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RESUMO

O estudo do artigo baseia-se no questionamento a respeito do que seria a loucura e qual é o lugar da pessoa tida como louca dentro de sua 
sociedade. Se a loucura é normal, ou se a normalidade é que é louca. Quais são os pressupostos que levam ao diagnóstico e qual é a relatividade 
existente entre o paciente e o estigma da doença. A intenção do artigo é também, num segundo momento, refletir sobre o tratamento dado a 
uma pessoa, analisando suas condições de vida familiar e comunitária depois dela ter obtido esse diagnóstico. Esta análise parte do pensamento e 
do ponto de vista do filósofo francês Michel Foucault, através da metodologia de reflexão pela leitura de seus livros: A História da Loucura (1972) 
e Os Anormais (1975). Busca-se analisar, tendo como referência essa perspectiva encontrada nos seus textos, o acolhimento dado àquele que é 
visto como louco pela sua família, pelas instituições sociais e pelas pessoas de sua sociedade, questionando a nova visão que passam a ter sobre 
ele, e a que este passa a ter acerca de si mesmo, nesta nova condição, que é subjetiva e também civil. Almeja-se também questionar a 
possibilidade de resgatar, do ponto de vista jurídico, sua convivência social, familiar e cultural, o reconhecimento de suas capacidades como 
pessoa e sua dignidade humana. Por último, analisa os avanços teóricos na legislação brasileira, com relação à inclusão social da pessoa com 
deficiência, problematizando com a realidade atual, através da reflexão das leituras da Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a 
proteção e os direitos dos portadores de transtornos mentais e da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com 
deficiência. O objetivo é entender como efetivar o exercício da cidadania da pessoa com impedimento e colaborar no alcance de sua realização 
como pessoa, além do seu direito ao reconhecimento, pela sociedade, de sua condição de igualdade com as demais, em relação às quais tem e 
necessita do amparo no Direito, e também da ajuda que advém de resultados obtidos pelo avanço das pesquisas nos estudos científicos, para a 
sua materialização.
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