusivos de uma 

consciência crítica” de forma que era definido como loucura aquilo que determinado 

recorte social dominante assim classificasse dentro de determinado contexto histórico-

econômico-social. 

Pretende-se, então, entender a operacionalização dos internamentos daqueles 

considerados loucos e, por tanto, incapacitados para a vida social, que passa a ocorrer 

após o século XVII. Cabe ressaltar que, no século XVII, a internação valia-se mais como 

estrutura “jurídica” do que como estabelecimento médico.  

Foucault coloca que a estigmatizaçao de determinado conceito de loucura é 

sempre acompanhado por uma sensibilização social, de forma a possibilitar um isolamento 

do louco e, consequentemente, da loucura do corpo social, de modo a não contaminá-lo. 

À era clássica cabe tal associação, acompanhada e, de acordo com o autor, relacionada à 



associação entre miséria e culpabilidade, que agora é vista como foco de desordem no 

corpo social a ser excluído. Constrói-se a imagem daquele tido como louco como 

personificação do mal social, colocando à prova as estruturas dos tabus sociais. 

A partir de um processo de desumanização do louco, este se torna um objeto, a ser 

possuído. Aproveita-se a mão de obra barata daqueles que se encontram em ambiente de 

internação, assim como faz-se uso de seus corpos (já que não passam de corpos) para 

experimentos. 

Nesse sentido, em “Laranja Mecânica”, Alex DeLarge é um jovem que acumula 

diversos crimes e, juntamente com um grupo denominado por ele “druguis”, disseminam 

“a velha ultra-violência”. Os crimes cometidos são variados e marcadamente cruéis, 

chocando não só a sociedade conservadora, mas disseminando medo, principalmente ao 

se valer da “boa índole” daqueles que voluntariamente abrem suas casas mediante 

pedidos de ajuda em razão de um inexistente acidente de carro. O personagem principal, 

após captura decorrente de traição por seus droogs, é encaminhado à prisão, da qual se 

“liberta” com a condição de se submeter ao “Tratamento Ludovico”, projeto de terapia 

ainda em fase de experimentação. No desenrolar da estória, Alex experimenta uma “cura” 

para seus impulsos violentos, posteriormente descoberta como sendo temporária. Após 

tentativa de suicídio resultado pelo desamparo decorrente da “cura”, o governo 

conservador, que esta tentando ser reeleito, busca apaziguar sua relação com Alex, agora 

“definitivamente (...) curado”, voltando ao estágio inicial de violência. 

A obra de ficção permite questionar não só os padrões de “normalidade” 

instaurados socialmente, mas também permite uma critica aos vieses institucionalmente 

tomados em face de interesses específicos. É marcante o fato de o personagem principal 

ser legitimado como agente social, como um “alguém” validado dentro de seu meio, no 

momento em que se torna conveniente ao grupo dominante seu apoio. Ou seja, a 

“loucura” de Alex pôde ser ignorada, já que não deixa de ser existente, no momento em 

que é de interesse do governo, representando o máximo de institucionalização do estado 

de exceção, que permite uma variação caso-a-caso da operacionalização jurídica. 

Como aponta Foucault “o grande jogo da história será de quem se apoderar das 

regras, de quem tomar o lugar daqueles que as utilizam, de quem se disfarçar para 

pervertê-las, utilizá-las ao inverso e voltá-las contra aqueles que as tinham imposto”. 


