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RESUMO 

O presente estudo pretende discutir as implicações das Condições de Cuidado sobre o modo 

de cuidar em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no município de Fortaleza. As 

Condições de Cuidado discutidas aqui são inspiradas nos estudos da filósofa Judith Butler, 

compreendendo-as como entidades não estáticas, porém, instituições e relações sociais 

reproduzíveis que sustentam e apreendem determinadas vidas. Esta pesquisa qualitativa 

utilizou como método de análise e coleta de dados o Diário de Campo, que não se limita ao 

registro dos dados, mas, convoca o pesquisador a se implicar com o campo através da escrita, 

tornando-se uma ferramenta de registro, afetação e interlocução. Foram utilizadas extensas 

anotações sistemáticas e gravações das reuniões de equipe (denominadas Roda de Conversa) 

durante sete encontros semanais. Ao longo do trajeto de pesquisa são apontadas as mudanças 

metodológicas necessárias à entrada da pesquisadora no campo prático, redefinindo todo o 

objetivo inicial. Buscou-se pautar as análises sob a óptica da Psicologia Social Crítica na 

interlocução com diferentes autores da Reforma Psiquiátrica de cunho antimanicomial. Nesta 

direção, tornou-se importante um resgate histórico para compreensão das mudanças nas 

políticas de assistência à saúde mental brasileira desde o final da década de 1970, sinalizando, 

inclusive, as mudanças técnicas assistenciais a partir de 2015, com a mudança na gestão da 

Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, apontadas por alguns 

trabalhadores e estudiosos da Saúde Mental, como retorno às práticas manicomiais. Em 

seguida são apresentadas as reuniões de forma sequencial, com a proposta de tornar mais fácil 

a leitura e a compreensão do desenho da pesquisa. A partir deste capítulo e da demarcação de 

algumas temáticas, foram traçadas e discutidas três categorias de análise: Acolhimento em 

Saúde Mental, Apatia e Adoecimento do Trabalhador do CAPS e Condições de Cuidado. As 

críticas elaboradas estiveram comprometidas com a proposta da “desinstitucionalização”, 

importante conceito para o movimento de transformação do cuidado. Por último, são tecidas 

considerações pertinentes para que a Reforma se torne um projeto permanente de 

questionamento das ações de cuidado e suas interseções com as condições político-sociais. 

 

Palavras chaves: 1. Reforma Psiquiátrica, 2. Psicologia Social Crítica, 3.Condições de 

Cuidado. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study intends to discuss the implications of Care Conditions on the way of caring 

in a Psychosocial Attention Center (CAPS) in the city of Fortaleza. The Care Conditions 

discussed here are inspired by the studies of the philosopher Judith Butler, understanding them 

as non-static entities, but institutions and reproducible social relations that sustain and 

apprehend certain lives. This qualitative research has used as a method of analysis and data 

collection the “Diário de Campo”, which is not limited to data recording, but, it convokes the 

researcher to get involved with the field through writing, becoming a tool of registration, 

affectation and interlocution. Extensive systematic notes and recordings of the team meetings 

(called “Roda de Conversa”) were used during seven weeks. Along the path of research, the 

methodological changes necessary to the researcher's entry into the practical field are ponted 

out, redefining the whole initial objective. We sought to guide the analysis under the lens of 

Critical Social Psychology in the interlocution with different authors of the Psychiatric 

Reformationwith anti-asylum stamp. In this direction, a historical rescue to understanding 

changes in brazilian mental health care policies since the end of the 1970s has become 

important, signaling even the technical assistance changes starting in 2015, with the change in 

“Mental Health, Alcohol and Other Drugs, General Coordination Management”, pointed out by 

some Mental Health and workers scholars, as a return to asylum practices. Next, the meetings 

are presented in a sequential manner, with the proposal to make reading and understanding the 

design of the research easier. From this chapter and the demarcation of some themes, three 

categories of analysis were drawn and discussed: Reception in Mental Health, Apathy and 

Sickening of the “CAPS” Worker; and, Conditions of Care. The critiques elaborated were 

compromised with the proposal of "deinstitutionalization", an important concept for the care 

transformation movement. Lastly, pertinent considerations are woven so that the Reformation 

becomes a permanent project to question the actions of care and its intersections with the 

political-social conditions. 

 

Key words: 1. Psychiatric Reformation, 2. Critical Social Psychology, 3. Care Conditions. 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABP 

 

Associação Brasileira de Psiquiatria  

 

ABRASCO Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

 

ABRASME Associação Brasileira de Saúde Mental  

 

APAF Assembleia de Políticas Administração e das Finanças 

 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial  

 

CEBES Centro Brasileiro de Estudos de Saúde  

 

CFM Conselho Federal de Medicina  

 

CFP Conselho Federal de Psicologia  

 

CISM Comissões Interinstitucionais de Saúde Mental  

 

CIT Comissão Intergestores Tripartite 

 

CJM Colônia Juliano Moreira  

 

CNS Conferência Nacional de Saúde  

 

CONASEMS Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde  

 

CONASS Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

 

CONEP Comissão Nacional de Ética em Pesquisa  

 

CPI Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito 

 

CPP-II Centro Psiquiátrico Pedro II 

 

CRAS Centro de Referência a Assistência Social 

 

CSMSM Comissões de Saúde Mental dos Sindicatos dos Médicos 

 

DAPES/SAS Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de 

Atenção à Saúde  

 

DINSAM Divisão Nacional de Saúde Mental  

 

DSM Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

 

EAPS Estratégia Atenção Psicossocial  

 



 

 

 

 

FBH Federação Brasileira de Hospitais 

 

FCMSCSP 

 

FCPC 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo  

 

Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura 

 

FEASP Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo  

 

FENAEMD-SM Federação Nacional das Associações em Defesa da Saúde Mental 

 

FGTS 

 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

FIOCRUZ 

 

Fundação Oswaldo Cruz 

GGMAD/MS Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do 

Ministério da Saúde 

 

GTSM Grupo Temático Saúde Mental  

 

HSMM Hospital de Saúde Mental de Messejana 

 

IMS-UERJ Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro  

 

INAMPS 

 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

INFORUM 

 

IPC 

 

Encontro do Fórum Internacional de Saúde Mental e Ciências Sociais  

 

Instituto de Psiquiatria do Ceará 

MNLA Movimento Nacional da Luta Antimanicomial  

 

MS Ministério da Saúde  

 

MTSM Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

 

NAC Núcleo de Atendimento ao Cliente 

 

NAPS Núcleos de Atenção Psicossocial  

 

NASF Núcleos de Apoio à Saúde da Família  

 

NUSAM Núcleo de Atenção à Saúde Mental 

 

OEA Organização dos Estados Americanos  

 

OMS Organização Mundial da Saúde 

 

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde 

 

  



 

 

 

 

PDI  

 

Psiquiatria Democrática Italiana 

PFDC Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos  

 

PISAM Programa Integrado de Saúde Mental  

 

PNASH Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares  

 

PPI Planejamento Estratégico com Programação Pactuada Integrada  

 

PSF Programa de Saúde da Família  

 

R.P.A Recibo de Pagamento autônomo 

 

RAPS Rede de Atenção Psicossocial  

 

REME Movimento de Renovação Médica  

 

RENILA Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial 

 

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

 

SER Secretarias Executivas Regionais  

 

SOCEP Sociedade Cearense de Psiquiatria  

 

SRT Serviços Residenciais Terapêuticos 

 

SUS Sistema único de Saúde  

 

TAC Termo de Ajustamento de Conduta  

 

UAs Unidades de Acolhimento  

 

UERJ  

 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UFC Universidade Federal do Ceará  

 

UFF Universidade Federal Fluminense  

 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo  

 

USP Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

2 APRESENTAÇÃO DO PERCURSO ................................................................................. 26 

2.1 Unidade de análise ........................................................................................................ 28 

2.2 Tecelagem ...................................................................................................................... 32 

3 TESSITURAS DAS REFORMAS PSIQUIÁTRICAS BRASILEIRAS......................... 34 

3.1 Anos 80 e Reforma Psiquiátrica Antimanicomial ...................................................... 41 

3.2 O projeto de Desinstitucionalização ............................................................................ 52 

3.2.1 A aliança entre o clínico e o político no processo de Desinstitucionalização: por 

novos modos de cuidado na saúde mental. ..................................................................... 56 

3.2.2 A desinstitucionalização ainda é uma utopia/sonho? ........................................... 60 

3.3 Tempos sombrios – 2015 e os novos rumos da Reforma Psiquiátrica Brasileira .... 65 

3.4 Trinta anos de Bauru .................................................................................................... 81 

3.5 Fragmentos históricos da reforma psiquiátrica no Ceará ........................................ 83 

3.5.1 1603 a 1886: da civilização pela colônia ao enlouquecimento cearense... .......... 84 

3.5.2 1887 a 1962: asilos como resposta social à sede/fome da seca... .......................... 86 

3.5.3 1963 a 1991: germinando ações e projetos de reformas psiquiátricas cearenses 89 

3.5.4 1991 aos dias atuais: um projeto inacabado... ....................................................... 93 

4 ENCONTROS COM/NO CAMPO .................................................................................... 96 

4.1 Roda Viva... (14/06/2017) ............................................................................................. 96 

4.2 Novos rumos: (21/06/2017) ........................................................................................... 97 

4.2.1 Outro caminho... ..................................................................................................... 98 

4.3 Os Invisíveis (para quem?): (05/07/2017) ................................................................. 100 

4.4 Acolhimento ou encolhimento? (12/07/2017) ............................................................ 104 

4.5 Assembleia dos profissionais: (19/07/2017) ............................................................... 107 

4.6 Expectativas?! (26/07/2017) ....................................................................................... 110 

4.7 O último ato? (02/08/2017) ......................................................................................... 111 



 

 

 

 

5 ANÁLISES POSSÍVEIS ................................................................................................... 116 

5.1 O acolhimento em saúde mental – É um perigo deitar nessa rede furada! ........... 117 

5.1.1 Território ............................................................................................................... 121 

5.1.2 Responsabilização e Rede de cuidados ................................................................ 122 

5.1.3 Projeto de cuidado e a diversidade de estratégias................................................ 126 

5.2 Apatia e adoecimento do trabalhador do CAPS ...................................................... 129 

5.3 Condições de cuidado ................................................................................................. 134 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 143 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 148 

 

 

 



15 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atrevi-me com essa dissertação a adentrar um campo complexo e, muitas vezes, 

quase indizível1: o da saúde mental. Sempre reafirmo que minha escolha pela saúde mental foi 

anterior à da Psicologia - apenas um caminho encontrado para me inserir neste universo rico de 

afetações -,mas a curiosidade de conhecer o fenômeno da “loucura”, desta diferença que me 

amedrontava e encantava, impulsionou-me nesta jornada. Minhas experiências posteriores nas 

políticas de saúde mental, tanto no Sudeste do país, quanto no estado do Ceará, ratificaram 

minha escolha. Esse desconhecido mundo e as angústias dele oriundas me colocaram em 

processo permanente de produções ética e política do trabalho.  

Percorri os mais diversos dispositivos da rede de atenção psicossocial e, no 

cotidiano dessas práticas, deparava-me com um fazer não dado, não acabado, mas que se 

delimitava no dia-a-dia da instituição, no encontro com os usuários, os profissionais, 

as políticas públicas, nas discussões de caso, no embate do não saber e na articulação de todos 

esses vetores. A experiência na saúde mental foi sinalizando que o cuidado é um fazer contínuo 

cuja mola propulsora era o desejo de estar ali e a necessidade de se deixar afetar, afinal, “a 

emoção e a criatividade são dimensões ético-políticas da ação transformadora, da superação da 

desigualdade, e que trabalhar com elas não é cair na estetização das questões sociais, ou 

solipcismo, mas sim um meio de atuar no que há de mais singular da ação política 

emancipadora” (SAWAIA, 2010, p. 366). Dimenstein et al. (2009) reforça ainda que, nesse 

cenário, a disponibilidade de afetar e ser afetado são fundamentais. São essas afetações que nos 

movimentarão em direção a esta clínica-política, “intensificando e fazendo a vida vibrar em 

toda a sua potência” (p. 201).   

Segundo o portal do Ministério da Saúde2, a Política Nacional de Saúde Mental, 

consolidada pela lei 10.216/013 de autoria do deputado Paulo Delgado, busca a efetivação de 

                                                 
1Segundo o dicionário Aurélio de Português, indizível significa: “que não se pode dizer por meio de palavras”. 

Muitas vezes, era como me sentia, transbordando de emoções que nunca conseguirei expressar apenas por palavras. 

As palavras nunca serão suficientes. Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/indizivel›. Acesso em: 

11/10/2017. 
2 Todas as legislações referentes às políticas de saúde mental estão disponíveis em: 

http://u.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/802-sas-raiz/daet-raiz/saude-mental/l1-saude-

mental/12319-legislacao-saude-mental.Acesso em 16/01/2018. 
3A lei Federal 10.216, conhecida como lei da reforma psiquiátrica, é um substitutivo do Projeto de Lei original 

3.657 de 1989, que tramitou por 12 anos até a sua aprovação em 06 de abril do ano de 2001. No entanto, como 

aponta Yasuí (2006): “Seu texto final está muito distante do saudável radicalismo do projeto original aprovado em 

1989, o qual propunha claramente a ‘extinção progressiva do manicômio e sua substituição por outros serviços’. 

No primeiro, temos uma proposta de substituição de modelo e, no outro, de proteção, de direitos e 

redirecionamento. A mudança não foi apenas semântica, mas de essência. Transformada em um texto tímido, a lei 

http://u.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/802-sas-raiz/daet-raiz/saude-mental/l1-saude-mental/12319-legislacao-saude-mental
http://u.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/802-sas-raiz/daet-raiz/saude-mental/l1-saude-mental/12319-legislacao-saude-mental
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um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária, a fim de garantir a livre 

circulação das pessoas com transtornos mentais nos mais diversos locais. Nessa direção, foram 

regulamentadas as Portarias Ministeriais 224/1992 e 336/2002 propondo uma rede diversificada 

de assistência para a substituição progressiva do modelo manicomial, através da implementação 

dos CAPS de acordo com abrangência populacional (BRASIL,1992 e 2002). E, em 23 

dezembro de 2011 (Brasil, 2011), por meio da Portaria 3088, instituiu-se a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) como parte integrante da Rede de Atenção à Saúde do SUS.  

Segundo Dimenstein et al. (2012), a RAPS deveria ser compreendida como um 

“conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, 

desenvolvidos em uma região de saúde que apresenta densidade tecnológica de gestão e 

cuidado, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência” (p. 107). A rede de 

assistência preconiza uma trama de equipamentos que trabalhe numa perspectiva comunitária, 

territorial e longitudinal, tais como: os CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os 

Centros de Convivência e Cultura e os leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais e nos 

CAPS III). No entanto, os CAPS teriam valor central nesse cenário, tanto por sua função 

terapêutica em regime de assistência diária, pretendendo evitar as internações em hospitais 

psiquiátricos e promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais, quanto por ser 

o regulador da porta de entrada da RAPS na sua área de atuação e o suporte à atenção à 

saúde mental na rede básica. Os CAPS, por excelência, deveriam ser os articuladores 

estratégicos desta rede e da política de saúde mental em seu território.  

Por outro lado, o fazer diário desenvolvido nesses serviços não é dado a 

priori; existem, sim, lei e Portarias que os regulamentam e deveriam orientar as ações com 

vistas à substituição das práticas manicomiais e à articulação da rede de atenção 

psicossocial. Mas, como adverte Dimenstein et al. (2009), o aparato da lei não é suficiente para 

“erradicar os desejos de dominar, controlar e oprimir o louco” (p. 201). Estes desejos que, 

muitas vezes, parecem tão arraigados em nossa sociedade, mantêm os manicômios em 

atividade, não apenas limitados aos muros físicos dos hospícios, como também nas ações que 

atravessam qualquer fazer, em qualquer lugar. Como é narrado no documentário “Em nome da 

razão”4: "o que se passa dentro de um hospital como esse [Hospício de Barbacena/MG], tem a 

                                                 
aprovada mantém a estrutura hospitalar existente, regulando as internações psiquiátricas e apenas aponta para uma 

proposta de mudança do modelo assistencial. Como revelador disso, podemos destacar o fato de sete (4º a 10º), de 

seus treze artigos, referirem-se exclusivamente a regulamentação da internação psiquiátrica e dois (1º e 2º) 

referirem-se aos ‘direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental’” (p.56). 
4 Documentário dirigido por Helvécio Ratton no ano de 1979, dentro do Hospício de Barbacena no estado de Minas 

Gerais. Disponível em:  
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ver com os médicos, as autoridades, mas tem a ver também com a sociedade onde está inserido. 

Incapazes de suportarmos as diferenças, demonstramos, no hospício, todo o nosso poder de 

opressão".  

A desinstitucionalização, conceito-chave proposto pela reforma psiquiátrica 

antimanicomial, o qual abordaremos ao longo da dissertação, convoca um novo modo de 

cuidar, que demanda uma pluralidade de saberes, afetos e ousadia: pleiteia uma clínica que 

amplie sua possibilidade de percepção e escuta atrelada ao contexto na qual essas pessoas estão 

inseridas. Qualquer dispositivo de saúde e de saúde mental tem uma história que não se limita 

apenas à concepção espacial; no entanto, remete-nos a uma construção mais ampla, atravessada 

por forças políticas, sociais, econômicas, históricas e culturais.  

O cuidado nesse contexto, ao qual nos delimitaremos, deveria se estabelecera partir 

da concepção de uma “clínica política”, ou ainda, “uma clínica em movimento”(PITTA, 2011, 

p.4582), que se sustentará pela ética de corresponsabilidade dos profissionais nela inseridos, 

alcançando esferas maiores de cuidado e atenção. O trabalho terapêutico que se delineia nesses 

espaços exige de cada ator ali envolvido um “tomar para si a responsabilidade do cuidar numa 

ação transdisciplinar potente” (p.4582). Nesta conjuntura, o enfrentamento das práticas 

manicomiais é cotidiano. Cabe a nós a difícil tarefa de desmistificar “o lugar simbólico do 

medicamento e do médico na relação com o usuário” e o “enfrentamento do “modelo médico 

hegemônico, tão decantado” (p.4582). Para isso, não há outro caminho, a desinstitucionalização 

de um saber (logo, dos modos de cuidado que se estabelecem) só será efetivada pela via da 

criticidade. A busca por novos referenciais neste campo deveria ser permanente. Como aponta 

Roberto Tykanori Kynoshita (2016), é crucial a crítica das funções psiquiátricas enquanto 

legitimadoras de violência e exclusão, assim como do próprio saber científico e sua suposta 

neutralidade.  

Benilton Bezerra Jr (2007) evidencia o aumento do número de CAPS nos últimos 

anos, ressaltando sua importância para a história da assistência à saúde mental. No entanto, 

como ele sinaliza, a consolidação deste movimento traz à tona grandes desafios que precisam 

ser incorporados à agenda dos campos da saúde mental e da saúde coletiva. Por exemplo, a 

dimensão do território geográfico nacional, não havendo precedentes de implantação de uma 

reforma deste tipo num país com nossas características (geográficas, políticas, sociais). O autor 

sinaliza, inclusive, a necessidade de delinearmos “com clareza quais são os desafios específicos 

                                                 
https://www.youtube.com/watch?v=dQMIUqj6tPw&list=PL_uKx7BV2ISHCoB_MAO_gE5xhKzVlNw0F 

Acesso em: 18 jan. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQMIUqj6tPw&list=PL_uKx7BV2ISHCoB_MAO_gE5xhKzVlNw0F
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que este horizonte de transformação enfrenta nas condições de nosso país” (p. 243). E, para 

propor mudanças nesse cenário complexo, é indispensável que usemos a imaginação, a 

criatividade, “a reflexão crítica”. Essa deveria ser nossa maior motivação e luta por uma 

assistência à saúde mental. 

Até aqui, provavelmente, não dissemos nada que já não 

tenha sido insistentemente debatido há anos nos mais diversos espaços coletivos de discussão 

das RAPS. No entanto, os incômodos que nos lançaram à pesquisa perpassavam ao que 

presenciávamos nas últimas duas décadas:  um aumento expressivo dos CAPS em toda a 

extensão do território nacional5 e, paralelamente a este crescimento, serviços desatrelados desta 

dimensão ética e política do trabalho. Profissionais que desconheciam: a história de luta e 

enfrentamento da reforma psiquiátrica, as propostas de desinstitucionalização com vistas a uma 

clínica ampliada no território e o difícil trabalho de romper com o modelo 

centrado exclusivamente no modelo biomédico.  

Ana Pitta (2011), ao fazer um balanço atual da reforma psiquiátrica, traz 

reflexões que vêm ao encontro dessas nossas primeiras inquietações. Ela afirma que todas as 

profissões desejam condições ideais de atendimento e trabalho, tanto para os pacientes, quanto 

para os profissionais. Porém, muitos trabalhadores hoje da saúde mental desconhecem ou não 

se sentem convocados ao apelo ético-político que os primeiros movimentos 

da reforma psiquiátrica provocavam. Por essa mesma via, Kynoshita (2016) sinaliza que 

somente na prática e pela prática conseguiremos novos adeptos para a reforma da assistência. 

No entanto, a formação de profissionais críticos tem sido restringida.  

Eduardo Passos (2004), ao participar da mesa de debate, afirma que “o cuidado em 

sua dimensão ético, clínica e política” vai ao cerne da questão por ora aqui discutida, 

sinalizando que a ação psicossocial do CAPS acontece no limite entre o individual e o coletivo. 

“Foi nesta experiência-limite que o movimento da reforma psiquiátrica fez a sua aposta e é aí 

que os serviços substitutivos devem afinar os seus dispositivos de intervenção”. O debatedor 

reconhece a distinção destes termos (individual, coletivo), no entanto, afirma que são 

indissociáveis, do mesmo modo, a clínica e a política no campo da saúde mental. Neste sentido, 

a clínica não pode ser definida como esfera do privado e dissociada da política, reduzida ao 

domínio do público (polis). Somente quando ultrapassarmos as oposições clínica e política, 

                                                 
5 Segundo o último levantamento realizado pelo Ministério da saúde - “Panorama e Diagnóstico da Política 

Nacional da Saúde Mental” de agosto de 2017, havia cadastrados 2.462 CAPS (todas as modalidades) em todo 

território Brasileiro e 860 na região nordeste. 

Link: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/04/2a-Apresentacao-CIT-Final.pdf. Acesso 

em: 30 abril 2018. 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/04/2a-Apresentacao-CIT-Final.pdf
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sujeito e mundo, compreenderemos que sujeito e mundo “se co-engendram participando de um 

mesmo processo de produção”. O sujeito é produto, na mesma medida em que produz e tal 

produção é sempre da ordem do coletivo e territorial. A clínica que se propõe é construída no 

cotidiano, nas relações, no território onde o sujeito vive, atravessada por todas as contingências 

sociais e culturais deste lugar, portanto uma clínica-política. Nessa via, a clínica deveria 

dialogar com o território, colocando em xeque os saberes ali estabelecidos. Como bem enfatiza 

Passos (2004), “por em análise as formas instituídas da loucura para fazer aparecer o seu 

processo de produção e, consequentemente, fazer avançar este processo na direção de outros 

mundos possíveis”. 

Será que nossos serviços substitutivos têm avançado em outros mundos possíveis? 

Ou seja, nossos modos de cuidado têm conseguido romper com uma abordagem puramente 

sintomatológica do sofrimento psíquico para uma ação clínico-política? Será que estamos 

retrocedendo ou será que nunca de fato conseguimos avançar? Quando nos lançamos a essa 

pesquisa no final do ano de 2015, a sensação era de retrocesso, mas ao mergulharmos nos 

estudos, percebíamos alguns importantes hiatos. No entanto, nosso compromisso ainda deveria 

ser construir ações na direção de uma clínica ética e de produções de políticas emancipatórias.  

Nessa direção, Rangel (2008), em sua dissertação, investigou a produção da “nova 

cronicidade” nos “novos” serviços de atenção psicossocial. Sua pesquisa se delineia a partir do 

prisma da instituição e da experiência do sofrimento psíquico, buscando uma reflexão crítica 

sobre sua natureza e suas particularidades nos serviços. Após vasta e cuidadosa pesquisa 

exploratória, concluiu que a concepção de “nova cronicidade” deva servir mais como 

ferramenta para análise da conjuntura, ainda, como dispositivo disparador de questões, do que 

propriamente como “fenômeno” ou “fato” a ser investigado. O que não implica desconsiderar 

o potencial iatrogênico, tampouco as ambiguidades que podem surgir nestes novos espaços. A 

autora enfatiza o risco de essas novas práticas assumirem características tutelares, exercendo o 

controle que pouco colabora para uma nova relação dos usuários com a sociedade.  

Nessa análise, Rangel, valendo-se das leituras de Freire e colaboradores, inclusive, 

sinaliza a própria proposta de financiamento dos CAPS como um importante entrave para a 

desinstitucionalização, uma vez que o pagamento é realizado por atividade, seguindo a lógica 

da produtividade e “ambulatorização”. Esta lógica estimula as atividades no interior do serviço, 

restringindo sua ação no território, na transformação social e cultural do saber quanto à loucura. 

Como a autora prossegue: “corre-se o risco de o sistema de saúde mental se tornar agora não 

mais hospitalocêntrico, mas “CAPScêntrico” (p. 64). Nesta conjuntura, os CAPS 
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desincumbem-se de sua ação no território, tornando-se cada vez mais centralizador, correndo 

outro importante risco,  

 

[...] ao se instituir como lugar de referência com atividades protegidas para os usuários 

[...], estes serviços correm o risco de “terapeutizar” toda e qualquer atividade 

cotidiana, transformando tudo o que ocorre no interior do serviço em “oficina”, de 

natureza terapêutica [...]. Enquanto tudo se torna terapêutico, as outras dimensões da 

vida, como arte, estudo, trabalho podem se perder. (RANGEL, M., 2008. p. 64) 

 

 

Com as contribuições valiosas de Rangel, no encontro da pesquisa no campo, 

perguntávamos: seria a “cronicidade o Outro das Reformas Psiquiátricas”, como afirma 

Kynoshita (p. 31, 2017)? Roberto Tykanori Kynoshita (2017), a partir da análise dos diversos 

contextos das reformas da assistência psiquiátrica, constatou que a cronificação institucional 

sempre retorna como fenômeno. O que a cronicidade desses movimentos nos sinaliza, desde 

seus primórdios?  

Buscou-se na loucura a normatização dos inaptos à sociedade, desta forma nasceu 

a psiquiatria, e assim se aperfeiçoou a saúde mental, ampliando suas possibilidades de atuação. 

A noção de “saúde mental”, surgiu através do movimento da psiquiatria preventiva norte-

americana, ampliando o olhar sobre a doença mental por uma perspectiva multidisciplinar. Não 

somente a psiquiatria, mas outras ciências deliberariam sobre o conceito de normalidade e 

comportamentos considerados “desviantes”, a fim de garantir o controle social, a adaptação ao 

mercado de trabalho e o crescimento econômico. No entanto, seja isolando em estruturas físicas 

manicomiais, seja estabelecendo modelos de normalidade na comunidade, a loucura ou doença 

mental se tornou controlada pelo Estado sob a tutela dos saberes científicos.  

A exclusão foi sendo construída como necessidade para a organização e avanço 

econômico-social, exigida pelo sistema capitalista que demandava sujeitos aptos para a 

produtividade. E foi além, como afirma Sawaia (2002): a exclusão social é um processo sócio-

histórico, repercutindo em todas as esferas da vida social, porém sobressaindo como 

necessidade do eu. Ou seja, o processo de naturalização da exclusão social constituiu uma 

atmosfera de conformismo no próprio excluído, era fundamental que o próprio sujeito se 

reconhecesse como louco. Para Szasz (1978), o processo de exclusão foi concretizado 

pelohospício, encontrando na psiquiatria a tutora dos incapazes de conviver socialmente. Será 

que conseguimos superar tal pretensão?  

A reforma psiquiátrica antimanicomial apostava que a superação da lógica 

manicomial só ocorreria construindo outras formas de lidar com o sujeito em sofrimento mental, 

que só se operaria pelo desmonte das instituições criadas a serviço da exclusão daqueles que 
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perturbam ou ameaçam a norma. Era preciso questionar nossas próprias instituições, caso 

contrário, a desinstitucionalização estaria restrita à desospitalização. Nessa via, corremos o 

risco de transformar esses serviços (os CAPS, por exemplo) em uma extensão da lógica 

manicomial, onde os indivíduos são privados de participar “naquilo que deveria ser do seu 

máximo interesse, ou seja, a condução do seu tratamento” (DELGADO et. al., 1991, p. 22). 

Não basta ampliar os serviços substitutivos se os mesmos não estiverem comprometidos com o 

projeto da desinstitucionalização, caso contrário, veremos a cronificação institucional destes 

dispositivos.  

Como proposto no relatório da III Conferência de Saúde Mental, promovida pelo 

Ministério da Saúde em 2001, a reforma psiquiátrica visava uma política de recursos humanos 

que deveria implementar, em todos os níveis, o trabalho interdisciplinar na via de romper os 

especialismos e uma visão fragmentada da saúde, possibilitando, portanto, uma construção de 

um novo trabalhador em saúde mental, atento e sensível aos mais diferentes aspectos do cuidado 

(BRASIL, 2002). Costa-Rosa e Yasuí (2008) nomeiam esta proposta de Paradigma 

Psicossocial frente ao Paradigma Hospitalocêntrico que se pautava no binômio saúde-doença, 

além do isolamento do “louco”. No entanto, nos deparamos com a grande dificuldade de 

superação desse paradigma, desde os primórdios da implantação dos serviços substitutivos. 

Costa-Rosa e Yasuí (2008) denunciam que a lógica anterior ainda permanece presente no 

sistema e de forma aparentemente intacta (quanto a esta afirmação, traremos a fala de uma 

coordenadora de outro CAPS, após um familiar ligar para o serviço informando que o paciente 

não estava bem: “Ih, nem adianta trazer o paciente ao CAPS se tiver em crise, estamos sem 

psiquiatra. Leve-o para o hospital psiquiátrico”! Sem ao menos ouvir o que o familiar e o 

usuário teriam a dizer...). Inicialmente, apostávamos e apontávamos nos “profissionais 

incapacitados, desmotivados e despolitizados”, “na medicalização e patologização da vida”, 

“na centralização da psiquiatria ou do saber médico” como entraves à efetivação de uma 

reforma psiquiátrica “emancipatória”, “antimanicomial”.  

Diante desses incômodos, que nos atravessavam anteriormente à entrada no campo, 

submetemos um projeto ao comitê de ética lançando a seguinte problematização: de que forma 

os CAPS tomavam para si a responsabilidade clínico-político na construção de seus modos de 

cuidado? Ao nos depararmos com os “destroços” do serviço, diante de profissionais adoecidos, 

desmotivados, pressionados pela fila de espera de pacientes que aumentava semanalmente, pela 

escassez de recursos, sem uma rede de saúde mental estruturada, pela exigência de 

produtividade trabalhando aquém de suas condições físicas e emocionais, começávamos a 
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reconsiderar nossa pergunta inicial. 

Como já sinalizavam Costa-Rosa e Yasuí (2008), percebíamos que a lógica presente 

nesse dispositivo submetia tanto os usuários como os próprios trabalhadores “a um lugar de 

sujeição, produção e reprodução de subjetividades enquadradas, conformadas e bem-

comportadas” (p. 34). Do mesmo modo que os autores, encontramos profissionais tristemente 

adoecidos, submetidos à renúncia da potencialidade criativa, ao desejo, à autonomia. 

Repetiremos tal qual: “Não há CAPS aqui, apenas mais uma instituição de Saúde Mental 

organizada a partir da mesma lógica hegemônica do Paradigma Psiquiátrico 

Hospitalocêntrico medicalizador” (p. 34).  

Nossa pergunta disparadora foi insuficiente diante de tantos escombros encontrados 

no caminho. Ao nos deparamos com as discussões realizadas nas rodas de conversa e todo o 

material ali colhido para análise, tornou-se fundamental redefinirmos nosso objeto de estudo, 

pois havia um reposicionamento diante do campo que se fazia necessário e ético. De forma mais 

esmiuçada, traçaremos no capítulo referente ao “Encontro no/com o campo” as metamorfoses 

do caminho metodológico. O objeto de pesquisa se metamorfoseava, os modos de cuidado não 

se limitavam àqueles construídos no serviço pelos profissionais, apenas; iam além, se 

submetiam a uma lógica perversa, mais ardilosa, muito mais sutil. Como estudar os modos de 

cuidado construídos por esses profissionais, quando esses estavam submetidos a estruturas 

muito mais complexas? Constatávamos que as condições de cuidado insidiam, atravessavam e 

imbricavam no cuidado. Não eram apenas as condições físicas estruturais, mas todo um aparato 

político-social que configurava o serviço para além, muito além de seus muros.  

A fim de compreender melhor a ideia de “condições de cuidado”, a qual 

denominaremos aqui, encontramos respaldo nas considerações de Judith Butler6(2015), em seu 

livro Quadros de Guerra. Ao realizar uma análise das guerras contemporâneas, principalmente 

a partir das concepções de normatividade e do enquadramento seletivo e diferenciado da 

violência, a autora compreende que algumas vidas se tornam passíveis de luto, enquanto outras 

não. Algumas perdas se tornam lamentáveis, enquanto outras indiferentes. Segundo Butler 

(2015), estabelecemos um ideal normativo7 que atravessa a apreensão da vida, uma vez que os 

                                                 
6 Vale ressaltar que embora a autora não discuta o conceito de identidade, adotamos para esta pesquisa suas 

contribuições sobre condições de reconhecimento. 
7 Dois conceitos são fundamentais nos estudos de Judith Butler (2015) o de normatividade e enquadramento. As 

modelagens ontológicas de sujeitos, quer dizer, os enquadramentos existentes (jurídicos, normativos, políticos, 

sociais, econômicos) pressupõem um tipo específico de seres e de vidas. “O enquadramento rompe consigo 

mesmo a fim de reproduzir-se, e sua reprodução torna-se o local em que uma ruptura politicamente significativa 

é possível. Portanto, o enquadramento funciona normativamente, mas pode, dependendo do modo específico de 

circulação, colocar certos campos de normatividade em questão. Esses enquadramentos estruturam modos de 
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sujeitos são constituídos mediante normas que pela repetição passam ser reconhecidas pelos 

próprios sujeitos; é a normatividade que determina a quem devemos temer e, 

consequentemente, excluir, por exemplo, por ela se determinou que escravos eram “coisas” e 

não sujeitos. “Trata-se, contudo, de saber como essas normas operam para tornar certos sujeitos 

pessoas ‘reconhecíveis’ e tornar outros decididamente mais difíceis de reconhecer” (BUTLER, 

2015). Nessa direção, ela enfatiza a importância de compreender sob que condições são forjadas 

essas normas e enquadramentos. 

As condições não existem apenas como entidades estáticas, porém são instituições 

e relações sociais reproduzíveis que sustentam determinadas vidas. Não há vida constituída e 

sustentada sem as condições predominantemente sociais e políticas, que têm implicações 

concretas sobre como é apreendida a vida, ou seja, aquelas que teriam direito à proteção e 

aquelas que não teriam. Butler, apesar da grande influência lacaniana em suas análises, 

considera que a precariedade implica a vida como um processo condicionado, não apenas como 

aspecto interno de um indivíduo, não somente como impulso interior para viver. As condições 

de vida maximizam a precariedade para uns e minimizam para outros, “violam normas 

igualitárias básicas ao mesmo tempo que não reconhecem que a precariedade impõe certos tipos 

de obrigações éticas aos vivos e entre os vivos” (BUTLER, 2015, p. 41). Ou seja, a precariedade 

é uma condição construída politicamente na qual certas populações são expostas a contextos de 

violência, perigo, enfermidade, pobreza ou morte. A precariedade deve ser compreendida não a 

partir de uma ontologia individual, mas por uma ontologia social que revela a importância da 

interdependência e da intersubjetividade na produção da vida precária, tal produção depende da 

existência ou inexistência das condições sociais que torna a vida possível. 

Nessa mesma direção, começávamos a compreender que o cuidado construído no 

CAPS estava sob um enquadramento semelhante. As condições nas quais o cuidado é 

estabelecido são forjadas por relações políticas-sociais reproduzíveis que sustentavam as 

práticas ali realizadas. Quem são esses sujeitos que necessitam de atenção? São os mesmos 

famigerados expostos a violência, exclusão, órfãos das políticas públicas, pobres... Ainda, como 

verbalizado pela equipe do serviço: “os invisíveis”. Desta forma, esses seriam passíveis de 

proteção pelo Estado e da compaixão da sociedade? 

                                                 
reconhecimento, especialmente durante os tempos de guerra, mas seus limites e sua contingência também ficam 

sujeitos à exposição e à intervenção crítica. Esses enquadramentos são atuantes em situações de prisão e tortura, 

mas também nas políticas de imigração de acordo com as quais determinadas vidas são percebidas como vidas, 

ao passo que outras, embora aparentemente estejam vivas, não conseguem assumir uma forma percebível como 

tal”. (BUTLER, 2015, p. 44 e 45) 
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Apostamos, assim como Butler (2015), que a vida, seja ela qual for, só florescerá 

se as condições de vida forem melhoradas. Por isso, não bastava estudar o cuidado sem 

considerar a que condições ele estava submetido: 

 

Nossas obrigações são precisamente para com as condições que tornam a vida 

possível, não para com a ‘vida em si mesma’ ou, melhor dizendo, nossas obrigações 

surgem da percepção de que não pode haver vida sustentada sem essas condições de 

sustentação, e que essas condições são, ao mesmo tempo, nossa responsabilidade 

política e a matéria de nossas decisões éticas mais árduas (p. 43). 

 

Nesse contexto de construção teórica em relação com a prática de campo, nossas 

indagações nos fizeram voltar no tempo, não cronologicamente, mas em um “futuro-presente-

pretérito-nada-perfeito”, redefinindo nossa pergunta de partida: estaria a reforma psiquiátrica 

retrocedendo ou o projeto de reforma nunca assumiu uma “emancipação radical”, de fato? 

Como reformar a psiquiatria, como ampliar as ações e estratégias psicossociais, se elas estão 

submetidas às condições políticas e sociais de precariedade? Como possibilitar a emancipação 

de pessoas que estão sob o domínio de uma política que cotidianamente aprisiona os pobres, os 

improdutivos, os mesmos indesejáveis de sempre (seja em instituições asilares, prisionais ou 

nosológicas)? Nessa direção, questiona-se sempre os sujeitos adoecidos, mas nunca a sociedade 

adoecedora. Como poderemos desinstitucionalizar a loucura sem o desmonte efetivo das 

instituições que trabalham para a exclusão daqueles que não se adaptam à norma? 

Para tentar dar conta da nossa nova pergunta de partida, a partir dos resultados 

colhidos no campo de pesquisa, estabelecemos um novo objetivo: compreender sob a óptica da 

Psicologia Social Crítica como as condições de cuidado reverberavam nos modos de cuidar 

pelos profissionais do CAPS no município de Fortaleza. 

Esclareceremos que jamais buscamos conhecer a totalidade de um único serviço, 

tampouco de uma localidade. Jamais pretendíamos responder por completo nossa pergunta de 

partida para sermos honestos. O problema de pesquisa foi apenas disparador, um lançamento à 

incerteza do que é a “Clínica”. Por outro lado, apostamos que a particularidade do serviço nos 

forneceria elementos valiosos para uma reflexão maior, servindo de inspiração para 

problematizarmos a saúde mental de Fortaleza. Como descreve Ciampa (1987, p. 13): “eu só 

posso ver o universal na sua particularização; isso não quer dizer que o universal seja o conjunto 

dos particulares [...] o particular é a singularização do universal”.  

O que a particularidade do CAPS pesquisado nos fazia refletir sobre a realidade 

brasileira, que por sua vez esbarra em um momento de mudanças na própria legislação que rege 

nossa assistência à saúde mental? O que as experiências particulares, individuais de um serviço 
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revelavam da própria dinâmica social da saúde mental brasileira e cearense? Interessante que 

ao trazer demandas locais, aparentemente pontuais do serviço, encontrávamos consonância nas 

leituras dos autores do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo, por exemplo. Todos 

esses nós se convergiam e nos direcionavam para a necessidade de rever a própria história da 

assistência à saúde mental brasileira.  

Antes disso, descrevemos em nosso primeiro capítulo os percursos metodológicos 

traçados, contextualizando a unidade de análise pesquisada, apresentando as ferramentas 

utilizadas para obtenção de dados e sua devida análise sob a perspectiva teórica da Psicologia 

Social Crítica. 

Após a caracterização metodológica, descreveremos no segundo capítulo tessituras 

históricas sobre as políticas de saúde mental brasileira. Inicialmente, pretendíamos abandonar 

essa possibilidade acreditando que a história já era bastante conhecida entre os trabalhadores e 

pesquisadores da área. Mas, ao adentrarmos no campo, percebíamos que somente no percurso 

histórico entenderíamos os nós que se atavam, não buscando uma compreensão simplória, ao 

contrário, a história nos indicava cada vez mais o quanto não há nada de uniforme e linear em 

sua trajetória. Como já apontava Nietzsche (2001), o tempo não é uma sequência de instantes 

determinados pelo anterior, porém ele é cíclico, passível de retorno. Apropriar-se do caráter 

histórico dos fenômenos da loucura nos possibilitaria um papel ativo com via a transformação 

da realidade. Estamos conscientes das limitações de uma pesquisa de dissertação, mas 

esperamos que sirva ao menos a provocação e convocação daqueles que se sentirem afetados. 

A partir deste percurso histórico nacional, apresentamos a proposta da clínica-

política como “técnica terapêutica da desinstitucionalização” (VENTURINI, 2005), em 

seguida, teceremos algumas considerações críticas sobre os entraves para o processo de 

desinstitucionalização. Dando continuidade nessa trama histórica, apresentaremos os desafios 

atuais, principalmente após os anos de 2015 com mudanças no quadro político da saúde mental 

brasileira. Por último, contextualizaremos o processo de construção das políticas de saúde 

mental no estado do Ceará. 

Decidimos construir o terceiro capítulo traçando o desenrolar das discussões da 

Roda de Conversa, a partir dos sete encontros realizados. Chegamos quando se iniciava de 

forma mais incisiva a discussão sobre a atividade de acolhimento e suas implicações sobre o 

serviço, transformando todo nosso trabalho. Pretendemos através do recorte do material colhido 

apresentar a trajetória de um movimento de resistência, mas que, infelizmente, as forças 

políticas acabavam por limitar sua potência. 
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Por último, selecionamos através do que foi apresentado no terceiro capítulo, 

algumas categorias de análise a fim de propiciar uma discussão crítica a partir das teorias 

desenvolvidas no campo da saúde mental e da Psicologia Social Crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 APRESENTAÇÃO DO PERCURSO 

 

Esta pesquisa inicialmente intitulada “Modos de Cuidados nos CAPS de Fortaleza: 

por uma dialética da Clínica e da Política” foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), 

via site da Plataforma Brasil (CAAE: 64990917.4.0000.5054), em 07 de janeiro de 2017. Após 

alguns ajustes solicitados pelo próprio CEP, foi emitido o parecer favorável, sob numeração: 
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2.047.440, para início do trabalho de campo em 05 de maio. Seguida à aprovação do CEP, 

obtivemos autorização da Secretaria Executiva da Regional (SER) III em 01 de junho de 2017. 

Neste mesmo dia, a autora ‘central’ da pesquisa procurou o CAPS, unidade de análise da 

dissertação, para apresentar a proposta do projeto inicial. Cabe sinalizar que a pesquisa de 

campo realizada obedeceu aos preceitos éticos estabelecidos pelas normas da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), criada através da Resolução 196/96.  

Já no campo, o primeiro contato foi com a administradora do serviço que nos 

repassou os contatos telefônicos para agendar um primeiro encontro com a coordenadora 

técnica. Após algumas insistências telefônicas e presenciais, finalmente foi possível a 

apresentação do projeto a toda equipe, em nosso primeiro encontro na Roda de Conversa, no 

dia 14 de junho do ano de 2017. A dificuldade do contato com a coordenação foi pela quantidade 

de atividades que a mesma se envolvia em decorrência do trabalho no CAPS. No entanto, a 

pesquisa foi muito bem recebida pela maioria dos profissionais deste serviço. 

No primeiro encontro com a equipe na Roda, recebemos uma acolhida potente de 

afetos tristes, profissionais “adoecidos”, porém ainda resistentes, mudando o rumo deste 

trabalho. 

Para alcançar o objetivo deste projeto, utilizamos a pesquisa qualitativa que propõe 

a busca dos significados que os sujeitos atribuem às suas experiências e como compreendem o 

mundo e seu contexto, envolvendo os aspectos sociais, culturais, políticos e físicos que 

atravessam o objeto da pesquisa. Este método investiga o desenvolvimento das percepções e 

interpretações subjetivas advindas da experiência (POPE e MAYS, 2005). Nesse mesmo 

caminho, prossegue Turato (2005) advertindo que não se visa ao estudo do fenômeno em si, 

porém a significação que tal fenômeno representa para os sujeitos da pesquisa e como eles 

organizam suas próprias vidas.  

Em consonância com a metodologia de pesquisa qualitativa, toda minha reflexão e 

análise se pautaram pela perspectiva da Psicologia Social Crítica, que compreende os 

fenômenos sociais construídos e estabelecidos na relação entre o indivíduo e a sociedade, 

demarcada por atravessamentos históricos, políticos e culturais. Nessa concepção, é possível 

analisar determinantes que atuam para sua manutenção, como também apontar diferentes 

possibilidades de superação e emancipação. Ao analisarmos nossos dados a partir da Psicologia 

Social Crítica, assumimos o compromisso político por uma Psicologia historicamente situada e 

abrimos espaços de interlocuções com outros saberes, tendo em vista a complexidade do 

fenômeno (LIMA, 2010).  
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Nessa perspectiva, iniciamos a dissertação por uma revisão histórica da reforma 

psiquiátrica, não para traçar um determinismo histórico, mas com o objetivo de analisar os 

processos de construção de uma política assistencial à saúde mental. Silvia Lane (2012), ao 

propor uma nova psicologia social, tomando como parâmetro o materialismo histórico, atrelou 

teoria e prática, evidenciando os interesses dominantes nos fenômenos de alienação. A práxis 

ocorreria no processo dialético entre teoria e prática, propiciando uma ação transformadora 

como exigência da reflexão. Nessa perspectiva, o compromisso do pesquisador é com o 

processo de superação de situações pessoais e sociais esmagadoras. Trabalhamos por uma 

Psicologia Social Crítica aberta a novas formas de ser e agir, articulada com os projetos de vida 

individuais e com a dinâmica histórica-social. 

Como defendem Almeida, Ciampa e Lima (2009), a Psicologia Social deve produzir 

conhecimentos que “evidenciem determinações obscuras e desmistifiquem proposições 

ideológicas, favorecendo a melhor compreensão da realidade e sugerindo possibilidades nela 

inscritas, iluminando assim o agir humano” (p. 232). 

 

2.1 Unidade de análise 

 

Como já sinalizado ao longo deste projeto, compreendemos que somente uma rede 

articulada de dispositivos de cuidado poderá efetivar a substituição de todo o aparato 

hospitalocêntrico. Reconhecemos as especificidades clínica, histórica e política de cada um dos 

tipos de CAPS existentes, certos que não daremos conta de forma devida às particularidades de 

cada; optamos como campo de pesquisa acompanhar um CAPS Geral. Considerando essa 

realidade, frisamos que não generalizamos nossas análises para os demais CAPS de Fortaleza, 

tampouco do Ceará. O serviço adotado foi de grande utilidade a fim de ampliar o espectro das 

discussões do objeto desta pesquisa. 

Segundo o site da Secretaria de Saúde de Fortaleza8, o município é divido 

em sete Secretarias Executivas Regionais (SER), que compreendem os bairros da cidade. 

Descritas como SER I, II, III, IV, V, VI e SERCERFOR (esta última abrange somente o Centro 

de Fortaleza).Os CAPS estariam localizados de forma estratégica em cada uma dessas 

regionais. Com exceção da SERCERFOR, as demais regionais possuem um CAPS Geral e um 

CAPS AD. Com exceção das regionais III e Centro, as demais possuem Unidade de 

Acolhimento para adultos. Somente as SER III e VI possuem em sua circunscrição o CAPS 

                                                 
8https://catalogodeservicos.fortaleza.ce.gov.br/categoria/saude/servico/321. Acesso em: 30 abril 2018. 

https://catalogodeservicos.fortaleza.ce.gov.br/categoria/saude/servico/321
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Infantil, sendo o da regional III também referência aos das regionais ímpares e o da 

SER VI para as regionais pares e Centro. Apenas a SER II possui CAPS Geral na modalidade 

tipo III (com funcionamento 24 horas). As SER I e II possuem CAPS AD tipo III. Em 27 de 

novembro de 2017, foi inaugurado no Centro de fortaleza um CAPS AD. 

Para esta pesquisa, optamos por um CAPS geral dos seis existentes. Nossos critérios 

de escolha foram: dentro da Rede de Atenção Psicossocial, optar pelo dispositivo que deveria 

exercer papel estratégico na política de saúde mental e o primeiro a surgir na história da 

assistência à saúde mental de Fortaleza9, considerando sua trajetória de enfrentamento e 

inserção. O CAPS geral pesquisado é do tipo II, denominado Professor Frota Pinto, localizado 

na SER III. 

A Regional III, além deste CAPS Geral II, conta com um CAPS Infantil, um CAPS 

AD e um Hospital Universitário. O hospital oferece atendimento psiquiátrico ambulatorial e 

um leito de enfermaria quando há necessidade de internação; porém, não oferta atenção 

emergencial ou pronto atendimento. Neste caso, somente o Hospital Estadual de Saúde Mental 

Frota Pinto localizado no bairro de Messejana (localizado na regional VI) referência a todo o 

Estado cearense. 

Coqueiro (2013)10, em sua pesquisa, no mesmo equipamento de saúde mental, 

forneceu-nos informações valiosas para conhecimento da história e articulações do serviço em 

sua área de abrangência. Inicialmente, era considerado um ‘CAPS escola’, em decorrência do 

convênio firmado entre Prefeitura Municipal de Fortaleza e a Universidade Federal do Ceará 

(UFC). O convênio entre as partes durou do ano de 1990 até novembro de 2012, quando não 

houve mais renovação da parceria por parte da prefeitura de Fortaleza.11 

                                                 
9Sobre o surgimento dos serviços substitutivos no estado do Ceará e do município de Fortaleza, recomendo a 

leitura do trabalho final realizado pelo Observatório de Recursos Humanos em Saúde-Estação CETREDE/ UFC/ 

UECE, intitulado: Análise das condições organizacionais e de seu impacto sobre a saúde dos trabalhadores dos 

Centros de Atenção Psicossocial do Ceará. Elaborado pela coordenadora do projeto: Raquel Maria Rigotto e sua 

equipe. Disponível em: 

http://www.observarh.org.br/observarh/repertorio/Repertorio_ObservaRH/CETREDE/Analise_condicoes_org.pd

f. Acesso em: 10/10/2016. 
10Dissertação indicada pelos profissionais do CAPS durante minha participação na Roda de Conversa para melhor 

apropriação da história do serviço. 
11 Esta vinculação possibilitava alguns ajustamentos entre as partes em decorrência dos interesses em comum 

mediante a recíproca colaboração. Como Coqueiro (2013) afirma, ao longo dos anos, registrou-se um embate 

político no sentido de garantir a sua permanência por parte da UFC, por outro lado, a Prefeitura buscava a rescisão 

do compromisso firmado, demonstrando desinteresse em renovar o acordo; mesmo presenciando importantes 

resultados provenientes dessa parceria. Por exemplo, segundo a autora, do ponto de vista prático-operativo e 

administrativo, a Prefeitura, mediante acordo firmado com a UFC, se comprometia a fazer o repasse de recurso 

financeiro na ordem de R$ 40.000,00, valor que era dividido entre os três CAPS da Regional III. O recurso era 

administrado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), uma entidade de apoio à UFC em suas ações 

de ensino, pesquisa, extensão e cultura. Entres os benefícios advindos pela via do convênio (quando não havia 

atrasos), destacava-se a facilidade de gerenciamento das ações de ordem estrutural, como, a compra direta de 

http://www.observarh.org.br/observarh/repertorio/Repertorio_ObservaRH/CETREDE/Analise_condicoes_org.pdf
http://www.observarh.org.br/observarh/repertorio/Repertorio_ObservaRH/CETREDE/Analise_condicoes_org.pdf
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O CAPS geral Professor Frota Pinto junto à equipe de saúde mental do Hospital 

Universitário, a partir de 1996, engajados com o movimento da reforma psiquiátrica, lutaram 

para a construção do primeiro CAPS no município de Fortaleza. Apesar do serviço funcionar 

parcialmente desde 1996, somente em 24 de setembro de 1998 foi inaugurado oficialmente. 

Coqueiro (2013), que na época da inauguração era a coordenadora do serviço, afirma que nos 

primeiros anos o CAPS funcionou com uma equipe bastante reduzida (um psicólogo, dois 

assistentes sociais, um enfermeiro, uma terapeuta ocupacional e uma psiquiatra, um supervisor 

clínico e um técnico administrativo). Somente três anos depois, com o último concurso público 

de Fortaleza no ano de 2001, pode-se ampliar o número de funcionários. 

No momento da pesquisa no campo, a referida instituição funcionava de 8 às 17 

horas, de segunda à sexta-feira. Fisicamente, contava com um espaço de aproximadamente 

200m², dispondo de uma recepção (que se divide em dois ambientes: o NAC – Núcleo de 

Atendimento ao cliente e uma sala contendo arquivos e prontuários), uma sala de espera, uma 

sala de enfermagem, duas salas de grupo, quatro salas de atendimento individual, uma sala de 

coordenação (muitas vezes, utilizada para a atividade de acolhimento), copa, despensa, três 

banheiros para usuários e dois banheiros para funcionários.  

No ano de 2008, após reforma física, ampliaram e adaptaram-se os espaços 

existentes. Recentemente, em 2016, passou por reformas físicas para repintura e consertos 

pontuais. Apesar das mudanças estruturais, no sentido de comportar a demanda que chega 

diariamente, o ambiente ainda não é suficiente para receber e realizar os atendimentos 

necessários de forma sistemática. Durante a Roda, foi verbalizado que além da grande demanda 

de saúde mental, por maior adoecimento psíquico, houve um aumento populacional expressivo 

nos últimos anos na capital cearense. 

No momento da prática em campo, a equipe era composta por cinco psicólogos (no 

decorrer da pesquisa, um deles foi remanejado pela coordenação municipal para outra regional), 

dois médicos psiquiatras, uma terapeuta ocupacional, quatro enfermeiras12, cinco assistentes 

sociais, uma massoterapeuta, quatro técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, uma profissional 

                                                 
material de expediente e de limpeza, compra e consertos de máquinas e equipamentos, ou seja, havia 

consubstancialmente uma ruptura no processo de burocratização o que possibilitaria otimizar a operacionalização 

das ações dos técnicos. No entanto, segundo informações colhidas em campo, durante a prática de estágio, em 

novembro de 2012, após o fim do contrato, que até então era renovado anualmente, a parceria não foi mais 

estabelecida, mesmo com esforços empregados pela UFC.  
 
12 Durante a prática, que ocorreu no curto espaço de dois meses, inicialmente havia três profissionais enfermeiros. 

Com o fim do contrato temporário de um, foi remanejado de outros serviços dois novos enfermeiros para o CAPS. 

Desta forma, no final da pesquisa em campo, totalizavam quatro enfermeiros. 
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do apoio administrativo, uma coordenadora, seis funcionários administrativos, um cozinheiro e 

um profissional responsável pela limpeza. Ainda, trabalham no estabelecimento quatro 

vigilantes do patrimônio, contratados por empresa terceirizada. Deste total referido, dentre os 

concursados13, havia quatro assistentes sociais, uma psicóloga, um médico, um funcionário 

administrativo e dois auxiliares de enfermagem. Um médico e um auxiliar de serviços gerais 

estavam contratados por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo - nessa modalidade, o 

funcionário não tem direito a décimo terceiro, férias, FGTS e seguro desemprego). Os demais 

trabalhadores foram contratados temporariamente (por até dois anos) através de seleção 

pública; do mesmo modo, não possuíamos direitos trabalhistas. 

Segundo as informações colhidas, através dos profissionais durante nossa 

participação nas Rodas, as atividades realizadas ao longo da semana no serviço eram: 

atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação da enfermagem); 

atendimento em grupos (grupo sobre bipolaridade); oficinas terapêuticas (arteterapia, 

CINECAPS, dança terapêutica), rodas de conversas e acolhimento. 

Como a pesquisa se limitou à participação nas Rodas de Conversa, tendo como 

principal foco de discussão e análise o “acolhimento”, descreveremos de forma mais atenta as 

atividades: “acolhimento” e “rodas de conversa”. 

Acolhimento: ocorre em todos os turnos da semana, com exceção da quarta-feira à 

tarde, em decorrência da Roda de Conversa. Consiste no atendimento ao usuário do CAPS que 

retorna ao serviço por alguma demanda, sem que esteja agendado para atividade de grupo, 

individual ou oficina terapêutica. Destinado também para o paciente afastado do serviço que 

necessite retornar e, ainda, para avaliações iniciais daqueles que procuram por 

acompanhamento em saúde mental, seja de primeira vez ou encaminhado por outros serviços 

especializados. Esta atividade pode ser realizada pelos profissionais de formação superior, 

sendo acompanhada na maioria das vezes pelo psicólogo, assistente social e terapeuta 

ocupacional. Os enfermeiros recebem as demandas de acolhimento relacionadas às queixas 

medicamentosas e/ou orientação de enfermagem dos usuários do serviço que retornavam após 

avaliação médica. 

Rodas de Conversa: acontecem em um turno semanal, reunindo-se a maior parte 

dos profissionais de formação média e superior. Alguns não comparecem por incompatibilidade 

de horário, outros ficam na recepção para receber algum usuário que procure pelo serviço para 

obter informações. Durante o funcionamento da Roda o CAPS só funciona para situações 

                                                 
13 O último concurso público para a secretaria de saúde de Fortaleza foi realizado no ano de 2001. 
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emergenciais. Os profissionais que não podem participar regularmente, quando é solicitada uma 

reunião extraordinária, conseguem comparecer, com exceção dos psiquiatras que nunca 

estiveram presentes nas discussões, mesmo em momentos de extrema importância para o 

serviço. 

A Roda de Conversa se divide em dois momentos: no primeiro, ocorre a educação 

permanente com análise e estudo de casos clínicos, orientado por um professor da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), enquanto, no segundo, discutem a organização do serviço (incluindo 

atividades, cotidiano, organização, problemas etc.). Inicialmente é construída coletivamente 

uma pauta obedecendo esses dois momentos pré-estabelecidos. 

 

2.2 Tecelagem 

 

A metodologia consistiu na participação das reuniões semanais em equipe, 

denominadas Rodas de Conversa. A pesquisa de campo ocorreu durante dois meses, com início 

no dia 01 de junho de 2017 e finalizando em 02 de agosto do mesmo ano. Foi feito registro 

sistemático de alguns casos e questões institucionais mais paradigmáticas, problemáticas e 

recorrentes. Cada reunião teve a duração média de duas horas, onde sempre eram realizadas 

anotações extensas (totalizando 21 páginas), mas somente a partir do terceiro encontro as 

reuniões foram gravadas com autorização prévia da equipe (totalizando quase 12 horas de 

gravação). A partir das gravações, transcrevemos minuciosamente as reuniões para análise mais 

atenta, rendendo 161 páginas digitadas. 

Como técnica de pesquisa utilizamos o diário de campo, instrumento que objetiva 

anotar informações, observações e reflexões após cada encontro realizado. Vale ressaltar que o 

diário de campo não seria apenas o registro dos dados coletados, mas convoca o pesquisador a 

se implicar com o campo de pesquisa. Através da escrita e do registro de dados, o diário de 

campo torna-se “uma ferramenta que possibilita registrar como o meio nos afeta quase no 

mesmo momento, in loco. Convoca-nos a expressar nossas primeiras impressões, percepções e 

questionamentos” (LANE, 2012, p. 87). 

Durante as participações na Roda, pouco nos posicionávamos ou intervíamos nas 

discussões realizadas, não porque a proposta metodológica não permitia, porém, acreditávamos 

inicialmente que o silêncio se dava pela perplexidade diante das falas e do desmantelamento 

das políticas públicas. Assistíamos quase atônitos ao processo visível de adoecimento dos 

profissionais e do próprio serviço, presenciando sentimentos de revolta, tristeza, desânimo e, às 
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vezes, a indiferença de alguns. Reconhecíamos, enquanto pesquisadores, o quanto o clima 

institucional nos atravessava e a angústia do que fazer com o silêncio, que não nos permitia 

deslocar alguns discursos. Seria também apatia? Recorremos novamente a Lane (2000): 

 

Outro desafio que surgiu há pouco tempo é a apatia, o desinteresse. Alguém 

indiferente às coisas está negando a própria vida, a emoção, o afeto! Isso é terrível! 

Como se forma um sentimento de indiferença? Ele é a morte, é virar um robô. São 

desafios nos quais temos que nos aprofundar, pesquisar. Se assumirmos que a 

transformação social só se dará eticamente, quem mais do que nós, psicólogos, tem 

essa arma na mão? É exatamente esse pensar ético que deve estar presente onde o 

psicólogo estiver atuando (Lane, 2000). 

 

Nesse momento, compreendíamos que não era uma indiferença, ao contrário, era 

uma implicação com o campo de pesquisa e com a saúde mental cearense. Não havia um 

silêncio, existia um processo de escrita intensa, de inquietação e construção teórica; a fala se 

daria de outras formas. É certo que a escrita apresentada é um recorte, uma interpretação do que 

foi escutado e armazenado, no entanto, como observa Caldas (1999), a proposta das narrativas 

não é reproduzir o presente, mas construir o vivido através de palavras. Não buscávamos 

simplesmente transformar as falas em dados, mas ao selecionarmos trechos das gravações e 

construirmos a escrita, pretendíamos dar maior visibilidade aos horizontes das narrativas para 

que transformações pudessem ocorrer.  

Como nos provocam Miranda e Mourão (2016), o Diário de Campo no processo da 

pesquisa não é uma escrita representação, mas está inserida na própria política da pesquisa, 

sendo, portanto, uma escrita ato. Não escrevíamos SOBRE o CAPS, percebíamos ao longo das 

reuniões, que registrávamos as reuniões de equipe COM o CAPS. A pesquisa ia se delimitando 

no encontro com os interlocutores, com o serviço, com as dificuldades que nos atravessavam, 

com os afetos em cena. Prosseguindo na leitura das autoras,  

 

[...] a pesquisa se forma neste “entre” que é composto pela rede de práticas discursivas 

e não discursivas, não estabelecendo, portanto, uma totalidade fechada... Este “entre” 

[...] deve ser analisado como expressão de um modo de subjetivação coletivo, no qual 

o que comumente as metodologias chamam de “dados coletados” e “resultados 

encontrados” são, na verdade, construídos/produzidos neste caldo heterogêneo, onde 

cabe sempre analisar as condições da própria pesquisa em sua dimensão processual. 

Esta problematização das condições da pesquisa é chamada de análise de implicação. 

Seja na discussão do pesquisar COM vídeo, seja no pesquisar COM Jovem, ou 

pesquisar COM a escola, o que promove a articulação entre estes “COMs” é a reflexão 

acerca da implicação do pesquisador com a própria pesquisa(Miranda, L.& Mourão, 

L., 2016). 
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Na confecção do diário de campo, na “coleta dos dados”, estávamos mergulhados 

no campo, diretamente implicados na história da psiquiatria brasileira, cearense e de fortaleza. 

Somos atores e militantes desta “causa”, reconhecemos o lugar que ocupamos. E a suposta 

neutralidade científica? Recorreremos a Lane (2012), que ao trazer uma nova concepção de 

homem para a psicologia, compreendendo-o como social e histórico, teve que buscar outros 

métodos para superar a ciência positivista e sua pretensa neutralidade: “Sem dúvida, o 

marxismo, como postura epistemológica, estava na minha cabeça, como proposta para superar 

a ideologização da nossa ciência. E foi um desafio encontrar um eixo para desenvolver uma 

nova psicologia social” (Lane, 2012). Seguindo nesta direção, em outro momento a autora 

discorre: 

A afirmativa de que o positivismo, na procura da objetividade dos fatos, perdera o ser 

humano decorreu de uma análise crítica de um conhecimento minucioso enquanto 

descrição de comportamentos que, no entanto, não dava conta do ser humano agente 

de mudança, sujeito da história. O homem ou era socialmente determinado ou era 

causa de si mesmo: sociologismo vs biologismo? Se por um lado a psicanálise 

enfatizava a história do indivíduo, a sociologia recuperava, através do materialismo 

histórico, a especificidade de uma totalidade histórica concreta na análise de cada 

sociedade. Portanto, caberia à Psicologia Social recuperar o indivíduo na intersecção 

de sua história com a história de sua sociedade apenas este conhecimento nos 

permitiria compreender o homem como produtor da história. (Lane, 2012, p. 13). 

 

Essa consideração tece uma crítica à psicologia social tradicional, buscando novas 

referências e implicações metodológicas. Evidenciando a historicidade em confronto com a 

naturalização dos fatos, traz à tona o compromisso social do pesquisador com os problemas 

sociais. Sílvia Lane sempre buscou construir uma alternativa teórica que estivesse atrelada às 

dificuldades do cotidiano brasileiro e comprometida com a transformação social. E foi nessa 

direção metodológica que nos posicionamos. 

 

 

 

3 TESSITURAS DAS REFORMAS PSIQUIÁTRICAS BRASILEIRAS 
 

[...] o nosso discurso antiinstitucional, antipsiquiátrico (isto é, antiespecialístico), não 

pode restringir-se ao terreno específico de nosso campo de ação. O questionamento 

do sistema institucional transcende a esfera psiquiátrica e atinge as estruturas sociais 

que o sustentam, levando-nos a uma crítica da neutralidade científica – que atua como 

sustentáculo dos valores dominantes -, para depois tornar-se crítica e ação política. 

(BASAGLIA, 1985, p. 9) 

 

Iniciar uma revisão histórica talvez seja um dos trabalhos mais árduos em uma 

pesquisa. Mas por onde começar, já que nenhuma história é linear? Que fio tecer nesse 

emaranhado de nós? Não pretendemos aqui trazer a história nua e crua, sem interpretações ou 



35 

 

 

 

imparcialidades, tampouco dar conta de desatar todos os nós. Não avaliamos a história 

determinista para o presente nem desconsideramos os atravessamentos históricos, econômicos 

e sociais que contribuem para a construção das políticas de saúde mental. Valendo-nos das 

palavras de Amarante (1995a), compreendemos “a história uma potência 

demarcadora de diferença, [...] instrumento de desconstrução dos dispositivos institucionais 

percebidos como a-históricos e, assim, eternos [...] imutáveis” (p. 46). 

Alguns hiatos aparecerão, embora o tempo, as páginas e os pesquisadores nunca 

sejam suficientes, mas buscaremos situar o leitor a partir de um enquadramento, afinal, é 

necessário partir de algum lugar. 

Reformas psiquiátricas passaram a existir desde o nascimento da psiquiatria, pois 

ela surge da reformulação dos hospitais gerais e das Santas Casas de 

Misericórdia(estabelecimentos destinados ao recolhimento de todos os indesejáveis sociais, 

leprosos, prostitutas, mendigos, ladrões, todos aqueles que representavam perigo e ameaça à 

ordem pública).Compreendemos através  da realidade histórica brasileira, atravessada pelos 

movimentos mundiais neste campo, que a Psiquiatria foi constantemente reconfigurada a partir 

do contexto político-econômico-social. Como observa Tykanori (2016), isso nos indica “a 

permanência de algo que não deixou de ser”, desde o nascimento da psiquiatria. (p. 25). A 

psiquiatria nasce reformada14 e segue assim em reformas permanentes. O que tanto 

pretendemos consertar ou a que nos adequar?  

Amarante (1995a) resume bem, no contexto mundial, os principais movimentos de 

reforma psiquiátrica e suas pretensões. Aqueles com enfoque apenas ao espaço asilar: 

psicoterapia institucional e comunidades terapêuticas; os que conseguiram superar o asilo como 

lócus de tratamento: psiquiatria de setor e psiquiatria preventiva, por fim, a antipsiquiatria e as 

experiências influenciadas por Franco Basaglia, que pretenderam colocar em xeque o próprio 

saber médico-psiquiátrico e sua relação com os dispositivos terapêuticos.  

No Brasil, a loucura após ter sido ignorada por quase trezentos anos, só se tornou 

objeto de intervenção pelo Estado Nacional no início do século XIX, com a chegada da Família 

Real ao Brasil. Segundo Passos (2009), nesse período de consolidação da nação brasileira como 

um país independente, os loucos passam a ser percebidos como “resíduos da sociedade e uma 

ameaça à ordem pública” (p. 104). Desta forma, os agressivos e os mais desfavoráveis 

financeiramente tiveram como destino “os porões das Santas Casas de Misericórdia, onde 

                                                 
14 “Psiquiatria reformada” é uma expressão utilizada por Franco Rotelli referente aos mais diferentes movimentos 

de reforma psiquiátrica pelo mundo (1990, p. 17). 



36 

 

 

 

permaneciam amarrados e vivendo sob péssimas condições de higiene e cuidado” (p. 104).Para 

Machado (1978), a psiquiatria nasce como controle social dos indivíduos e da população. O 

hospício surge como necessidade higiênica e disciplinar do perigo presente em uma população 

que começa a ser percebida como desviante, a partir de critérios que a própria medicina social 

estabeleceu. 

Segundo Portocarrero (2002), no Brasil do século XIX,o saber psiquiátrico se 

constituiu seguindo os preceitos pinelianos, principalmente através dos textos de Esquirol, 

servindo de base para a construção do primeiro hospício brasileiro, o Hospício Pedro II, 

inaugurado na cidade do Rio de Janeiro em 1852.Roberto Machado, no prefácio do livro de 

Portocarrero, aponta que os médicos brasileiros ao reivindicar o isolamento do doente mental 

no asilo, conforme Pinel e Esquirol, formularam coerentemente o fundamental de seu saber e 

de suas pretensões: “a cientificidade de sua organização espacial e funcional; a dedicação e 

competência de seu pessoal dirigente; a aplicação do tratamento moral” (p. 10).  

Ainda, segundo o autor(1978), o isolamento foi uma “característica básica do 

regime médico e policial do Hospício Pedro II” (p. 431) e era o próprio hospício o lugar de 

transformação do alienado, por excelência terapêutica. No entanto, o isolamento da família era 

imprescindível apenas para o louco pobre, já que família não teria condições de garantir a 

segurança e o tratamento. Já para famílias abastadas, o internamento não era mandatório, pois 

acreditava-se que ele poderia reproduzir um hospício no interior de sua própria residência.  

Para Portocarrero (2002), na passagem do século XIX para o XX, um novo modelo 

de psiquiatria se constituiu, dessa vez, embasado pela teoria de Kraepelin. No final XIX, a 

cientificidade do saber médico torna-se a base da política de saúde, se configurando no médicoo 

agente na manutenção do equilíbrio da sociedade. Na mesma lógica, a medicina mental 

científica atua sobre o que acreditava serem as causas da doença mental e moral (tais como: 

alcoolismo, delinquência etc.), travando uma luta contra toda e qualquer ameaça que os 

“doentes mentais” representavam ao desenvolvimento moral e econômico da sociedade 

brasileira. Ainda segundo Portocarrero, os psiquiatras brasileiros ressaltavam “a todo instante 

o caráter de cientificidade do novo discurso psiquiátrico, com o qual procuram obter respaldo 

político para a implantação de um novo modelo psiquiátrico, sobretudo no que tange às formas 

de assistência” (p. 32). 

A autora faz uma análise extensa e bastante rica em seu livro de como essa 
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passagem foi se construindo, apontando uma descontinuidade15 histórica no que diz respeito à 

articulação do saber com as práticas psiquiátricas e seu caráter estratégico. Tomou como marco 

as rupturas produzidas por Juliano Moreira e seus companheiros, que privilegiavam tanto seu 

novo modelo/discurso teórico, quanto suas novas formas de assistência. Estes psiquiatras 

privilegiavam o conceito de anormalidade que, além de abarcar os doentes mentais, ampliava 

sua ação incluindo os degenerados, epiléticos, criminosos, alcoólatras.  

Como aponta Roberto Machado (2002), essa mudança no âmbito do saber responde 

às exigências de novos padrões científicos europeus, que valorizavam a etiologia específica das 

doenças, buscando fundar as teorias da psiquiatria em conceitos psicofisiológicos. Ao mesmo 

tempo, a construção de um sistema de assistência abrangente não se reduziria mais ao doente 

mental, nem ao âmbito fechado do asilo, pois, além da reforma do já antigo hospício, propôs a 

institucionalização de outros espaços terapêuticos, como colônias agrícolas, manicômios 

judiciários, ambulatórios. “Novas formas de institucionalização da psiquiatria que evidenciam 

como a nova categoria dos anormais, que funda um saber psiquiátrico considerado mais 

científico, torna possível dar conta de maneira mais fina de indivíduos considerados perigosos 

ou nocivos à sociedade” (p. 12).  

Lima (2010) avança, ao aprofundar a história da saúde mental brasileira, apontando 

que a partir da década de 60, também, influências da psicologia e psicanálise contribuíram para 

a construção dos ideais de normalidade que já não se limitavam aos contornos físicos do 

hospício, afirma que “os muros dos asilos e manicômios começam a se tornar pequenos diante 

das necessidades de intervenção no corpo social” (p. 88). O saber científico “psi” respaldava 

ações intra e extramuros na construção de um ser humano saudável e apto à sociedade, 

demandando um aumento das ações da psiquiatria na sociedade.  

Como demarca Resende (2007),  

 

pode-se estabelecer grosseiramente o período imediatamente posterior à proclamação 

da república como o marco divisório entre a psiquiatria empírica do vice-reinado e a 

psiquiátrica científica, a laicização do asilo, a ascensão dos representantes da classe 

médica ao controle das instituições e ao papel de porta-vozes legítimos do Estado, que 

avocara a si as atribuições da assistência ao doente mental, em questões de saúde e 

doença mental tal como a gravidade da situação exigia (RESENDE, 2007, p. 43). 

 

                                                 
15 Como a própria autora define por descontinuidade: “A noção de descontinuidade histórica permite traçar 

mudanças e transformações dos discursos, cujos desdobramentos históricos não seguem os esquemas de evolução, 

não obedecem ao ritmo lento e progressivo da história, nem aos fenômenos de sucessão e de encadeamentos 

temporais lineares da história tradicional das ideias. Ela permite traçar o momento do surgimento e do 

desaparecimento de uma determinada forma do saber e das práticas a ele articuladas” (p. 28-29). 
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Novamente, a partir das considerações dos autores acima, percebemos que a 

psiquiatria ou a assistência à saúde mental nasce de constantes reformas, diretamente 

atravessada por interesses políticos, sociais e econômicos seja na Europa, Estados Unidos ou 

no Brasil. 

Segundo Miranda-Sá Jr. (2007), com a revolução dos psicofármacos nos meados do 

século XX, à penicilina, para tratamento da sífilis, acrescentaram-se os neurolépticos e os 

antidepressivos, transformando os psicóticos em pacientes ambulatoriais. Este avanço 

propiciou a divisão da assistência psiquiátrica pública: por um lado, a assistência financiada 

pelo Estado, por outro, a mantida pela previdência social, movida pela busca do enriquecimento 

financeiro, tornando as doenças mentais fonte de lucro para os empresários da loucura. Na 

tentativa de barrar esse mercado, o Serviço Nacional de Doenças Mentais, já na gestão do 

Professor Jurandyr Manfredini, iniciou outra reforma, propondo a substituição da 

hospitalização pela assistência ambulatorial. 

Segundo Lima (2010), após 1960, mais precisamente, após a publicação do Decreto 

nº 49.974, de 21 de janeiro de 1961, o Brasil agenciou uma nova reforma psiquiátrica. Neste 

decreto, a internação para os chamados alienados e psicopatas ainda era necessária para 

manutenção do desenvolvimento e da ordem social. Porém, estabeleceu-se um incentivo à 

progressiva desinternação dessas pessoas, que na prática não se efetivou como política pública. 

Nesse cenário, a epidemiologia torna-se referência para construção das políticas de saúde. 

Percebemos, então, uma ruptura importante, o foco e a preocupação não são mais a ordem 

pública, mas a identificação de casos específicos, possibilitando controlar“ o impacto das ações 

de saúde mental da população, que passaria a ser cada vez mais medicalizada” (p. 92). Anova 

reforma psiquiátrica brasileira promove, então, “a metáfora da desinternação, que na realidade 

prática do mundo da vida apenas ampliava sua função de regulação da população” (p. 92).  

Ainda, a partir do decreto 49.974 de 1961, percebemos que as propostas eram 

promover atuações extramuros, desde intervenções de promoção à saúde mental na comunidade 

e na família (considerados focos de adoecimento mental), até ações para integrar os “alienados” 

à sociedade. Entretanto, como afirma Aluísio Lima (2010, grifo do autor), “vai se tornando cada 

vez mais aparente que a reforma psiquiátrica [...] apenas promoveu a simples substituição do 

termo ‘Doença Mental’ por ‘Saúde Mental’ e efetuou um upgrade na tecnologia psiquiátrica 

tradicional” (p. 93). O autor prossegue fazendo uma importante denúncia quando afirma que o 

projeto de desinstitucionalização foi reduzido à processos de desinternação; não sendo, 
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portanto, um efetivo e radical reconhecimento dos esforços e lutas dos movimentos sociais, ao 

contrário, sendo mais uma estratégia de ajuste político e econômico. 

Esbarramos em um importante paradoxo, o Código Nacional de Saúde (pelo decreto 

49.974 de 21/01/1961) que deveria ter garantido a redução das internações psiquiátricas e a 

ampliação da assistência à comunidade, presenciou um aumento estrondoso dos manicômios 

no Brasil. Lembremos que o País passava por um período de modernização, com o governo do 

presidente Juscelino Kubitscheck, oferecendo condições para que empreendimentos privados 

se instalassem com facilidade. 

Interessante observar em vários países no período pós-guerra o surgimento de 

movimentos de contestação ao saber e prática psiquiátrica instituída, dentre eles, os 

denominados Psiquiatria de Setor, na França; as Comunidades Terapêuticas, na Inglaterra; e a 

Psiquiatria Preventiva, nos EUA. Foram importantes forças contra o tratamento asilar, 

reconfigurando técnica, científica e administrativamente a psiquiatria ou a saúde mental. Já no 

Brasil, inversamente, presenciávamos a expansão da rede de hospitais psiquiátricos a partir da 

década de 1960. Segundo Miranda-Sá Jr (2007, p. 157), nesse período, “a hospitalização foi 

priorizada unicamente, porque era mais lucrativa para quem a promovia. Esse fato se refletiu 

na assistência pública direta, uma vez que se transformou em paradigma terapêutico na 

consciência social e na ideologia de muitos terapeutas”.    

Nesta conjuntura política, o golpe militar de 1964, como descrito por Fonte (2012), 

marca uma nova fase na política de saúde mental brasileira, estendendo a cobertura psiquiátrica 

aos trabalhadores e seus dependentes. Foi nos governos militares a consolidação entre 

internação asilar e privatização da assistência, com o aumento de leitos nas clínicas e hospitais 

psiquiátricos conveniados para atender a grande demanda. As internações passaram a ser feitas 

não apenas em hospitais públicos (reservados aos indivíduos não trabalhadores, portanto sem 

vínculos com a previdência social), mas em instituições privadas, financiadas pelo setor 

público. Na maioria das vezes, as clínicas contratadas obtinham como única fonte de receita as 

internações psiquiátricas, remunerada na forma de diária paga para cada dia de internação de 

cada paciente. 

Tanto Amarante (1995a) quanto Tenório (2001) apontam que ao contrário de outras 

especialidades médicas, a indicação de internação psiquiátrica nem sempre é clara, ficando a 

decisão a critério do médico ou da família. Como aponta Fonte (2012), as empresas hospitalares 

embolsavam benefícios expressivos com as internações (única fonte de lucro), sem qualquer 
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controle pelo estado, observando-se um verdadeiro incitamento à internação, motivo pelo qual 

esse período ficou conhecido como “indústria da loucura”. 

Lima (2010) descreve que o Decreto nº 22.561 de 1947 concedia favores fiscais para 

hospitais que fossem construídos em território nacional e, para que as vantagens previstas 

fossem obtidas, era necessário que os hospitais oferecessem no mínimo duzentos leitos 

psiquiátricos. O autor apresenta um levantamento que nos chama atenção, de 1941 até os anos 

de 1981, as instituições privadas cresceram 11 vezes mais que as públicas.  A partir desses 

dados, construímos esse gráfico para melhor visualização do aumento expressivo das clínicas 

privadas em comparação às públicas. 

 

Gráfico 1: Construção dos Hospitais privados em comparação aos públicos construídos no Brasil entre 

1941 e 1981. 

 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados apresentados por Lima (2010, p. 97) 

 

Lembrando que, em 1941,vivenciávamos a Segunda Guerra Mundial e, em 18 de 

maio de 1950, o Brasil aprovou o Plano Salte, um plano econômico lançado pelo governo 

brasileiro de Eurico Gaspar Dutra, com o objetivo de estimular e melhorar o desenvolvimento 

de setores de saúde, alimentação, transporte e energia. Mas, como assinala Lima (2010), foi 

uma tentativa frustrada, uma vez que os gastos foram mal elaborados. 

Caminhávamos na contramão, várias experiências internacionais de contestação 

dos espaços asilares sendo debatidas enquanto no Brasil vivíamos a expansão assombrosa e 

desordenada desses modelos.  

Podemos até aqui resumir, assim como Tenório (2001), que o Brasil vivenciava 

mais um movimento de reforma psiquiátrica. Na virada do século XX, a “reforma” se orientou 

pela crítica “à insuficiência do asilo”, culminando nas colônias agrícolas. Na era Vargas, o lema 
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foi o “desafio reformista”, consolidando a “estrutura manicomial do Estado”. Após 1960, 

seguiu por duas frentes, como aponta Lima (2010), a do incentivo e fortalecimento dos 

manicômios privados e a do aumento da intervenção psiquiátrica na comunidade. Esta última, 

associada a um processo de adaptação social, construindo um modelo de 

normalidade/anormalidade, assim como nos Estados Unidos com a psiquiatria preventiva (já 

apresentada na primeira parte deste capítulo).   

Somente no final da década de 70, como sinalizam muitos autores, dentre eles, 

Amarante (1995a), Tenório (2001), Lima (2010), Fonte (2012), o debate acerca da necessidade 

de humanização do tratamento do doente mental atrelado às discussões de reivindicações 

trabalhistas propiciou avançar para um movimento de caráter antimanicomial. 

 

3.1 Anos 80 e Reforma Psiquiátrica Antimanicomial 

 

Amarante (1995a) apresenta uma série de instituições que tiveram papéis relevantes 

para o processo que identificamos como a última reforma psiquiátrica brasileira vivenciada até 

o presente momento (LIMA, 2010)16. Dentre elas, Amarante destaca: o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM); Núcleos Estaduais de Saúde Mental do Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES); Comissões de Saúde Mental dos Sindicatos dos 

Médicos, Movimento de Renovação Médica (REME); Associação Brasileira de Psiquiatria 

(ABP); a Federação Brasileira de Hospitais (FBH); ainda, a indústria farmacêutica e as 

universidades. O autor sinaliza a importante atuação de cada instituição, seja legitimando ou 

incitando à formulação das políticas de saúde mental. 

Infelizmente, não teríamos como dar conta nesta dissertação, mas seria um trabalho 

instigante entender a contribuição de cada uma dessas representações para o movimento da 

reforma, já que cada uma trabalhava em prol de reivindicações, que nem sempre estavam em 

consonância. Como podemos observar no II Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde 

Mental, paralelo ao VI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em que as lideranças do MTSM e 

da ABP se distanciaram por discordâncias políticas e ideológicas. Esse distanciamento se 

intensificou quando a ABP, inclinada para os setores universitários mais tradicionais e aliada 

aos interesses da indústria farmacêutica, aproxima-se da Divisão Nacional de Saúde Mental 

                                                 
16Ou poderíamos chama-la de penúltima? Considerando que a partir de 2015, as políticas de saúde mental ganham 

novos contornos, inclusive, com a aprovação da última portaria, a qual trabalharemos nos tópicos a seguir, que 

retrocede em alguns pontos. 
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(DINSAM)17 - (que no período da Nova República era dirigida por setores universitários não 

organicistas, porém, declaradamente contrários ao MTSM) (AMARANTE, 1995a). 

Segundo Tenório (2001), a reforma psiquiátrica atual, a qual especificaremos de 

antimanicomial (AMARANTE, 1995b, p. 492), “tem como marca distintiva e fundamental o 

reclame da cidadania do louco” (p. 20), apesar de reconhecer exigências administrativas e 

técnicas, o autor enfatiza que o argumento originário seria “os direitos do doente mental, sua 

cidadania” (p.20). No entanto, Amarante (1995a) evidencia outro importante aspecto, que 

consideramos também originário da reforma: o caráter trabalhista. 

O movimento de reforma psiquiátrica tem como estopim a “Crise da DINSAM”. 

Os profissionais das quatro unidades da DINSAM iniciaram uma greve em abril de 1978, 

culminando na demissão de 260 estagiários e profissionais. A situação era calamitosa na rede 

pública por escassez de mão de obra e condições precárias de trabalho, sem investimento, 

principalmente, quando comparamos os investimentos públicos estrondosos nas clínicas 

conveniadas. A DINSAM não realizava concurso desde 1956/1957; em 1974, em decorrência 

de um quadro antigo e defasado de profissionais, contratou 'bolsistas' com recursos da 

Campanha Nacional de Saúde Mental. Os 'bolsistas' eram profissionais graduados ou estudantes 

universitários (médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais) que trabalhavam em 

condições precárias, em clima de ameaças e violências a eles próprios e aos pacientes (agressão, 

estupro, mortes não esclarecidas). A crise é deflagrada a partir da denúncia realizada por três 

médicos bolsistas do Centro Psiquiátrico Pedro II (CPPII), expondo ao público a situação 

caótica e violenta. A mobilização encontrou repercussões em outros estados brasileiros e 

recebeu o apoio imediato do Movimento de Renovação Médica (REME) e do CEBES.  

O MTSM denunciava a falta de recursos das unidades, a precariedade das condições 

de trabalho que consequentemente resvalava na assistência à saúde mental. O movimento de 

caráter humanista e trabalhista ganhou destaque na grande imprensa. Assim, nasce o MTSM:  

 

[...] cujo objetivo é constituir-se em um espaço de luta não institucional, em um lócus 

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. 

A pauta inicial de reivindicações gira em torno da regularização da situação trabalhista 

– visto que a situação dos bolsistas é ilegal – aumento salarial, redução do número 

excessivo de consultas por turno de trabalho, críticas à cronificação do manicômio e 

ao uso do eletrochoque, por melhores condições de assistência à população e pela 

humanização dos serviços. Ou seja, reflete um conjunto heterogêneo e ainda 

                                                 
17Órgão do Ministério da Saúde responsável pela construção das políticas de saúde mental. No ano de 1978, 

agrupava quatro unidades hospitalares no município do Rio de Janeiro (Centro Psiquiátrico Pedro II – CPPII; 

Hospital Pinel; Colônia Juliano Moreira – CJM; e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho). 
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indefinido de denúncias e reivindicações que o faz oscilar entre um projeto de 

transformação psiquiátrica e outro de organização corporativa. (AMARANTE, 1995a, 

p. 53-54) 

 

Segundo Amarante (1995a), no V Congresso de Psiquiatria, em outubro de 1978, 

em Camboriú, reuniram-se diversos grupos nacionais de contestação das condições de 

precariedade da saúde mental. Pela primeira vez, os movimentos em saúde mental participaram 

de um encontro com os setores mais conservadores, organizado pela Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP), estabelecendo uma 'frente ampla' em prol de mudanças com fortes críticas 

ao regime político nacional. Neste congresso, os primeiros documentos registrados traziam de 

forma inédita um tom crítico, desde as reivindicações por melhorias técnicas até a 

“psiquiatrização” - abordagem psiquiátrica denunciada como prática de controle e reprodução 

das desigualdades sociais. Nos meses seguintes, iniciava uma sucessão marcante de encontros 

e eventos para debateram a saúde mental nacional, propiciando novos rumos para as políticas 

de assistência, inclusive com mudanças na dimensão jurídico-política (AMARANTE, 2007) 

com aprovações de leis estaduais, de uma lei nacional e várias portarias (abordadas adiante). 

Podemos ainda, perceber fatos que foram marcos inaugurais “bem-sucedidos” da 

reforma psiquiátrica, como sinaliza Lima (2010), ao citar a intervenção na Casa José de 

Anchieta em 1989, na cidade de Santos, possibilitando a implantação de um sistema 

psiquiátrico substitutivo ao modelo manicomial. O espaço do antigo hospício foi redefinido em 

parceria com o município e com a criação de Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). No 

entanto, a reforma psiquiátrica atual não foi (é) uma história simples, linear, sem tensões ou 

desentendimentos.  Tampouco as pretensões eram as mesmas para as mais variadas instituições, 

representações ou entidades.  

Para melhor elucidação dos encontros, portarias, leis e suas discussões para 

transformações do campo da assistência à saúde mental brasileira, criamos o quadro a seguir18. 

Consideramos a tabela apenas um auxiliar na visualização e sistematização dos principais 

embates históricos ocorridos na construção e reformulação da assistência à saúde mental 

brasileira a partir do final da década de 1970. Alguns eventos e/ou informações inevitavelmente 

ficarão de fora, mas esperamos ter dado conta dos mais emblemáticos. 

                                                 
18 A tabela apresentada foi confeccionada a partir de informações colhidas no livro “Loucos pela Vida” de 

Amarante (1995a), nossa maior fonte de informações para este quadro; no Texto de Franco Rotelli sobre o I 

Encontro Ítalo Brasileiro realizado em 1989; na monografia intitulada “Fórum Cearense da Luta Antimanicomial: 

sua História a partir das narrativas de militantes” da Beatriz Santos; nas leis e portarias promulgadas pela legislação 

brasileira, encontradas no site do ministério da saúde e do centro cultural da saúde (link: 

http://www.ccs.saude.gov.br/); em reportagens de jornais que novamente serão citadas e referenciadas no subtítulo 

desta pesquisa: “2.1.2 Tempos sombrios – 2015 e os novos rumos da política de Saúde Mental Brasileira”. 
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DATA/LOCAL EVENTOS/LEGISLAÇÃO/OUTROS DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES 

 

1978 

 

Camboriú 

 

 

Encontro dos principais movimentos 

em prol da Saúde Mental brasileira 

 

Críticas ao regime político nacional 

1978 (19 a 22 de 

outubro) 

 

Rio de Janeiro 

I Congresso Brasileiro de Psicanálise 

de Grupos e Instituições. 

Reuniu vários críticos da saúde mental: 

Franco Basaglia, Felix Guattari, Robert 

Castel, Erwing Goffman - muitos outros 

debates sucedem-se após este congresso, 

aproveitando a vinda dos conferencistas 

internacionais ao Brasil. 

1979 (20 e 21 de 

Janeiro) 

 

São Paulo 

I Congresso Nacional dos 

Trabalhadores em Saúde Mental. 

Pauta: uma nova identidade profissional; 

direitos trabalhistas; repúdio à 

manipulação da instituição psiquiátrica 

como instrumento de repressão. 

Denúncia ao modelo asilar dos grandes 

hospitais psiquiátricos públicos 

(excludente). As diretrizes legais para 

alterar a assistência psiquiátrica, através 

da política.  

1979 (novembro) 

 

Belo Horizonte 

III Congresso Mineiro de Psiquiatria 

– patrocinado pela Associação 

Mineira de Psiquiatria. 

Presença de Franco Basaglia, Antônio 

Slavich e Robert Castel. Debates: 

realidade assistencial e planos de 

reformulação propostos pelo governo e 

pelo INAMPS. Temas clássicos 

permanecem: psicofarmacologia, terapia 

da crise, esquizofrenia e identidade 

profissional. Temas sociais: assistência 

psiquiátrica e participação popular. 

1980 (23 a 25 de maio) 

 

Rio de Janeiro 

I Encontro Regional dos 

Trabalhadores em Saúde Mental 

Pauta: problemas sociais relacionados à 

doença mental, à política nacional de 

saúde mental, condições trabalhistas, 

privatização da medicina, à realidade 

político-social da população brasileira e 

denúncias de violências ocorridas nas 

instituições psiquiátricas. 

1980 (22 a 27 de 

agosto) 

 

Salvador 

 

II Encontro Nacional dos 

Trabalhadores em Saúde Mental, 

paralelo ao VI Congresso Brasileiro 

de Psiquiatria 

O MTSM e a ABP – se distanciam (a 

ABP demonstra descontentamento com a 

postura politizada, radical e crítica que o 

MTSM assumia. Outro ponto de 

desarmonia: crítica à postura 

considerada não-democrática para a 

eleição da diretoria da ABP por voto não 

direto nas eleições de 1980). 

Conquistas: moções aprovadas em 

direitos dos pacientes psiquiátricos. 

Constituição da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) no Congresso 

Nacional para apurar as distorções na 

assistência psiquiátrica e rever a 

legislação penal e civil pertinente ao 

doente mental. Discussões: questões 

trabalhistas; implicações econômicas, 

sociais, políticas e ideológicas das 

relações médico-paciente. Críticas: 

modelo assistencial cronificador, 

mercantilização da loucura; privatização 
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da saúde; do ensino médico e da 

psiquiatrização da sociedade. 

1985 (26 a 28 de 

setembro) 

 

Vitória/ES 

Encontro de Coordenadores de Saúde 

Mental da Região Sudeste 

“O objetivo geral do encontro é discutir 

os programas, projetos e planejamento 

nas instituições, assim como formas de 

trabalho integrado e a definição de uma 

política de saúde mental para a região. 

Como objetivo específico, pretende-se 

aperfeiçoar as ações integradas de saúde 

mental em um sistema único de saúde, 

visando à formulação da política 

nacional de saúde mental” 

(AMARANTE, 1995a, p. 71). 

1986 (17 a 21de março) 

 

Brasília 

 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

(CNS) 

8ª Conferência: evento de participação 

popular (técnicos, burocratas, políticos, 

partidos políticos, associações de 

moradores e de usuários, pastorais, 

sindicatos etc.). Conferências de temas 

específicos: saúde do trabalhador, saúde 

da criança, saúde da mulher, vigilância 

sanitária, saúde ambiental e o grande 

marco: a criação do SUS. 

1986 (4e 5 de outubro) 

 

Rio de Janeiro 

I Encontro Estadual de Saúde Mental 

no Estado do Rio de Janeiro 

Desdobramento da 8ª CNS - debates para 

a I Conferência Estadual de Saúde 

Mental, incluindo a implantação da 

reforma sanitária, a criação de um 

sistema único e público de saúde. 

Defende a saúde como um bem-estar 

universal, a participação de pacientes e 

ex-pacientes psiquiátricos para formular 

e executar políticas de assistência em 

saúde mental.  

1987 (12 a 14 de março) 

 

Rio de Janeiro 

 

I Conferência Estadual de Saúde 

Mental do Rio de Janeiro 

Tema central: “política nacional de 

Saúde Mental na Reforma Sanitária”'. 

Outras pautas: limites da abrangência da 

saúde mental, modelo de assistência, 

direitos humanos, justiça, cidadania e 

qualidade de vida. 

1987 (02 a 04 de abril) 

 

Barbacena/MG 

II Encontro de Coordenadores de 

Saúde Mental da Região Sudeste 

Pauta: situação atual e avaliação das 

propostas e desdobramentos do I 

Encontro. Avaliou-se a não expansão dos 

leitos manicomiais/hospitalares na 

região, a implantação das Comissões 

Interinstitucionais de Saúde Mental 

(CISM), e a expansão da rede 

ambulatorial e de outros recursos 

externos. Apesar do reconhecimento do 

progresso de alguns estados, reconhecem 

ainda as grandes dificuldades. 

1987 (25 a 28 de junho) 
1ª Conferência Nacional de Saúde 

Mental 

Clima de embate entre DINSAM/ABP e 

MTSM. 

Desdobramento da 8ª CNS, com 

participação de 176 delegados, usuários 

e representantes da sociedade para 

discutir três temas básicos: economia, 

sociedade e estado; - reforma sanitária; -

cidadania e doença mental. 

 
II Congresso Nacional de 

Trabalhadores de Saúde Mental 

O movimento foge da luta exclusiva pela 

transformação no campo assistencial, 
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1987 (03 a 06 de 

dezembro) 

 

Bauru/SP 

 

ultrapassando-o estratégica e 

conceitualmente. Foco também no 

campo teórico-conceitual, com 

influência do projeto de 

desinstitucionalização basagliana, 

lançando o lema “por uma sociedade sem 

manicômios”. 

1987 

 

São Paulo 

 

I Centro de Atenção Psicossocial - 

(CAPS) 

 

Surgimento do 1º CAPS no município de 

São Paulo. Centro de Atenção 

Psicossocial Professor Luiz da Rocha 

Cerqueira (São Paulo. SES, 1982) - 

influenciando a construção ou 

transformação de outros serviços por 

todo o território nacional. 

1988 

 

Rio De Janeiro 

 

 

I Encontro do Fórum Internacional de 

Saúde Mental e Ciências Sociais 

(INFORUM) 

 

 

  Tema: relações entre loucura e 

complexidade e a psiquiatria 

democrática italiana. 

1989 

 

 

 

 

Apresentado o Projeto de Lei 

3.657/89, do deputado Paulo Delgado 

(PT/MG) 

 

 

“Regulamentavam-se os direitos do 

doente mental em relação ao tratamento 

e indicava-se a extinção progressiva dos 

manicômios públicos e privados, e sua 

substituição por outros ‘recursos não 

manicomiais de atendimento’” 

(AMARANTE, 1995a, p. 84, grifo do 

autor). Obs.: aprovada um substitutivo, 

após 12 anos tramitando no Congresso 

Nacional. 

1989 (03 de maio) 

 

Santos/SP 

 

 

Intervenção da Secretaria de Saúde 

Mental do Município de Santos na 

Casa de Saúde Anchieta 

 

Constataram-se as piores atrocidades, 

dentre elas: óbitos, violência, agressões, 

intervindo para o fechamento imediato. 

Possibilitando um processo inédito para 

criação de um sistema psiquiátrico 

substitutivo ao modelo manicomial. 

Redefinindo o espaço do antigo hospício 

em vários trabalhos e experiências de 

parcerias com o município e com a 

criação de Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS), cooperativas, 

associações etc. 

1989 (18 a 21 de junho) 

 

Salvador/Bahia 

I Encontro Ítalo-Brasileiro de Saúde 

Paralelo à discussão da reforma sanitária, 

uma pauta é dedicada à saúde mental: “a 

Reforma Psiquiátrica em Questão” - 

especialmente no que se refere à Lei 

Italiana 180 (lei de reforma psiquiátrica) 

- e os problemas na sua aplicação. 

1990 (14 de Novembro) 

 

Caracas/Venezuela. 

 

Conferência Reestruturación de la 

Atención Psiquiátrica en la Región, 

promovida pela OPAS (Organização 

Pan-Americana da Saúde) e OMS 

(Organização Mundial da Saúde). 

Participação representativa dos 

brasileiros. Em 1990, a OPAS e a OMS 

divulgaram um documento intitulado “A 

reestruturação da atenção psiquiátrica na 

América Latina”, no qual propunha, uma 

nova política para os serviços de saúde 

mental, Conhecido como a Declaração 

de Caracas. A Declaração de Caracas 

propunha e convocava a discussão e 

comprometimento dos pises latino-

americanos às alternativas técnicas no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/OPAS
https://pt.wikipedia.org/wiki/OMS
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cuidado ao portador de sofrimento 

mental.  

1990 (19 de setembro) Lei nº 8.080 

Lei orgânica do SUS: dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências 

1990 (28 de dezembro) Lei nº 8.142 

Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras 

providências 

1991 

 

São Paulo 

 

Encontro Nacional de Entidades de 

Usuários e Familiares dos Serviços de 

Saúde Mental do 

Brasil. 

 

 

Primeira oportunidade de encontro em 

nívelnacional entre associações de 

usuários e de familiares. 

1992 (01 a 04 de 

dezembro) 

 

Brasília 

 

2ª Conferência Nacional de Saúde 

Mental. 

Tema:  “A Reestruturação da Saúde 

Mental no Brasil”. Participação 

expressiva (aproximadamente vinte mil 

pessoas). Reafirmados os princípios e as 

diretrizes da reforma psiquiátrica 

brasileira na linha da 

desinstitucionalização. Novos 

problemas: qualidade da assistência - o 

serviço externo pode reproduzir os 

mesmos mecanismos da psiquiatria 

tradicional, não garantindo a natureza 

“não-manicomial. 

1992 - 1996 

 

Após a apresentação do PL 3.657 – 

Vários estados brasileiros aprovam 

leis regulamentando a assistência à 

Saúde Mental de suas localidades. 

Rio Grande do Sul - a Lei nº 9.716, de 

7 de agosto de 1992. 

Ceará- a Lei nº 12.151, de 29 de julho 

de 1993, proposta pelo Deputado Mário 

Mamede. 

Pernambuco – a Lei nº11. 064,de 16 de 

maio de 1994. 

Rio grande do Norte - a Lei nº 6.758, 

em 4 de janeiro de 1995. 

Minas Gerais - a Lei nº 11.802, de 18 

de janeiro de 1995. 

Paraná – aLei nº 11.189, de 9 de 

novembro de 1995. 

Distrito Federal –Lei nº 975, de 12 de 

dezembro de 1995.  

Espírito Santo - a Lei nº 5.267, em 10 

de setembro de 1996. 

1993 

 

Salvador 

I Encontro Nacional de Luta 

Antimanicomial 

Tema: “O Movimento Antimanicomial 

como Movimento Social”. Construída 

uma carta sobre os direitos dos usuários 

e familiares dos serviços de saúde 

mental. De acordo com o I relatório do 

encontro, o evento contou com a 

participação de 480 pessoas, entre 

profissionais, usuários e técnicos. 

Discussões: formulação de diagnósticos, 

sofrimento do doente mental, novas 

práticas terapêuticas, a necessidade de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
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mudanças nas representações do doente 

mental na sociedade.  

 

1995 

 

Belo Horizonte 

 

II Encontro Nacional da Luta 

Antimanicomial. 

Tema “Cidadania e Exclusão”. 

Realizado pelo fórum mineiro de saúde 

mental. Debates: exclusão na cultura, no 

trabalho, na assistência e no direito. 

1997 

 

Porto Alegre 

III Encontro da Luta Antimanicomial 

Tema: “Por uma sociedade sem 

exclusões”. Trabalharam com cinco 

temas centrais: Legislação; Cultura; 

Trabalho; Formação e Capacitação; e, 

Assistência às Crianças, Adolescentes e 

Adultos. Proposto o fim dos leitos 

psiquiátricos destinados a crianças e 

adolescentes. Devendo ser atendidos em 

hospitais gerais com pediatras e 

acompanhantes. 

1999  

 

Alagoas 

 

 

IV Encontro Nacional do Movimento 

da Luta 

 

 

Tema: “Novas formas de produção de 

sentido”, organizado pelo Núcleo 

Estadual de Saúde Mental de Alagoas e 

pela Secretaria Executiva do 

Movimento. Eixos temáticos: Sujeito; 

Estado e Cidades; Serviços Residenciais; 

Cooperativas Sociais; Práticas 

Assistenciais e Financiamento. 

2000 

 

SRT 

Portaria 

nº 106 

Institui os Serviços Residenciais 

Terapêuticos 

2001 (06 de abril) 

 

Legislação Básica de 

Saúde Mental 

Aprovação da Lei nº10.216 

Após tramitar 12 anos no Congresso 

Nacional, a lei foi aprovada em 

06/04/2001, dispondo sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redirecionando o 

modelo assistencial em saúde mental. 

Com aprovação da lei, o Brasil entrou 

para o grupo de países com uma 

legislação moderna e coerente com as 

diretrizes da Organização Mundial da 

Saúde e seu Escritório Regional para as 

Américas, a OPAS. A Lei indica uma 

direção para a assistência psiquiátrica e 

estabelece direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais; 

regulamenta as internações 

involuntárias, colocando-as sob a 

supervisão do Ministério Público, órgão 

do Estado guardião dos direitos 

indisponíveis de todos os cidadãos 

brasileiros. 

 

2001 (dezembro) 

III Conferência Nacional de Saúde 

Mental 

 

Após a sansão da lei nº10.216, foi 

conclamada a 3ª CNSM, com o foco: 

“Cuidar, sim. Excluir, não. – Efetivando 

a reforma psiquiátrica com acesso, 

qualidade, humanização e controle 

social. Reafirmou os princípios do 

processo da reforma psiquiátrica 

brasileira, contando com ampla 

participação social em suas etapas 
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preparatórias. Foram desdobramentos 

dessa conferência, as Portarias nº 

251/2002 e nº 336/2002 que 

estabeleceram, respectivamente, as 

diretrizes e normas para a assistência 

hospitalar em psiquiatria, reclassificando 

os hospitais psiquiátricos, definindo e 

estruturando a porta de entrada para as 

internações psiquiátricas no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e a 

regulamentação para o funcionamento 

dos CAPS. Como exposto no seu 

Relatório final (2002). 

2002 

 

Estratégias de 

desinstitucionalização 

Portaria: 

nº 251 (31/01/2002) 

nº336 (19/02/2002) 

 Estabelece diretrizes e normas para a 

assistência hospitalar em psiquiatria, 

reclassifica os hospitais psiquiátricos, 

define a estrutura, a porta de entrada para 

as internações psiquiátricas na rede do 

SUS e institui o Programa Nacional de 

Avaliação dos Serviços Hospitalares 

(PNASH/Psiquiatria) 

 Portaria nº336 - Estabelece as 

modalidades de CAPS e equipe mínima. 

 

2003 

 

“De Volta pra Casa” 

 

Portaria: 

nº 10.708 (31/07/2003) 

 

Institui o auxílio-reabilitação 

psicossocial para pacientes acometidos 

de transtornos mentais egressos de 

internações “De Volta para Casa” 

 

2004 

 

São Paulo 

 

I Congresso Brasileiro dos CAPS 
Com a presença de dois mil 

trabalhadores e usuários de CAPS 

2005 (Fevereiro) 

CAPS 

Portarias: 

nº245 (17/02/2005) 

nº245 - Destina incentivo financeiro para 

implantação de CAPS. 

2005 

 

Rio de Janeiro 

 

V Encontro Nacional da Luta 

Antimanicomial 

 

Tema “Como estamos? O que queremos? 

Para onde vamos?”. Nenhuma 

deliberação ocorreu. Deflagrando assim 

uma “crise”, dando indícios de uma 

divisão no interior do próprio 

movimento. (LÜCHMANN e 

RODRIGUES, 2007) 

2005 

 

São Paulo 

VI Encontro Nacional da Luta 

Antimanicomial. 

Tema “Autonomia do movimento: 

fortalecendo ideias, revendo práticas”, 

organizado pelo Fórum Paulista de Luta 

Antimanicomial e pelo Núcleo Estadual 

do Movimento da Luta Antimanicomial 

do Rio de Janeiro.  

2007 Criação da ABRASME 

A Associação Brasileira de Saúde 

Mental (ABRASME), criada em 2007, é 

uma entidade sem fins lucrativos que tem 

por objetivo lutar pela justiça social, 

pelos direitos humanos e pelo direito a 

saúde e saúde mental de todas as pessoas. 

Sua criação ocorre a partir de inúmeras 

discussões entre diversos militantes, 

pesquisadores, usuários, familiares do 

campo da saúde mental e das lutas 

sociais, a partir do Grupo de Trabalho em 
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saúde mental da Associação Brasileira 

de Saúde Coletiva (ABRASCO) e dos 

Encontros Catarinenses de Saúde 

Mental. Sua atuação é marcada por 

contribuições no campo científico, 

político e sociocultural através da 

realização de seus Congressos, que nas 

três primeiras edições atingiram um 

público de mais de dez mil pessoas e de 

muitas outras iniciativas. Informações 

obtida, link: 

http://www.abrasme.org.br/filiacao, 

acesso em: 19 fev. 2018. 

2008 

 

Portaria: 

nº154 

 

O Ministério da Saúde criou os Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

objetivando ampliar a abrangência e o 

escopo da atenção básica, a inserção da 

estratégia de Saúde da Família na rede de 

serviços e o processo de territorialização 

a partir da atenção básica, fortalecendo 

as estratégias de saúde mental. 

2010 
IV Conferência Intersetorial Nacional 

de Saúde Mental 

Tema “Por uma IV Conferência 

Antimanicomial: contribuições dos 

usuários”. Aludia a necessidade de 

mobilizar a sociedade para a construção 

de diretrizes humanas e não 

discriminadoras dos portadores de 

transtornos mentais. Aponta a fragilidade 

da presença dos CAPS, dos recursos, de 

abordagem das situações de crises e 

emergências na rede substitutiva. O 

grande diferencial, foi a primeira 

conferência de caráter intersetorial. 

2011 

 

Instituição da Rede de 

Atenção Psicossocial 

Portaria: 

nº3088 (23/12/2011) 

Institui a Rede de Atenção Psicossocial 

para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

2012 

CAPS/UAs 

Portarias: 

nº121 (25/01/2012) 

nº 130 (26/01/2012) 

nº 854 (22/08/2012) 

nº 855 (22/08/2012) 

nº121- Institui a Unidade de 

Acolhimento (UA) no componente de 

atenção residencial de caráter transitório 

da RAPS 

nº130 - Redefine o CAPS AD III e os 

incentivos financeiros.  

nº854 - Alteração tabela de 

procedimentos dos CAPS. 

 nº855- Inclusão de procedimentos, 

incentivo e custeio de Unidades de 

Acolhimento (UAs) 

 

2012 

 

Leitos de Saúde Mental 

em Hospital Geral 

 

 

Portarias: 

nº 148 (31/01/2012) 

nº 349(29/02/2012) 

nº 1615 (26/07/2012) 

nº 953(12/09/2012) 

Definem e/ou regulamentam as normas 

de funcionamento e habilitação do 

Serviço Hospitalar de Referência para 

atenção a pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades de 

saúde decorrentes do uso de álcool, crack 

e outras drogas do Componente 

Hospitalar da RAPS e institui incentivos 

financeiros de investimento e custeio. 

http://www.abrasme.org.br/filiacao
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2013 

 

Construção de CAPS e 

UAs 

Portarias: 

nº 615 (15/04/2013) 

nº 2.495 (23/10/2013) 

nº 3.168 (20/12/2013) 

nº 3.402 (30/12/2013) 

Dispõem sobre o incentivo financeiro de 

investimento para construção de Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS) e 

Unidades de Acolhimento, em 

conformidade com a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental 

incluindo aquelas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

2015 

 

14/12/2015 

Exoneração do coordenador-geral de 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas 

(GGMAD/MS) Roberto Tykanori 

O cargo foi assumido pelo médico 

psiquiatra Valencius Wurch Duarte 

Filho, ex-diretor do maior hospício 

privado da América Latina, a Casa de 

Saúde Dr. Eiras, em Paracambi, no Rio 

de Janeiro - sua nomeação foi 

interpretada como grave retrocesso na 

política adotada pelo país, que prezava 

pelo fim dos manicômios. 

2015 

 

15/12/2015 

Ocupação: “Fora Valencius” 

Cerca de mil pessoas, entre profissionais 

de saúde, usuários dos serviços da Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), 

familiares e movimentos sociais, fizeram 

uma manifestação, entoando “Fora 

Valencius”. Em seguida ocuparam os 

gabinetes da CGMAD/MS, na Esplanada 

dos Ministérios, em Brasília. 

2016 

 

15/04/2016 

Retirada do (L)oucupa Brasília 

Desarticulação pela Polícia Federal do 

movimento “Ocupação ‘Fora 

Valencius’”. A ABRASCO 

considerou este ato como um golpe 

contra os movimentos sociais de 

saúde. 

2016 

 

06/05/2016 

Publicada no Diário Oficial da União 

a exoneração de Valencius Wurch. 

 

2017 

 

10/02/2017 

Nomeação do Psiquiatra Quirino 

Cordeiro Junior ao cargo de 

Coordenador-Geral de Saúde Mental, 

Álcool e Outras Drogas do 

Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. 

A nomeação foi celebrada pela 

Associação Brasileira de Psiquiatria 

(ABP), que evidenciou a larga 

experiência em psiquiatria e por 

desenvolver pesquisas científicas na área 

acadêmica. 

2017 

 

31/08/2017 

Reunião entre o Conselho Nacional 

de Secretários Estaduais de Saúde 

(Conass), o Ministério da Saúde e o 

Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems). 

Pauta: possibilidade da retomada de 

credenciamento de hospitais 

psiquiátricos. No evento, o discurso de 

suposta "eficácia" na defesa de retomar o 

modelo manicomial se manteve forte. 

2017 

 

14/12/2017 

Aprovação da resolução nº 32, 

intitulada: “Diretrizes para o 

Fortalecimento da Rede de Atenção 

Psicossocial”. 

 

A CIT aprovou mudanças na política de 

saúde mental brasileira através da 

resolução nº 32. O novo modelo reforça 

o papel de hospitais psiquiátricos, que 

voltam a fazer parte da rede de 

atendimento, e incentiva a criação de 

enfermarias especializadas em hospitais 

gerais. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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3.2 O projeto de Desinstitucionalização 

 

Desinstitucionalizar é o trabalho intramuros, [...] o trabalho extramuros. E para tanto 

são necessários laboratórios e não ambulatórios. Laboratórios plenos de 

conhecimentos, máquinas de desinstitucionalização. (ROTELLI, 1988, p.2). 

 

Como nos apresenta Tenório (2002), a década de 1980 é marcada pela chegada dos 

principais atores do movimento sanitário à gestão dos serviços públicos. Este importante 

movimento lutava pela reformulação do sistema nacional de saúde, com foco na administração, 

no planejamento dos serviços e na acessibilidade da população à assistência em saúde. 

Acreditava-se que o aperfeiçoamento técnico e o gerenciamento dos recursos médicos pela 

gestão pública resolveriam o problema da má assistência em saúde, inclusive, no setor 

psiquiátrico.  

O projeto da reforma sanitária, através da luta dos movimentos sociais (inicialmente 

de intelectuais e técnicos, posteriormente de sindicatos, partidos e associações) propunha a 

acessibilidade por todos; a universalização das ações; a descentralização e a qualidade dos 

serviços pelo princípio da integralidade, da equidade das ações e da participação social. O 

movimento sanitário iniciado nos meados dos anos de 1970, fortaleceu-se com a abertura 

política na década seguinte, tendo como principal lema: a democratização da saúde.No período 

pós-guerras, evidenciou o aspecto biopsicossocial da saúde frente a dimensão biológica. Essa 

concepção foi assumida pela Nação Unida na 8ª Conferência Nacional de Saúde19 (em Brasília 

no ano de 1986) e incorporada pela Constituição brasileira.  

Nessa Conferência, foi criado um relatório que inspirou o Capítulo sobre Saúde da 

Constituição Federal se desdobrando na Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080) de 1990, 

responsável pela implementação do SUS, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. De caráter universal, o 

SUS reforça o já assegurado pela Constituição de 1988 reiterando em seu Artigo 2º que a saúde 

é um direito fundamental do ser humano e que o Estado tem o dever de prover as condições 

indispensáveis a seu exercício (TRABUCO E SANTOS, 2015). Todas essas conquistas foram 

importantíssimas para a reformulação posterior das políticas públicas no campo da saúde 

                                                 
19 Os temas centrais da 8ª Conferência Nacional de Saúde: I) A saúde como direito inerente a à personalidade e à 

cidadania; II) Reformulação do Sistema Nacional de Saúde em consonância com os princípios de integração 

orgânico-institucional, descentralização, universalização e participação, redefinição dos papeis institucionais das 

unidades políticas (União, estado, municípios, territórios) na prestação de serviços de saúde; III) Financiamento 

setorial. (Anais da VIII Conferência Nacional de Saúde, 1986) 



53 

 

 

 

mental, de base territorial e com a proposta de evidenciar os aspectos biopsicossociais no 

processo de adoecimento psíquico. 

Paralelo ao movimento sanitário, no final da década de 1970, como já relatado 

anteriormente, surge o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), com 

importantes questionamentos com relação às políticas de assistência psiquiátrica vigente na 

época. No entanto, as ações inicialmente eram “institucionalizantes” (TENÓRIO, 2002, p. 33), 

objetivando o aperfeiçoamento hospitalar e a gestão pública. As propostas eram reformar e 

moralizar os asilos e criar ambulatórios sem proporcionar transformações significativas do 

atendimento e hegemonia asilar. A discussão se limitava ao aperfeiçoamento e à universalização 

dos dispositivos tradicionais “a ampliação do direito à saúde como questão político-social” (p. 

33). 

Do mesmo modo, Amarante (1996) reconhece que as primeiras reivindicações do 

MTSM da década de 60 buscava apenas uma transformação “genérica da assistência 

psiquiátrica[...] de caráter predominantemente privatizante e 'hospitalocêntrico'[...] em 

propostas de desospitalização” (p. 14, grifo do autor).No entanto, a partir da década de 80, o 

movimento assume uma postura crítica ao saber psiquiátrico delineando a atual concepção de 

reforma psiquiátrica, aludindo ao mesmo tempo questões teóricas, políticas, culturais e sociais. 

“Esta [a reforma psiquiátrica] vem configurar um processo bastante inovador, original e 

prolífero, permeado por inúmeras iniciativas práticas de transformação, com o surgimento de 

novos atores e protagonistas e uma emergente produção teórica...” (Idem, p. 15). 

Nesse novo cenário, Amarante (1996) se valendo das leituras de Joel Birman, 

delimita a cidadania como “palavra-chave fundamental”, uma vez que o dito louco era 

impossibilitado “de inscrição no mundo da cidadania, no espaço da cidade, no mundo dos 

direitos” (p. 14-15).  Para Tenório (2001), o desafio da cidadania do louco implicaria, inclusive, 

transformações radicais no tratar em psiquiatria. Nesta direção, Amarante (1996) afirma que a 

noção de cidadania ultrapassaria o sentido universal e poria em xeque “o próprio conceito de 

doença mental que determina limites aos direitos dos cidadãos” (p. 21).Neste momento, as 

experiências brasileiras se aproximavam da “trajetória prático-teórica da tradição desenvolvida 

par Franco Basaglia, cuja principal referência está no conceito de desinstitucionalização” 

(p.21).Situando historicamente, vale sinalizar que a tradição basagliana, posteriormente 

continuada pelo movimento da psiquiatria democrática italiana (PDI), inicia-se na década de 

70. 
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Franco Rotelli (1988), em “A Instituição Inventada”, já inicia seu belo texto com 

uma provocação interessante, quando afirma que o que é colocado em questão pela 

desinstitucionalização não é a instituição física do manicômio, mas a própria loucura, tecendo 

uma crítica àqueles que dividem a história da saúde mental em dois momentos: do período 

manicomial ao do atual, uma vez que a própria essência da questão psiquiátrica não mudou. 

Segue o seu texto em convite ao processo de desinstitucionalização, evidenciando pontos de 

reflexão importantes, como a ruptura de um modelo da psiquiatria excludente e violento.  

Em um outro texto, Rotelli (1994) afirma que as experiências anteriores de reformas 

psiquiátricas como, por exemplo, a inglesa da comunidade terapêutica foi importante para 

transformações internas do hospital, no entanto, não questionou a raiz do problema da exclusão. 

Já a experiência da psiquiatria de setor francesa, conciliava o hospital psiquiátrico com a 

comunidade sem uma transformação cultural; focalizava os tratamentos em um ideal de 

normalidade, distanciando das “situações de loucura” (p. 150).  O autor postula que buscavam 

transformações da prática, mas jamais da própria “instituição psiquiátrica”. Para compreender 

a relação de controle e normatização do saber psiquiátrico com a loucura, era necessário 

entender como se construiu essa relação de dominação atrelada aos interesses políticos 

econômicos de cada momento. O autor ao definir “instituição”, apresenta de que forma os 

saberes médicos estão implicados na rede institucional, que por sua vez está comprometida com 

a necessidade de exclusão, “do delegatório que a sociedade dá ao psiquiatra de excluir e 

segregar as pessoas” (ROTELLI, 1994, p. 151).     

A experiência italiana, baseada na compreensão dessa trama histórica e política, 

denunciava o paradigma clássico da psiquiatria, enquanto redutor do fenômeno da loucura em 

doença e, consequentemente, produtor de uma demanda social por tratamento e assistência; 

retirando o indivíduo do espaço social e convertendo a loucura em objeto de intervenção. Por 

excelência, “o manicômio concretiza a metáfora da exclusão, que a modernidade produz na 

relação com a diferença”. (AMARANTE, 1995a, p. 47). Para Rotelli (1994), não bastaria um 

trabalho interno de transformação do hospital, se o saber sobre a loucura estava alocado também 

na sociedade.  O dispositivo médico aliado ao jurídico embasou leis regulamentando a tutela, a 

periculosidade e a irresponsabilidade sociais do dito louco construídas historicamente. “E foi 

por isso que definimos nosso trabalho como um trabalho de desinstitucionalização” (p. 152).   

Vejamos, para a PDI, como afirma Amarante (1995a), só seria possível transformar 

a assistência, reinventando as relações entre cidadania e Justiça. Tornava-se urgente desmontar 

as relações de racionalidade/irracionalidade que desautorizava o louco a falar sobre si e o 
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colocava numa posição de passividade. Ainda, segundo o autor, a experiência italiana provocou 

uma ruptura radical com o saber/prática psiquiátrica, na medida em que atingiu seus 

paradigmas, tanto em relação à psiquiatria tradicional, quanto em relação à nova psiquiatria 

(saúde mental). Nessa perspectiva, compreendemos a importância do que Rotelli afirmou de 

um “trabalho de desinstitucionalização”. Cabe sinalizar que desinstitucionalizar é diferente de 

desospitalizar - este último se restringia à extinção de estabelecimentos hospitalares. 

“Desinstitucionalizar significa entender instituição no sentido dinâmico e necessariamente 

complexo das práticas e saberes que produzem determinadas formas de perceber, entender e 

relacionar-se com os fenômenos sociais e históricos” (p. 50). Como afirma Rotelli (1994), este 

processo de transformação “continua no território, ele continua na comunidade, ou ainda, se 

torna muito mais importante na comunidade” (p. 154). O autor prossegue:  

 

Vocês sabem que aquilo que aqui vocês chamam de comunidade pode ser um grande 

deserto, pode ser um lugar da anomia, mas no território, então na comunidade, existem 

forças vivas e não forças mortas, existem jovens, existem os professores, existem os 

homens da cultura, existem as pessoas que buscam, existem pessoas que buscam 

trabalhar sobre as inovações sociais, e é com essas pessoas que trabalhamos e devemos 

cada vez mais trabalhar, se não queremos retornar ao gueto da psiquiatria. Então, o 

saber do paciente, o saber dos familiares, o saber do território, esses saberes que 

existem no território, devem ser incorporados em nossa prática... (p. 155). 

 

 Para Rotelli (1988), a desinstitucionalização é uma estratégia terapêutica na 

comunidade. Trata a “terapêutica” como também social e acusa a Psiquiatria de ter constituído 

instituições para separação de um “objeto fictício - a doença - da existência global, complexa e 

concreta do paciente e do corpo da sociedade” (p.1).  Nesta perspectiva, a terapêutica só se 

operará levando em conta a “existência-sofrimento dos pacientes e sua relação com o corpo 

social” (p.1). 

O autor prossegue afirmando que o projeto de desinstitucionalização é a 

reconstrução da complexidade quando reconhece a ambiguidade do corpo individual, sendo 

também corpo social, objeto que as instituições asilares havia simplificado, “e não foi por acaso 

que tiveram que usar de violência para consegui-lo” (p.2). A desinstitucionalização, portanto, 

propõe ousadamente uma importante ruptura:  

 

Mas se o objeto muda, se as antigas instituições são demolidas, as novas instituições 

devem estar à altura do objeto, que não é mais um objeto em equilíbrio, mas está, por 

definição (a existência-sofrimento de um corpo em relação com o corpo social), em 

estado de não equilíbrio: esta é a base da instituição inventada (e nunca dada). (p.2) 
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A desinstitucionalização só poderá ocorrer quando a busca for não a cura, mas a 

emancipação desses sujeitos, construindo outros modos, novas oportunidades e probabilidades. 

Nesta perspectiva, Rotelli (1988) afirma: 

 

[...] este é o trabalho extramuros. E para tanto são necessários laboratórios e não 

ambulatórios. Laboratórios plenos de conhecimentos, máquinas de 

desinstitucionalização [...]. Reconstruir as pessoas como atores sociais, para impedir-

lhes o sufocamento sob o papel, o comportamento, a identidade estereotipada e 

introjetada que é a máscara que se sobrepõe à dos doentes. Que tratar signifique 

ocupar-se aqui e agora para que se transformem os modos de viver e sentir (p. 2). 

 

Desinstitucionalizar é, portanto, construir novas formas de cuidado - acolhidas que 

possibilitema os sujeitos a inserção, ao seu modo, em uma sociedade cada vez mais excludente, 

adoecedora e catalogadora. Talvez esse seja o maior desafio, incluir a diferença em uma 

sociedade que não tem espaços para o diferente, a não ser que este aceite se submeter a um 

código nosográfico. Neste sentido, só será possível cuidar, no sentido amplo, quando 

necessariamente houver mudanças políticas, culturais, epistemológicas também na sociedade. 

É preciso desinstitucionalizar a vida! 

 

3.2.1 A aliança entre o clínico e o político no processo de Desinstitucionalização: por novos 

modos de cuidado na saúde mental. 

 

Considerando os pressupostos discutidos, compreendemos que o projeto político de 

desinstitucionalização propõe um novo modo de cuidar, reconfigurando a clínica no campo da 

saúde mental. Reconhecemos não apenas uma aproximação entre a clínica e a política, porém, 

um “emaranhamento quântico” entre ambos. Tomando emprestado este conceito da física, este 

fenômeno da quântica permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados 

que um deles não possa ser corretamente definido sem que a sua contraparte seja referida, 

mesmo separados por milhões de anos luz20. Neste contexto, uma partícula não sobreviveria 

sem a outra. Do mesmo modo, percebemos que no campo da saúde mental a política está 

                                                 
20

Em pesquisa realizada 20 de abril de 2006, uma equipe do Grupo de Óptica Quântica do Instituto de Física da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) publicou um artigo descrevendo a primeira medição direta de um 

fenômeno do mundo quântico, o chamado emaranhamento ou entrelaçamento de partículas. Como o texto mesmo 

discorre: “numa linguagem mais coloquial, o que os físicos do Rio de Janeiro fizeram foi criar uma equação geral 

que lhes permite estimar, com precisão e de forma simples, a perda de emaranhamento de um sistema formado por 

duas partículas quando uma delas sofre os efeitos deletérios do ambiente” (PIVETTA, 2009, p. 1). 
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entrelaçada à clínica - as mudanças políticas da assistência convocam necessariamente uma 

nova clínica, assim como só conseguiremos cuidar se mudanças sociopolíticas existirem. 

Compreendemos, assim, que o projeto de desinstitucionalização neste contexto se 

torna conceito central para o movimento de uma reforma psiquiátrica antimanicomial, com 

vistas nas transformações no campo da clínica. Paulo Amarante (2007) caracteriza a reforma 

psiquiátrica como um processo social complexo a partir de quatro dimensões: teórico conceitual 

ou epistêmica, jurídico-política, técnico-assistencial e sociocultural. Não nos estenderemos à 

discussão dessas quatro dimensões por ora, mas a resumiremos a partir das considerações de 

Yasuí (2006).  

Diferentemente de Amarante, Yasuí (2006) renomeia a dimensão jurídico-política 

como política. Através de uma análise histórica da reforma psiquiátrica, destacou as tensões 

que interrogam a relação entre Estado e Sociedade. Na dimensão epistemológica, através de 

críticos da racionalidade científica moderna, buscou estabelecer uma ruptura epistemológica 

em relação à psiquiatria tradicional, presente nos princípios da reforma psiquiátrica, propondo 

um novo olhar sobre o sofrimento psíquico, construindo novas práticas sociais e outros 

paradigmas sobre a verdade científica. Na dimensão técnico-assistencial, buscou novos 

conceitos de produção de cuidados dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

compreendidos como estratégia de ruptura de um modelo assistencial hegemônico. Na 

dimensão sociocultural, propôs transformações no processo de formação de profissionais, 

“principais agentes responsáveis pela construção de um novo lugar social para a loucura” (p. 

IV).  

Considerando essas quatro dimensões, separadas didaticamente apenas21, 

deparamos com uma complexidade imensa no campo da reforma psiquiátrica brasileira com 

grandes desafios, principalmente aos profissionais de saúde responsáveis para a consolidação 

dessas transformações. Porém, mudanças só serão possíveis se a prática dos trabalhadores 

                                                 
21 Em um outo texto, Costa-Rosa e Yasuí (2008) caracterizam muito bem de que forma essas quatro dimensões 

estão intrincadas: “A política de Saúde Mental, construída e pactuada por diferentes atores sociais desde 

meados da década de 1980, preconiza e almeja profundas transformações da atenção, isto é, o atendimento e 

os cuidados ao sofrimento psíquico e demais impasses subjetivos. Essas transformações apontam para mudanças 

na concepção do processo saúde-adoecimento, no modelo teórico e técnico-assistencial que organiza e sustenta 

as práticas dos profissionais; que orienta e sustenta o arcabouço jurídico e o universo de práticas e valores 

culturais. Mudanças que apontam, também, para proposições éticas em relação aos efeitos e desdobramentos 

das ações no campo da Saúde Mental [...]. Algumas dessas transformações estão na constituição maior do país 

e regulamentadas em forma de lei como, por exemplo, a participação da população no planejamento, gestão e 

controle das práticas de Atenção, e até mesmo na gestão dos dispositivos institucionais. Esse conjunto amplo de 

transformações práticas e proposições teóricas, tanto éticas quanto políticas, incorporado e vivenciado na atual 

Política de Saúde Mental é suficiente para que possamos falar em Estratégia Atenção Psicossocial” (p. 28, grifos 

nossos) 
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inseridos nas políticas de saúde mental estiver pautada na ruptura cotidiana do modelo 

tradicional da clínica, como já sinalizado por Costa-Rosa e Yasuí (2008). 

Os autores conceituam o modelo tradicional baseado no binômio doença-cura, 

predominantemente, a partir da compreensão orgânica do sofrimento psíquico. O processo 

saúde-doença, além de hierarquizado por níveis de Atenção, concretiza suas ações de cuidado 

focadas na sintomatologia e, consequentemente, em intervenções prioritariamente 

medicamentosas e hospitalocêntricas. Visualizamos modelos verticalizados que reproduzem o 

Modo Capitalista de Produção, com práticas funcionais de adaptação de indivíduos 

“desajustados”.  

Para Costa-Rosa e Yasuí (2008), só será possível a superação da clínica tradicional 

(ou Paradigma Hospitalocêntrico) no campo da saúde mental, quando consolidarmos o 

Paradigma Psicossocial ou Estratégia Atenção Psicossocial (EAPS). Nessa direção, é preciso 

que este novo Paradigma situe a saúde mental no campo da saúde coletiva, demandando outra 

compreensão do processo saúde-doença; o adoecimento psíquico seria resultante não apenas de 

determinações genéticas ou mudanças neuroquímicas, porém, respostas de: 

 

[...]processos sociais complexos e que demandam uma abordagem interdisciplinar, 

transdisciplinar e intersetorial, com a decorrente construção de uma diversidade de 

dispositivos territorializados de Atenção e de cuidado. Mais ainda, para esse novo 

paradigma, produção de saúde e produção de subjetividade estão entrelaçadas e são 

indissociáveis, o que traz como consequência a radical superação das relações sociais 

e intersubjetivas sintônicas com O Modo Capitalista de Produção, que é o alicerce do 

Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico Medicalizador. (p. 29) 

 

Para os autores, esses desafios se tornam mais difíceis porque esse novo paradigma 

não está presente na formação básica dos profissionais de Saúde, ao contrário, a formação 

continua organizada em especialidades, com foco na fragmentação da realidade.A atuação no 

campo vai requerer uma ruptura radical não apenas do paradigma tradicional da clínica, porém, 

também, dos conceitos estudados durante suas formações. Como sinalizam Alves e Guljor 

(2004): 

 

A equipe de cuidado e o serviço precisam estar prontos para acompanhar a trajetória 

do sujeito em sofrimento, sem compartimentalizá-lo por especificidades de demanda 

ou “repassá-lo”, ao se deparar com a complexidade das questões... O agenciador tem 

como pressuposto básico a tomada de responsabilidade e, como consequência, 

constitui-se como mediador das relações daquele com o mundo (p. 230). 

 

 

Nos aproximamos dos estudos de Passos e Barros (2001) quando asseguram que a 

transformação na clínica necessita questionar nossos especialismos, exigindo “a busca de 
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estratégias eficazes contra o conservadorismo das imagens identitárias” (p. 4). Explicitam a 

necessidade de problematizar nossa relação com as práticas históricas e seus efeitos, inclusive, 

nas formações acadêmicas. Ao proporem a articulação entre clínica e história, afirmam que 

somos convocados a inserir a dimensão política da clínica, uma vez que, compreendendo a 

história, podemos dela extrair seus processos de produção e desnaturalizar seus eventos fazendo 

emergir este jogo de forças que compõe a realidade. Os autores apostam no comprometimento 

da clínica com “este plano de produção ou de individuação sempre coletivo e que é 

indissociável do domínio da realidade individuada” (p.4). Da mesma forma, assumimos que a 

dimensão política da clínica só será possível intervindo na realidade e nos processos de 

produção de si e do mundo.  

Passos e Barros (2001), ao defenderem a dimensão política da clínica, propuseram 

o conceito de “experiência de desvio” como forma de criar novos territórios existenciais. O 

sentido da clínica não se limitaria à inclinação sobre o doente, porém convocaria à produção de 

um desvio (clinamen). Para melhor esclarecimento, utilizam o conceito da filosofia grega, em 

que o desvio permite aos átomos, ao caírem no vazio em decorrência de seu próprio peso e 

velocidade, chocarem-se compondo novas coisas. “Essa cosmogonia epicurista atribui a esses 

pequenos movimentos de desvio a potência de geração do mundo” (p. 3).  

Apesar da literatura fornecer perspectivas ampliadas sobre os modos de cuidado no 

campo da saúde mental, o cuidado delimitado aqui é aquele que Venturini (2005) denominou 

como “nova técnica terapêutica”: a desinstitucionalização (p. 17), que necessariamente propõe 

colocar a “Doença Mental entre parênteses” que, por sua vez, dialoga com tudo o que 

apresentamos até o momento sobre o ‘novo paradigma clínico’ ou ‘paradigma psicossocial’. 

Colocar a doença entre parentes, como propôs Basaglia (2005), representaria 

evidenciar o sujeito e sua história, em suas mais diversas relações, recusando a hegemonia do 

modelo sintomatológico. Desloca-se o processo do tratamento “da doença” para “a pessoa do 

doente” (GOLDBERG, 1996, p. 21). O foco se devia à vida e todas as conjunturas que a compõe 

e não apenas a identificação dos sintomas. O que não quer dizer “negar os sintomas, mas 

capacitar a instituição para, ao compreender e dialetizar essa expressão, ir ao encontro de uma 

história” (NICÁCIO, 1994, p. 100). 

Como descreve Venturini (2005), a opção dos Basaglias22, foi uma rigorosa opção 

científica, subvertendo a arrogância dos intelectuais de falar pelo outro, dando voz aos não 

                                                 
22Referência à tradição basagliana, considerando toda a contribuição teórica de Franca Ongaro Basaglia e Franco 

Basaglia. 
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especialistas (paciente e familiares, por exemplo), possibilitando emergir um novo sujeito. O 

fim do manicômio representaria o questionamento prático e teórico dos aparatos culturais e 

científicos que sustentavam a loucura e sua relação de dominação pelo Estado. A proposta 

“clínica” (política, cultural, epistemológica) da desinstitucionalização consistiria na capacidade 

de voltar-se para o doente, e não a doença, conduzindo o tratamento na busca das plenas 

possibilidades existenciais da pessoa, assim como de seus direitos. Mas, como Venturini (2005) 

afirma, toda essa luta deve ser com muita paixão, “com a intensidade ideal e com a lucidez que 

sempre acompanharam esses extraordinários seres humanos” (p. 21). 

Tenório (2001) corrobora com as pontuações acima ao afirmar que a clínica da 

reforma psiquiátrica propõe a reformulação das noções de cura e tratamento, partindo da crítica 

“a um estado de coisas que se pretende superar” (p. 55). Torna-se fundamental a discussão sobre 

autonomia e reabilitação, não mais de cura, assim como escuta e vinculação na via de uma 

proposta terapêutica. Nesse contexto, as práticas de cuidado não se submetem a um modelo 

centralizado, mas devem considerar as particularidades de cada situação. O autor, ao propor a 

superação da clínica, enfatiza a dimensão social política correspondente da proposta de 

desinstitucionalização. Uma vez que, para romper o paradigma clínico centralizador, é 

necessário descontruir as instituições que atuam no território social “intermediários de trocas 

sociais bloqueadas” (TENÓRIO, 2001, p.53). 

É fundamental nos posicionarmos politicamente para acolher o sofrimento, 

compreendendo a tessitura na qual ele se constituiu. Somente assim teremos condições de 

provocar tensões e desvios, ousando não seguir a cartilha tão cara e ardilosa que nos sustenta. 

Para isso, são necessárias forças de resistência para arrancar as vendas e lentes que nos alienam 

e capturam cotidianamente. 

 

3.2.2 A desinstitucionalização ainda é uma utopia/sonho? 

 

Considerando as análises anteriores, afirmamos que o projeto de 

desinstitucionalização propõe uma nova clínica no campo da saúde mental, que diretamente 

tenciona a política que a sustenta. Não há separação! Nessa direção, Passos e Barros (2004) 

afirmam que a fragmentação do mundo, assim como da clínica, suprime qualquer possibilidade 

de unidade de uma narrativa geral. As análises de Deleuze e Guattari compreendem que o 

capitalismo, pela fragmentação do socius, produz propositalmente uma aversão à história. 

Ardilosamente, o capitalismo constituído na história, da qual quer se descolar para dominar a 
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vida, impondo modelos, inclusive, de um ideal de saúde inquestionável, sustentado por um 

saber científico.   

Amarante (1996) fez uma colocação bem propícia quando afirmou que o projeto de 

desinstitucionalização é: “uma 'fase de transição', não se sabe ainda o que está por vir [...], 

porque essa não é uma realidade estática, em equilíbrio, mas em construção” (p. 22). Segue 

tecendo que a incerteza no que há de vir é apontado como ponto frágil e contraditório da 

experiência de Basaglia, que: “volta-se para a superação do ideal de positividade absoluta da 

ciência moderna em sua racionalidade de causa-efeito, para voltar-se para a 'invenção da 

realidade' como processo histórico” (p. 23, grifo do autor).  

Quais os pontos de convergência que encontramos nesse momento dialogando com 

Amarante, Passos, Barros, indiretamente, com Guattari, Deleuze e Basaglia? A loucura, a saúde 

ou a doença não se limitam à ciência psiquiátrica ou a qualquer outro campo teórico, é 

necessário dilatar os limites que constituem a vida. Nesse contexto, Basaglia e seus 

colaboradores organizam um corpo teórico e um conjunto de estratégias para repensar a 

psiquiatria, não apenas a partir das experiências anteriores de reformas psiquiátricas, mas 

principalmente das chamadas "humanidades". Basaglia, ao retomar algumas perguntas que 

pareciam óbvias para a psiquiatria e para a sociedade, por exemplo, ‘o que é a doença mental?’, 

problematizou os mitos da neutralidade e do distanciamento crítico, descomprometidos da 

Historicidade (AMARANTE, 1996). 

Não há transformação possível na clínica, se não houver transformação cultural, a 

partir de outras bases científicas, relacionadas com os princípios éticos e históricos. Nesse 

processo, Basaglia destaca a função estratégica dos técnicos, “seja do enfermeiro do 

manicômio, seja do pesquisador universitário, que devem ter como princípio a negação do ato 

terapêutico como ato de violência mistificada” (AMARANTE, 1996, p. 31). Considerando que 

a violência pode aparecer mascarada sob outras facetas mais sutis, a desinstitucionalização, 

portanto, é um compromisso ético de desconstrução e, simultaneamente, um processo criativo 

de novas realidades.  

Nesse momento, indagamos: estamos na via da desinstitucionalização no campo 

das políticas de saúde mental brasileira? Conseguimos romper com os especialismos, propondo 

uma clínica transdisciplinar23? Transformamos a cultura? Rompemos com o ideal de 

                                                 
23 Apesar de não definirmos a clínica transdisciplinar ao longo do texto, nos valemos da compreensão de Passos e 

Barros (2000), partindo do pressuposto que a clínica defendida no processo de desinstitucionalização, deveria ser 

transdisciplinar, e tão somente assim concebê-la. Nessa direção, a construção de uma clínica transdisciplinar não 

seria uma nova técnica, no entanto, a possibilidade de pensar o campo da clínica em sua potência criativa. Após 

uma longa e necessária discussão sobre o conceito de campo, os autores, afirmam que noção de campo tenciona 
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positividade absoluta da ciência moderna em sua racionalidade de causa-efeito no campo da 

saúde mental brasileiro? 

Lima (2010) defende que nunca no Brasil se propôs uma “revolução” ou 

“emancipação” psiquiátrica, de fato,  

 

Apenas é possível dizer ao longo dos anos, com as transformações teórico-políticas, 

somou-se à identidade pressuposta do paciente doente mental, proposta pela 

instituição psiquiátrica, uma identidade pressuposta do cidadão doente mental, pelos 

militantes da saúde mental, que culminou no desenvolvimento da política de saúde 

mental brasileira... (p. 115, grifo do autor) 

Corroborando com Passos e Barros (2000), em que pese o esforço observado nas 

últimas quatro décadas de se flexibilizar as fronteiras dos especialismos para propor uma clínica 

da reforma psiquiátrica desinstitucionalizante, o mais que se conseguiu foi se estabelecer um 

diálogo entre profissionais mais identificados com uma ou outra disciplina, remetidos, muitas 

das vezes, a determinados especialismos. O que observamos é a manutenção das fronteiras 

disciplinares, dos objetos e, especialmente, dos sujeitos desses saberes. 

Presenciamos a produção de novos especialistas pela máquina da saúde, o que antes 

era hegemonia de médicos, tem se tornado cada vez mais dos gestores, consultores, 

pesquisadores que se apropriam do monopólio de diagnósticos e soluções para a adaptação dos 

sujeitos a sociedade. “Uma máquina racionalizada e eficiente: um negócio de especialistas” 

(SOUZA et al., 2014, p. 13). 

Lima (2010) tenciona este campo sustentando sua tese de que a reforma psiquiátrica 

atual continua produzindo a “estigmatização e a medicalização dos indivíduos, o que nos faz 

intuir que a reforma psiquiátrica tem se dado apena em nível instrumental burocrático” (p. 119).   

No caso da psicologia, em comparação a outros cursos, Lima (2011) assinala que 

as transformações no modo de olhar e cuidar ainda se apresentam de forma extremamente 

                                                 
um deslocamento ao balizarem os seus próprios limites, ao defender que sujeito e objeto não são realidades 

previamente dadas, mas se produzem por efeito das práticas. “Estas, sejam teóricas ou não, devem explicar as 

posições subjetivas e objetivas que tendem a se estabilizar como realidade. Nessa perspectiva, já não se pode mais 

admitir sujeitos determinando formas de conhecer objetos, nem objetos com suas bem marcadas linhas se dando a 

conhecer aos sujeitos. Mas precisamos avançar mais em nossas formulações para que possamos radicalizar nossa 

afirmação inicial de que a clínica só pode ser concebida como transdisciplinar. Neste ponto temos que tomar em 

análise as disciplinas que vêm marcando fronteiras muitas vezes rígidas na definição de seus objetos de pesquisa 

e/ou interesse” (p. 74, grifos nossos).  Nessa direção, a loucura ou o adoecimento psíquico não é de um campo 

restrito, é fundamental ampliar as perspectivas teóricas, o limite entre as disciplinas deve ser subvertido, o eixo de 

sustentação dos campos epistemológicos deve ser desestabilizado. A inexistência desse limite impõe a radicalidade 

necessária, “pois não só o objeto é construído, mas o sujeito e o sistema teórico ou conceitual com o qual ele se 

identifica, eles também, são efeito emergente de um plano de constituição que não se pode dizer ter a unidade e 

homogeneidade de uma disciplina ou do campo científico, já que é composto de materiais heteróclitos, de 

diferentes gêneros. Há componentes teóricos e tecnológicos, mas também estéticos, éticos, econômicos, políticos 

e afetivos que se atravessam neste plano, impulsionando seu mecanismo de produção de realidade, seja ela objetiva 

ou subjetiva” (p. 75). 
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tímida. Essa timidez, por sua vez, não é algo resultante apenas de uma incapacidade de avanço 

epistemológico e metodológico no campo da saúde mental, ela é resultado dos efeitos das 

escolhas realizadas pelos psicólogos frente ao modo de lidar com a hegemonia do discurso 

psiquiátrico, afinal, “o Estado tem aparecido e permanecido como agente de facilitação do 

capitalismo tardio, cujas estratégias transformaram-se ao longo dos tempos, indo das técnicas 

violentas de contenção para a neutralização das possibilidades de organização social dos 

indivíduos” (p. 4). De forma perversa as ações que deveriam questionar a noção de doença 

mental e promover a desinstitucionalização, são reduzidas a uma racionalidade instrumental 

(para diagnosticar e faturar os procedimentos). Por outro lado, os profissionais da saúde mental 

buscam nesse instrumento útil, o conhecimento legítimo sobre a saúde e a doença, “investidos 

de uma autoridade científico-social que os coloca como militantes especialistas capazes de 

prescrever as melhores formas de inclusão...” (p. 4). 

O autor segue postulando que a política concebe o manicômio como produtor da 

desumanização do paciente, na contramão, propõe a ampliação dos serviços substitutivos a 

partir de dados demográficos como possibilidade de inclusão do louco na sociedade, no entanto, 

os instrumentos da psiquiatria permanecem os mesmos, não garantindo dessa forma uma real 

transformação, apenas, uma nova subordinação, o que ainda explicaria a medicalização como 

condução prioritária dos usuários. 

As práticas instrumentais ainda submetidas ao ideal cientificista da medicina, pelo 

binômio saúde-doença, transformam os profissionais em “especialistas capazes de prescrever 

as melhores formas de inclusão daqueles que eles mesmos carimbam com o diagnóstico 

excludente” (LIMA, 2011, p. 5).  

Em um texto anterior, ainda não publicado, discutimos essas considerações a partir 

de Marcuse (1964) ao refletir a sociedade unidimensional. O autor nos oferece elementos 

importantes para o aprofundamento da crítica apresentada do Lima (2011), sobretudo no que se 

refere à hegemonia da lógica instrumental técnico-científica que tem atravessado nossas 

práticas. Para Marcuse, a sociedade unidimensional é um universo fechado sem outras 

possibilidades de vida, sem oposição: 

 

[...] uma sociedade que controla e integra todas as dimensões da existência privada e 

pública, que assimila forças e interesses antes opostos, que administra metodicamente 

os instintos humanos; uma sociedade na qual toda força de negação está reprimida e 

se converte, por sua vez, em fator de coesão e afirmação. Este processo de integração, 

tão característico desta sociedade, se desenvolve, além disso, sem um terror aberto: a 

democracia consolida a dominação mais firmemente do que o absolutismo. A 

liberdade administrada e a repressão dos instintos se transformam em instrumentos 

fundamentais para o aumento incessante da produtividade (PEIXOTO, 2010. p. 156). 
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Nessa conjuntura, para que o funcionamento da sociedade unidimensional 

ocorresse, foi necessária a construção de um aparato técnico-instrumental, buscando controlar 

as forças sociais: - pela mecanização, padronização e uniformização da vida, com a perda de 

“oposição”, consequentemente com a supressão da individualidade, - pela fragilidade das 

forças emancipatórias, - através da regulação da livre concorrência. O ser humano, por sua vez, 

perde sua capacidade crítica uma vez que a organização social satisfaz todas as suas 

necessidades individuais (condicionadas a criação de falsas necessidades por grupos 

dominantes e bens de consumo produzidos e impostos pelas leis de mercado). 

Nesta perspectiva, as ciências que deveriam ser libertadoras, servem ao domínio e 

controle da natureza por meio de uma formalização matematizante, retirando sua potência de 

vida. Os fenômenos humanos tornam-se manipuláveis, observados, quantificados, negando sua 

dimensão histórica e humana. Perde-se, como assinala Yasuí (2006), a dimensão sócio-

histórica-cultural, propiciando a alienação de nossas próprias ações como construtores de nossa 

história. 

Yasuí (2006) salienta, a vida humana é complexa, apresenta contradições e 

paradoxos, recortar “da ‘sujeira’ da vida cotidiana”, isolar e estudá-la a partir de processos 

bioquímicos apenas é trabalhar a favor de uma razão instrumental, em outras palavras, a favor 

de um grande mercado que comercializa a felicidade artificial. Podemos observar esse 

fenômeno quando nos deparamos com o aumento e a banalização dos diagnósticos no âmbito 

da saúde mental. Toda e qualquer tristeza passa a ser compreendida como depressão, já a 

angústia como transtorno ansioso. Logo, buscam-se pílulas mágicas para a diminuição dessas 

emoções e tornar o ser humano apto e produtivo.  

Cabe uma ressalva importante: inegavelmente, transformações importantíssimas na 

esfera do cuidado e no campo legislativo propiciaram, como Lima (2010) sinaliza, mudanças 

qualitativas na reforma atual, reconhecendo-a como mais humanizadora que a política 

manicomial.  Porém, o autor considera-a uma “práxis reiterativa”, reiterativa porque não cria, 

não faz emergir uma nova realidade, uma mudança de fato. Retomamos aqui Tykanori, em uma 

ousadia afirmação: o grande Outro da reforma psiquiátrica, qualquer ela, em qualquer tempo, é 

a cronicidade. 

A partir dessas contextualizações, conseguimos compreender o terreno no qual a 

política se desenhou principalmente a partir dos anos de 2015, encontrando material fértil para 

as mudanças propostas nas políticas de saúde mental. 
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3.3 Tempos sombrios – 2015 e os novos rumos da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

 

Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades... 

O tempo não para, não para, não, não para. (O tempo não para – Cazuza) 

 

Antes mesmo de findarmos o ano de 2015, recebemos uma ingrata surpresa no dia 

14 de dezembro, a exoneração do então atual coordenador-geral de Saúde Mental, Álcool e 

outras Drogas, Roberto Tykanori, médico psiquiatra que estava à frente do cargo desde 2011, 

ator de fundamental importância na história da reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira. 

O cargo foi assumido pelo médico psiquiatra Valencius Wurch Duarte Filho, ex-diretor do maior 

hospício privadoda América Latina, a Casa de Saúde Dr. Eiras, em Paracambi, no Rio de Janeiro 

(dirigiu o estabelecimento de 1994 até 2000). Sua nomeação foi interpretada pelas mais variadas 

entidades como grave retrocesso na política adotada pelo país, que prezava pelo fim dos 

manicômios (Correio Brasilienze, 14/12/2015). Segundo o Jornal O Globo, de 16 de dezembro 

de 2016, a mudança de gestão foi apoiada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (O GLOBO, 

2016). 

Os movimentos contrários à nomeação de Valencius defendiam que seu histórico 

profissional se posicionava contra o modelo atual, inclusive, a instituição por ele gerida foi alvo 

de uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro em 2000. O hospital foi denunciado no 

relatório da 1ª Caravana Nacional de Direitos Humanos, feita pela Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Deputados, por inúmeras violações, dentre elas: maus tratos; estupros; 

mortes; eletroconvulsoterapia, sem qualquer indicação terapêutica. Consequentemente, por 

ação judicial, a unidade foi fechada em 2012.Em entrevistas à época da inspeção do MP, Duarte 

Filho expressou ser contra a reforma psiquiátrica em curso no país (Correio Brasilienze, 

14/12/2015). 

Logo após a sua nomeação, presenciamos a construção de várias cartas e 

movimentos de repúdio liderados pelas mais importantes entidades representativas do país24. 

Como observamos no site do Conselho Federal de Psicologia, dois dias após a divulgação da 

nomeação de Duarte Filho, a Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças 

(APAF), o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e os Conselhos Regionais de Psicologia 

                                                 
24 No link: http://www.cress-es.org.br/site/images/compilado_cartas_de_apoio_vf.pdf (Acesso em: 19 fev. 2018), 

é possível ter acesso ao copilado de cartas de apoio ao pedido de revogação da nomeação de Valencius W. Duarte 

Filho para a coordenação de saúde mental, álcool e outras drogas do ministério da saúde. Este copilado de cartas 

conta com um agrupamento de 57 páginas, representados por diversas associações brasileiras. 

http://www.cress-es.org.br/site/images/compilado_cartas_de_apoio_vf.pdf
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divulgaram documento em que manifestam “repúdio e indignação” pela indicação feita pelo 

Ministro da Saúde. “É inaceitável para esse coletivo calar-se frente ao risco de mais este enorme 

retrocesso e, por isso, nos colocamos ao lado de todos os demais movimentos e manifestos de 

repúdio a esta afronta – uma ameaça de desmonte do SUS e de aniquilamento da reforma 

psiquiátrica”, aponta o texto divulgado no site do CFP25. Ao lado de representantes da 

Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME), Centro Brasileiro de Estudos em Saúde 

(CEBES), Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região (CRP-21 – Piauí/PI), Instituto de 

Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IMS-UERJ), Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial (MNLA) e Rede Nacional Internúcleos da Luta 

Antimanicomial (RENILA). 

 O psiquiatra Rossano Cabral Lima, professor do Instituto de Medicina Social da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), em entrevista para o blog Viamundo 

publicado na página da FIOCRUZ, editado pela jornalista Conceição Lemes, diz que o processo 

brasileiro de reforma psiquiátrica deve ir além da questão da desospitalização. Sintetizando, ele 

disse que são ações de reabilitação psicossocial, promoção de saúde e de direitos humanos para 

essas pessoas. No entanto, afirma que o movimento acabara de sofrer um golpe no dia 10 de 

dezembro de 2015! Neste dia, em audiência pública com representantes de 656 entidades de 

saúde e movimentos sociais ligados à luta contra os manicômios, Marcelo Castro - 

peemedebista, na época, ministro da saúde, anunciou para coordenador-geral de Saúde Mental, 

Álcool e outras Drogas, do Ministério da Saúde (MS), o psiquiatra Valencius Wurch Duarte 

Filho, efetivando sua nomeação, antecipadamente para o dia 14 de dezembro. Rossano Cabral, 

que estava presente à audiência, lembra que pouco antes da revelação do nome, Castro afirmou 

que “a atual gestão da saúde mental havia exagerado na direção política e ideológica do 

campo, e que queria dar uma condução mais ‘científica’. Chegou a tecer críticas à influência 

de teóricos como Michel Foucault na formação de colegas de sua geração de psiquiatras” 

(BLOG VIAMUNDO, 2015 grifos nossos). 

Interessante é que a jornalista prossegue a reportagem informando que em uma 

breve busca no Google e em sites de informação e comunicação científica em saúde, não 

encontrou trabalhos científicos sobre saúde mental publicados por Valencius Wurch. Em seu 

Lattes, informa que, de 1979 a 1981, fez residência médica em Psiquiatria na Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e desde 1982 é médico do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. 

                                                 
25 Link: http://site.cfp.org.br/sistema-conselhos-repudia-troca-de-coordenador-de-saude-mental-do-ministerio-da-

saude/. Acesso em: 19 fev. 2018. 

http://site.cfp.org.br/sistema-conselhos-repudia-troca-de-coordenador-de-saude-mental-do-ministerio-da-saude/
http://site.cfp.org.br/sistema-conselhos-repudia-troca-de-coordenador-de-saude-mental-do-ministerio-da-saude/
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De 1994 a 2000, Valencius Wurch foi diretor-técnico da Casa de Saúde Dr. Eiras. Novamente, 

encontramos mais uma fonte em que garante a posição de Valencius contra a reforma 

psiquiátrica antimanicomial. Segundo o blog, em entrevista de Valencius ao Jornal do Brasil, 

publicada em 7 de junho de 1995, ele criticou o projeto de lei n. 3657/1989 (originário da Lei 

da Reforma Psiquiátrica, a 10.216/2001), afirmando serem os fundamentos “de caráter 

ideológico, e não técnico, e se baseiam em situações ultrapassadas”. 

 Coincidentemente (ou não, claro), o Ministério da Saúde defendia a escolha do 

coordenador geral argumentando a indicação como puramente técnica, desta forma, 

questionamos quais os parâmetros que o ministro da saúde considerava como técnico-

científico? O psicólogo e consultor do blog ViaMundo, Luiz Bolzan, lançou uma pergunta que 

vem ao encontro das nossas indagações: “que elementos terapêuticos teriam técnicas de tortura 

e total reclusão? ” Prosseguimos, o que teoricamente sustenta a tentativa de tortura e reclusão 

com suposta finalidade terapêutica? Para responder, Bolzan recorreu a autores como Habermas 

e Marcuse, afinal, toda técnica é ideológica, resta saber a serviço de quem. Da manutenção do 

status quo dominante ou dos trabalhadores, dos que sofrem e tem o Estado e o capital contra si? 

Recorrendo à história da psiquiatria, reconhecemos no nascimento dos 

estabelecimentos psiquiátricos o mesmo discurso. Sob a influência Iluminista do século XVIII, 

Pinel estabelece um novo modo de observação sobre o fenômeno da loucura, pautada no 

isolamento, observação e categorização dos sintomas. Como descreve Castel (1978), Pinel 

inaugura uma “nova tecnologia”, onde a doença é vista como problema Moral, puramente 

classificatória e “que se esgota em constituir nosografias” (1978, p.103-104). O hospital que 

antes era destinado aos excluídos, vai se tornando instituição de assistência, disciplina, 

medicalização e tutela. Segundo Amarante (1995b), a psiquiatria, pautada na suposta da 

neutralidade científica, acompanhará os rumos das ciências naturais, influenciada pelo 

positivismo; construirá modelos centrados na medicina biológica limitados a descrever os 

distúrbios psíquicos a partir de causalidades orgânicas. Como o próprio autor aponta, Pinel, 

considerado por muitos o pai da psiquiatria, funda um saber sobre a loucura e o sobre o hospital. 

Tykanori (2016), valendo-se da Leitura de Foucault faz um apontamento 

interessante, Pinel apesar de libertar “os loucos dos grilhões de ferro”, posteriormente 

encarcerou-os em uma trama mais astuta e sutil, porém não menos violenta e desumana, que 

foram os hospitais psiquiátricos. 

Outro ponto de convergência no discurso do então ministro da saúde defendendo o 

“caráter científico”, com a história da psiquiatria, remete ao ano de 1923, quando Gustavo 
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Riedel criou a liga Brasileira de Higiene Mental. Na carta de fundação, os princípios da Liga 

constituíram um programa de intervenção no espaço social, com características racistas, 

xenofóbicas, eugenistas, porém consideradas científicas. A psiquiatria brasileira nesse momento 

se vinculava à corrente alemã para explicar a origem das doenças mentais e muitos dos aspectos 

éticos, políticos e ideológicos de vários eventos sociais (AMARANTE, 1994). Cabe apresentar 

um trecho do discurso do pronunciamento de Rodrigues Caldas, primeiro diretor da Colônia de 

Alienados de Jacarepaguá, no lançamento da Pedra Fundamental para construção da colônia, 

em maio de 1920, que comunga com os mesmos ideais: 

 

[...] com a promulgação de uma nova legislação na qual serão resolvidos delicados 

problemas atuais de higiene e defesa social pertinentes aos deveres do Estado para 

com os tarados e desvalidos de fortuna, do espírito ou do caráter, para com os 

mendicantes ociosos e errabundos, para com os ébrios, loucos e menores retardados, 

ou delinquentes ou abandonados, assim como para os indesejáveis inimigos da ordem 

e do bem público, alucinados pelo delírio vermelho e fanático das sanguinárias e 

perigosíssimas doutrinas anarquistas ou comunistas, do maximalismo ou 

bolchevismo. (Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psiquiatria apud AMARANTE, 

1994, p. 77). 

 

Avancemospara2015, no dia 15 de dezembro, data da publicação no Diário Oficial 

da União da nomeação de Valencius Duarte Filho, cerca de mil pessoas, entre profissionais de 

saúde, usuários dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), familiares e movimentos 

sociais, fizeram uma manifestação, entoando “Fora Valencius”. Em seguida ocuparam os 

gabinetes da Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (CGMAD/MS), na 

Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Mais do que um simples protesto, a ação que congregou 

teoria, prática social e política repercutiu em diversos veículos nacionais de imprensa e de 

comunicação, fora das redes sociais, no ato que ficou conhecido como “(L)oucupa Brasília”. 

Como noticiou o site da ABRASCO, a proposta pelos ocupantes foi rapidamente articulada 

pelo conjunto dos mais variados movimentos nacionais, chegando caravanas de Pernambuco, 

Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Goiás (em 13/12/2015).  Pela manhã do dia 

14, representantes do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial (MNLA), da Rede 

Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA), do Conselho Federal de Psicologia, 

do Conselho Federal de Serviço Social, das frentes antimanicomiais do Rio de Janeiro, de São 

Paulo, e do Grupo Temático Saúde Mental (GTSM/Abrasco) estiveram reunidos com a chefia 

de gabinete da Secretaria de Governo do Palácio do Planalto. Após nova exposição de motivos, 

foi reforçada a posição de que não haveria recuo do movimento até a saída de Valencius Wurch, 

e que só haveria acordo com a nomeação de um profissional comprometido com a construção 
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histórica da reforma psiquiátrica antimanicomial em diálogo com os movimentos sociais. 

(ABRASCO, 2015) 

E, nos dias que se seguiram ações em diversas cidades e estados, foram realizadas 

em forma de repúdio. Centenas de entidades e conselhos profissionais reforçavam seus 

posicionamentos contra a nomeação. Infelizmente, quatro meses da ocupação e o que 

presenciamos foi a ação truculenta da Polícia Federal, como noticiada pelo site da ABRASCO, 

em 15/04/2016: “Ocupação ‘Fora Valencius’ é desmantelada com ação da Polícia Federal” 

(ABRASCO, 2016). A ABRASCO considerou este ato como um golpe contra os 

movimentos sociais de saúde. Vivíamos às vésperas do impeachment da então presidenta 

Dilma Rousseff, situação aproveitada para a realização, na tarde do dia 15 de abril, pela Polícia 

Federal de execução do mandato de reintegração de posse, exigindo a retirada de todos os 

militantes e ativistas da sala CGMAD/MS. No entanto, não poderíamos deixar de registrar que 

a Ocupação Fora Valencius permaneceu por 121 dias, um fato inédito e histórico. 

O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União e expedido pelo Tribunal Regional 

Federal na manhã dessa sexta-feira, 15 de abril. Às 14 horas, a Polícia Federal já 

estava na portaria do prédio do Ministério da Saúde. Segundo relatos, o clima foi 

tenso. Havia agentes que não estavam devidamente identificados e foi 

exigida saída imediata, sem dar tempo para a chegada dos advogados da ocupação. 

Armas de grosso calibre serviram de instrumento de intimidação, aumentando a tenso 

e levando ao mal-estar de um dos militantes. Às 16 horas, sob salva de palmas de 

diversos técnicos do Ministério, os ocupantes saíram da sala da CGMAD de cabeça 

erguida. 

Ao todo, a ocupação Fora Valencius permaneceu 121 dias. Foram quatro meses de 

uma atuação política legítima, na qual os valentes produziram estratégias, vivências e 

ações disruptivas, instrumentos técnicos e políticos que põem na prática os preceitos 

da lei nº. 10.216 e demais legislações e políticas nacionais. Os valentes ocupantes 

trabalharam e muito em prol da saúde brasileira, ao contrário do ministro Marcelo 

Castro, que mantém um profissional com trajetória conflitante com a Reforma 

Psiquiátrica, colocado no cargo para servir de agente do desmonte dessa política. 

A Abrasco se solidariza e parabeniza os valentes ocupantes, homens e mulheres que, 

ao abraçarem a luta por uma atenção psicossocial que respeite e valorize a diferença 

e os diversos modos do ser de maneira tão entregue, devota e intensa, escreveram mais 

uma página da história da luta da saúde no Brasil. Não há reintegração ou decreto que 

faça retroceder o movimento antimanicomial e a luta por saúde, democracia, 

diversidade e cidadania. (ABRASCO, 2016) 
 

No dia 06 de maio de 2016, foi publicada no Diário Oficial da União a exoneração 

de Valencius Wurch do cargo, conforme noticiou o site da ABRASCO em 10 de maio de 2016. 

Para Paulo Amarante, vice-presidente da Abrasco, em entrevista a este mesmo site, o mérito da 

conquista é do movimento social da saúde, que lutou, resistiu e ocupou a CGMAD/MS desde 

o primeiro momento que soube da nomeação de Valencius e não abaixou a cabeça frente às 

pressões que sofreram. Ele destaca também a capacidade e a sensibilidade do ministro José 

Agenor em perceber a permanência de Valencius como uma prova cabal de retrocesso na área. 

https://www.abrasco.org.br/site/2015/12/nota-publica-cgmadms/
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No entanto, ousamos discordar de Amarante, talvez, com uma visão mais pessimista, pois 

tendemos a perceber como foi noticiado pela “Rede Brasil Atual” em 09 de maio de 2016,  

 

[...] apesar de aliviados com a exoneração de Valencius Wurch [...], lamentamos 

apenas que tenha sido pela troca no ministério, e não devido às pressões do nosso 

movimento em defesa da saúde mental livre de manicômios e comunidades 

terapêuticas, as quais ele defendia. No entanto, precisamos estar alertas quanto ao 

substituto", disse Evelyn Sayeg, representante do Levante Popular da Juventude na 

Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo (Feasp). [...] "Não faltam bons nomes 

entre especialistas afinados com a reforma antimanicomial. É grande a expectativa em 

relação ao nome do sucessor. Agora, o que não queremos, é que venham novos 

'Valencius'", afirma o dirigente. 

Entre os nomes, segundo Giannini, está o do psiquiatra Ronaldo Laranjeira. Muito 

conhecido dentro e fora do meio, com forte presença na mídia. "Embora não expresse 

uma visão tão antiquada e retrógrada da saúde mental como Valencius, Laranjeira é 

até mais pernicioso. Tem ligações com hospitais, clínicas, laboratórios e com 

organizações sociais, defendendo claramente tais interesses. É também um sujeito das 

políticas tucanas em São Paulo e minimiza o trabalho desenvolvido pelos Centros de 

Atenção Psicossocial (Caps)", diz o presidente do Sinpsi. 

Outros nomes, também ligados à defesa do modelo de internação para tratamentos 

psiquiátricos, são do Padre Haroldo, criador de uma comunidade terapêutica de 

mesmo nome, em Campinas (SP). (REDE BRASIL ATUAL, 2016) 

 

Em 10 de fevereiro de 2017, assumiu o cargo de Coordenador-Geral de Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, da 

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o médico Quirino Cordeiro Junior. A 

nomeação foi celebrada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), que evidenciou a 

experiência de 20 anos em psiquiatria e seu trabalho na saúde mental, além de ter desenvolvido 

pesquisas científicas na área acadêmica, tendo atuado como Professor Adjunto e Chefe do 

Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 

(FCMSCSP), bem como Professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Foi enfatizada pela ABP sua experiência como médico da rede de assistência, 

possibilitando amplo conhecimento das dificuldades enfrentadas pela população geral no 

atendimento à saúde mental. “Isso, com certeza, vai me ajudar a identificar todas as deficiências 

e dificuldades da assistência aos pacientes e poder propor coisas novas, que possam 

efetivamente ajudar as pessoas”, declaração de Quirino ao site da ABP. O psiquiatra afirma 

ainda que terá como premissa o atendimento multidisciplinar aos pacientes, baseando-se em 

sua experiência, não somente prática como científica: 

 

[Eu] me comprometo inicialmente a trabalhar junto com as associações de familiares, 

de pacientes, junto aos movimentos de trabalhadores pela saúde mental, junto a todos 

os atores que atuam em prol da saúde mental, sendo psiquiatras ou não. O meu 

trabalho vai ser focado na atuação multiprofissional, no diálogo, no trabalho conjunto 

e diário com colegas de outras profissões da área de saúde mental, porque só assim a 
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gente vai conseguir formar uma frente multidisciplinar para superar todas as 

dificuldades. (Quirino em entrevista ao site da ABP) 

 

Novamente, em plenária do Conselho Federal de Medicina (CFM) em 30 de março 

de 2017, Quirino reafirmou seu compromisso no trabalho multidisciplinar baseado no diálogo 

conforme noticiado no site do Conselho Federal de Medicina (CFM). Compromisso esperado 

de um representante pelos trabalhadores, pesquisadores e militantes da saúde mental. 

No entanto, em 02 de maio de 2017,a nota técnica datada de 25 de abril de 201726, 

lançada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela ABP (BLOG do O GLOBO, 2017), 

apareceu como uma nova tentativa de golpe contra a reforma psiquiátrica antimanicomial. A 

nota apresentou críticas sobre as condições atuais da assistência à saúde mental em todo o 

território Brasileiro, destacaremos um trecho referente a RAPS: 

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, através de portaria, que criou a Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS) e excluiu os Ambulatórios Psiquiátricos 

Especializados, fundamentais em qualquer tratamento de saúde e que, além de não ter 

os ambulatórios psiquiátricos especializados, esta “rede” incompleta ainda não foi 

implantada de forma satisfatória, funcionando de maneira precária, irregular e ilegal; 

não obedecendo a Lei Federal 10.216/2001, nem a Resolução 2057/2013, do Conselho 

Federal de Medicina (CFM). 

 

Poucos meses depois, em 31 de agosto de 2017 (ESQUERDA DIÁRIO, 2017),foi 

sugerida em uma reunião ocorrida pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

(Conass), com o Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(Conasems),a possibilidade da retomada de credenciamento de hospitais psiquiátricos. 

Ressaltamos que tanto o coordenador Quirino, Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool e 

Outras Drogas do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção 

à Saúde do Ministério da Saúde que respeitaria os diferentes seguimentos sociais e avanços da 

reforma psiquiátrica, quanto o atual ministro da saúde Ricardo Barros não expressaram 

qualquer opinião sobre o assunto. No evento, o discurso de suposta “eficácia” na defesa de 

retomar o modelo manicomial se manteve forte. 

A reportagem traz, ainda, uma defesa que muito nos inquieta do secretário de saúde 

do município de São Paulo, na atual Gestão do prefeito Dória, Paulo Wilson Pollara: “Não há 

dúvida de que a volta das vagas em hospitais psiquiátricos é um dos temas mais importantes”, 

                                                 
26A nota está disponibilizada no site da ABP, podendo ser lida na íntegra acessando o link:  

http://www.abp.org.br/portal/abp-e-cfm-divulgam-nota-tecnica-sobre-situacao-da-assistencia-publica-em-saude-

mental-no-brasil/. Visualizado em 31 maio 2018. 

http://www.abp.org.br/portal/abp-e-cfm-divulgam-nota-tecnica-sobre-situacao-da-assistencia-publica-em-saude-mental-no-brasil/
http://www.abp.org.br/portal/abp-e-cfm-divulgam-nota-tecnica-sobre-situacao-da-assistencia-publica-em-saude-mental-no-brasil/
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na tentativa de se justificar prossegue: “Pacientes psiquiátricos precisam circular. Isso não pode 

ser feito em hospitais gerais. Não há condições para isso, nem segurança”.  

Na reunião, outras justificativas foram levantadas, sendo a principal delas a baixa 

ocupação dos leitos psiquiátricos em hospitais gerais em detrimento da lotação dos hospitais 

psiquiátricos. Diante destas justificativas, voltamos a questionar: que desejo tão forte é esse de 

afastarmos os “loucos” do convívio social? 

Pedro Henrique Marinho Carneiro, que também atuou na coordenação de saúde 

mental do Ministério, na reportagem do “Esquerda Diário” (2017), tenta responder essa 

pergunta numa outra perspectiva, levando em consideração a lógica de pagamento diferenciada 

para os hospitais psiquiátricos, que recebem por atendimentos, e, quanto maior a "produção", 

maior o rendimento. Por outro lado, os hospitais gerais que reservam leitos para atendimento 

psiquiátrico, o pagamento é feito por contrato, recebendo uma quantia fixa, independentemente 

de os leitos estarem ocupados. Esta informação podemos confirmar através da Portaria n. 953 

de 12/09/201227. 

Em entrevista ao mesmo site jornalístico, Roberto Tykanori, ex-coordenador de 

Saúde Mental do Ministério da Saúde, traz apontamentos interessantes para dialogarmos: “Se 

há vagas ociosas em um hospital, por que aumentar as vagas em outro? Talvez, o leito não 

esteja ocupado não por problemas de fluxo, por redução da demanda ou até mesmo de 

referenciamento”. E completa: “ou talvez os médicos e profissionais de saúde ainda tenham 

formações inadequadas para que o atendimento seja feito corretamente”. 

Carneiro concluiu a reportagem para o “Esquerda Diário” (2017) enfatizando que 

tais mudanças trariam um enorme prejuízo para história da saúde mental brasileira. Ele observa 

que a redução do uso de leitos de hospitais psiquiátricos não ocorreu aleatoriamente. “Há um 

acúmulo de relatos de histórias de violação de direitos humanos nessas instituições. Isso trouxe 

para o Brasil até mesmo condenação em cortes internacionais”, como foi o caso do Damião 

Ximenes, no município de Sobral/CE (que abordaremos brevemente no próximo subcapítulo). 

As ações que consideramos contrárias a RAPS ganham força, inicialmente pelo não 

investimento para sua efetivação, consequentemente, através dos discursos de sua ineficácia. 

Não há, até então, debates amplos com os mais diferentes representantes das políticas de saúde 

                                                 
27 Art. 5º Os leitos saúde mental dos estabelecimentos de saúde habilitados por Portaria específica como 06.36 - 

Serviços Hospitalares de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental incluindo aquelas 

com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas, instituídos de acordo com a Portaria nº 

148/GM/MS, de 31 de janeiro de 2012, receberão incentivo financeiro de custeio anual no valor de R$ 67.321,32 

(sessenta e sete mil trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos). 
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mental e sociedade civil para compreender a situação de cada região e propor estratégias de 

fortalecimento das políticas públicas. 

Nessa direção, em setembro de 2017, com o argumento da subnotificação nos 

registros de casos de doença mental, a baixa ocupação de leitos específicos e erros na gestão 

dos recursos, foi realizado um relatório sobre a RAPS. Neste documento, elaborado pelo 

Ministério da Saúde, acusava que R$ 185 milhões destinados ao financiamento dos serviços 

nessa área, nos últimos dez anos, não foram aplicados. Alegava-se que em média 16% dos 

Centros de Atenção Psicossocial não registraram atendimentos nos últimos três meses. E, 

metade dos 1.164 leitos destinados à internação em hospitais gerais não eram ocupados, 

enquanto 44 hospitais psiquiátricos tiveram atendimento acima da capacidade. A partir deste 

relatório, com o argumento de aprimorar o diagnóstico e propor medidas para que os serviços 

fossem ofertados com mais efetividade e otimização de recursos, foi anunciada a criação de um 

grupo de trabalho pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), (EBC AGÊNCIA BRASIL, 

2017). 

Em curto espaço de tempo, na manhã do dia 14 de dezembro de 2017, a CIT 

aprovou mudanças na política de saúde mental brasileira através da resolução nº 32, intitulada: 

“Diretrizes para o Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial”. Suas principais alterações 

conforme estabelecidas foram:  

 

Art. 1º - Estabelecer as diretrizes para o fortalecimento da RAPS. Considera-se como 

componentes da RAPS os seguintes pontos de atenção: 

1. Atenção Básica; 

2. Consultório na Rua; 

3. Centros de Convivência; 

4. Unidades de Acolhimento (Adulto e Infanto-Juvenil); 

5. Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) I e II; 

6. Hospital Dia; 

7. Unidades de Referência Especializadas em Hospitais Gerais; 

8. Centros de Atenção Psicossocial nas suas diversas modalidades; 

9. Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental; 

10. Hospitais Psiquiátricos Especializados. 

Art. 2º - Habilitar e incentivar todos os serviços da RAPS que estejam tecnicamente 

aprovados pela Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, do 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção à Saúde 

(CG-MAD/DAPES/SAS) e garantir a continuidade do financiamento das obras de 

serviços desta Rede que também estejam tecnicamente aprovados. 

Art. 3º - Pactuar diretrizes clínicas para linhas de cuidados na RAPS. 

Art. 4º - Pactuar critérios de acompanhamento e monitoramento da RAPS, com metas, 

indicadores qualitativos e quantitativos, estimulando ainda a adequada regulação do 

acesso dos usuários aos diferentes pontos de atenção da Rede. 

Art. 5º - Vedar qualquer ampliação da capacidade já instalada de leitos 

psiquiátricos em hospitais especializados, conforme registro do CNES nesta data, 

reafirmando o modelo assistencial de base comunitária. 

Art. 6º - Aprovar a criação de "Equipes Multiprofissionais de Atenção Especializada 

em Saúde Mental", com objetivo de prestar atenção multiprofissional no nível 



74 

 

 

 

secundário, apoiando de forma articulada a atenção básica e demais serviços das redes 

de atenção à saúde. 

Art. 7º - Aprovar a criação de nova modalidade de Centro de Atenção Psicossocial de 

Álcool e outras Drogas do Tipo IV (CAPS AD IV), com funcionamento 24 horas, 

prestando assistência de urgência e emergência, para ofertar linhas de cuidado em 

situações de cenas de uso de drogas, especialmente o crack ("cracolândias"), de forma 

multiprofissional e intersetorial. 

Art. 8º - Fortalecer e apoiar técnica e financeiramente o processo de 

desinstitucionalização de pacientes moradores em Hospitais Psiquiátricos: 

I - habilitar 200 SRTs até o final de 2018; 

II - garantir maior flexibilidade aos gestores municipais para a organização das SRTs; 

Art. 9º - Ampliar a oferta de leitos hospitalares qualificados para a atenção a pessoas 

com transtornos mentais e/ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas. 

I - estimular a qualificação e expansão de leitos em enfermarias especializadas em 

Hospitais Gerais; 

II - reestruturar a equipe multiprofissional mínima requerida para o funcionamento 

das enfermarias especializadas em Hospitais Gerais; 

III - monitorar sistematicamente a taxa de ocupação mínima das internações em 

Hospitais Gerais para o pagamento integral do procedimento em forma de incentivo; 

IV - reajustar o valor de diárias para internação em hospitais especializados de 

forma escalonada, em relação aos atuais níveis, conforme o porte do Hospital. 

Art. 10º - Financiar pesquisas que subsidiem a implantação de Programas de 

Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas para adolescentes e jovens. 

Art. 11º - Fortalecer a parceria e o apoio intersetorial entre MS/MJ/MDS/MT em 

relação as Comunidades Terapêuticas. 

Art. 12º - Promover ações de Prevenção ao Suicídio, por meio de parcerias com 

Estados e Municípios, bem como instituições que atuam nesta área. 

Art. 13º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. (Grifos nossos, 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) 

 

Segundo a EBC Agência Brasil (2017), o Ministério da Saúde afirmou que as 

mudanças vetavam a ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos e garantiu a ampliação da 

rede de atenção, reafirmando o modelo assistencial de base comunitária, ainda, 

comprometendo-se com o processo de desinstitucionalização ao alegar investimento na 

construção de residências terapêuticas. No entanto, segundo noticiado pela Revista Fórum 

(2017), Paulo Amarante, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, afirmou que a 

portaria foi aprovada rapidamente, sem qualquer discussão: 

 

Não foi aberta a palavra. Eu [Paulo Amarante] pedi a palavra, o Ronald Ferreira dos 

Santos, presidente do Conselho Nacional de Saúde, pediu também e o ministro 

respondeu grosseiramente que não daria a fala a ninguém. A portaria só foi lida. Não 

tivemos qualquer possibilidade de manifestação (REVISTA FÓRUM, 2017).  

 

Recebemos com preocupação a postura não democrática do Ministério da Saúde e 

da Coordenação de Saúde Mental, contrária a falas noticiadas anteriormente, em que garantia 

o diálogo com as mais diversas entidades representativas. Nossas inquietações encontraram 

ressonância nas críticas postuladas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), pela Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e pela Procuradoria Federal dos Direitos dos 
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Cidadãos (PFDC).Todos apontaram retrocessos no tratamento de pacientes com transtornos 

mentais e a usuários de álcool e drogas, temendo o retorno da internação de pessoas com 

transtornos em hospitais psiquiátricos. 

Para o psiquiatra Leon Garcia, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 

da USP, esta resolução seria a maior ameaça à política de saúde mental desde os primeiros 

movimentos de reforma psiquiátrica antimanicomial. Para ele, as mudanças dão apoio aos 

hospitais psiquiátricos, além do risco de desfinanciamento de outros dispositivos. Com receio 

semelhante, a procuradoria alegou que a portaria afronta os direitos humanos e a reforma 

psiquiátrica, pois limitam recursos para unidades que trabalham com a reinserção psicossocial, 

ao passo que aumentam o custeio de hospitais psiquiátricos (REVISTA FÓRUM, 2017). 

Por sua vez, o CFP se colocou contrário à mudança, destacando, ainda, o encontro 

com dezenas de instituições que marcou os 30 anos de mobilização em defesa do fim dos 

manicômios. Neste encontro foi aprovada a Carta de Bauru, que reafirma que “uma sociedade 

sem manicômios é uma sociedade democrática”. 

O CFP se manifestou publicamente nos dias 16 e 17 de dezembro de 2017, lançando 

um posicionamento por escrito28. O conselho interpretou como insulto o retorno do 

financiamento aos hospitais especializados, o retorno dos ambulatórios no momento de 

fragilização do cuidado territorial da Atenção Primária em Saúde. Assim como a inclusão das 

Comunidades Terapêuticas, com financiamento de R$ 240 milhões por ano, frente os quase 

R$ 32 milhões por ano para implantação dos demais dispositivos da rede. O CFP diante do 

exposto considerou possíveis interesses econômicos que subsidiaram a proposta dentro de uma 

lógica privatista. 

Indagamos a não efetivação da Lei 10.216/2001 que propõe a extinção progressiva 

dos hospitais psiquiátricos redirecionando o modelo assistencial em saúde mental de base 

comunitária. E o compromisso legal de diminuir as internações hospitalares e o investimento 

na rede pública substitutiva ao modelo manicomial? Contrariamente, a resolução garante o 

reajuste a hospitais privados e comunidades terapêuticas que, em sua maioria, compactua com 

um modelo da clínica tradicional, fortemente marcada pelo ideal organicista. 

Segundo o que foi noticiado pela Agência Brasil (2017b), o coordenador de Saúde 

Mental Quirino Cordeiro Junior afirmou ao site que “não há nenhum retrocesso”. Justificando 

a ampliação do número de leitos ao diagnóstico realizado anteriormente. Desta forma, afirmou 

                                                 
28 Disponível em: http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Posicionamento-do-Sistema-Conselhos-

contrário-ao-Plano-Nacional-de-Saúde-Mental.pdf. Visualizado em: 09/01/2018. 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Posicionamento-do-Sistema-Conselhos-contrário-ao-Plano-Nacional-de-Saúde-Mental.pdf
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Posicionamento-do-Sistema-Conselhos-contrário-ao-Plano-Nacional-de-Saúde-Mental.pdf
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“investir na ampliação apenas dos leitos que estão dentro de enfermarias especializadas”. 

Novamente, ao ser questionado sobre a possibilidade da manutenção da exclusão desses 

pacientes, Cordeiro justificou que, “do ponto de vista técnico, existem dificuldades concretas 

de manejar um quadro psicótico agudo em uma enfermaria geral” (EBC AGÊNCIA BRASIL, 

2017). 

Cabe ressaltar, que o coordenador recebeu apoio da FENAEMD-SM - Federação 

Nacional das Associações em Defesa da Saúde Mental29. Em carta divulgada no site da ABP, a 

FENAEMD-SM manifestou: 

 

[...] com imensa gratidão que nos dirigimos ao Ministro da Saúde, senhor Ricardo 

Barros, que demonstrou sensibilidade para como sofrimento de pessoas com 

transtornos mentais, levando adiante as propostas de transformação na RAPS, 

promovendo o amplo debate necessário à construção de novas políticas públicas 
e promovendo mudanças que repercutirão para além das atribuições do seu ministério.  

Agradecemos, também, veementemente, ao Coordenador de Saúde Mental, Álcool e 

Outras Drogas, dr. Quirino Cordeiro Júnior, pela coragem de formular um projeto 

técnico, científico, sem se deixar conduzir por ideologias ultrapassadas e 

interesses outros que não o bem-estar e qualidade de vida das pessoas com transtornos 

mentais (FENAEMD-SM, 2017, grifos nossos).  

 

Nesse momento, em que surgem algumas dúvidas, desejávamos abrir espaço para 

o diálogo. Quais das ideologias ultrapassadas referidas seriam a estratégia psicossocial e, a 

proposta de uma Rede de Atenção Psicossocial de base territorial, que comunga com os 

princípios do SUS? Seria a crise psicótica estritamente nosológica, desatrelada dos aspectos 

sociais, comunitários, familiares? Poderiam comunidades terapêuticas30, em sua maioria de 

base religiosa, compreender o adoecimento psíquico de forma multifatorial (biopsicossocial), 

na perspectiva da redução de danos? Ainda, onde e com quais representantes esse debate, para 

reformulação da Lei 10.216, foi amplamente promovido? Por último, o que poderiam nos dizer 

sobre todos os esforços das comunidades acadêmicas nos últimos anos, com centenas de 

                                                 
29 Carta publicada no site da ABP em 14 de dezembro de 2017: http://www.abp.org.br/portal/wp-

content/upload/2017/12/AgradecimentoPublicoFENAEMD-SM.pdf. Visualizada em: 09/01/2018. 
30 Para não sermos reducionistas quanto às práticas das Comunidades Terapêuticas, ou ainda, deixar a falsa 

compreensão de intolerância religiosa, utilizaremos as palavras do pesquisador Dartiu Xavier (2013), que há anos 

estuda sobre a temática drogadição e políticas públicas no campo: “A falta de Centros de Atenção Psicossocial - 

Álcool e Drogas (CAPS-AD), os quais têm sido substituídos por abrigos, é preocupante. Se não ocuparmos o 

espaço terapêutico, a fim de propiciar saúde, alguém vai ocupá-lo de forma anômala. Aliás, deve-se ter essa mesma 

preocupação com relação às comunidades terapêuticas. No entanto, não podemos generalizar, pois as comunidades 

terapêuticas não são uniformes. Eu aprendi muito em uma comunidade terapêutica onde trabalhei, aliás, eu acho 

que aprendi psicanálise basicamente nessa comunidade. A propósito, estou começando uma pesquisa em que 

avalio seis comunidades terapêuticas religiosas e sobre elas eu coloco uma série de restrições. Um dos 

pesquisadores diz que eu implico com as freiras, na verdade, eu não tenho nada contra as religiosas, mas contra a 

falta de capacitação dessas pessoas para tratar de dependentes químicos, pois elas não são médicas nem psicólogas. 

A boa vontade ou a boa intenção não capacita ninguém a tratar dependentes. Nem mesmo o fato de ser ex-usuário 

habilita alguém para ser “tratador” do problema, e uma intervenção precisa ser comprovadamente eficaz” (p. 81). 

O que defendemos é necessariamente um fazer científico ético e atrelado a realidade social, política e histórica.  

http://www.abp.org.br/portal/wp-content/upload/2017/12/AgradecimentoPublicoFENAEMD-SM.pdf
http://www.abp.org.br/portal/wp-content/upload/2017/12/AgradecimentoPublicoFENAEMD-SM.pdf
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publicações de artigos, dissertações e teses sobre as estratégias psicossociais, reconhecidas 

internacionalmente, não seriam científicas? O que é ideologia? O que é científico? Ou, qual 

ciência e para quem se pretende construir? De fato, vislumbramos uma nova reforma 

psiquiátrica, porém questionamos se poderemos chamá-la de antimanicomial. 

Recorreremos aos escritos dos Basaglia para desconstruir alguns equívocos sobre a 

pseudo ideia de não científico toda a trajetória da reforma psiquiátrica brasileira 

antimanicomial, inspirada e influenciada nas experiências italianas. Nesta direção, Amarante 

(2005, p. 20) nos apresenta sob quais bases teóricas os autores se alicerçaram: 

 

O pensamento dos Basaglia se desenvolve dentro de uma cultura europeia, rica e 

entrelaçada. Nele reconhecemos a antropologia fenomenológica, a daseinsanalyse, 

mas também o existencialismo, o estruturalismo e a escola de Frankfurt. O 

pensamento dos Basaglia remete às reflexões de E. Husserl, K. Jasper, E. Minkowski, 

J.-P. Sartre, M. Merleau-Ponty, M Foucault, mas também encontramos ali referências 

a A. Artaud, E. Goffman, R. Laing e, sobretudo, a T. Adorno, W. Benjamin, T Kuhn, 

P. Feyerabend e A. Gramsci. 

 

E o que seria ideológico? Chauí (2003), ao definir o que seria uma teoria, afirma 

que ela se constrói por meio de ideias, em uma realidade social e histórica determinada, porém, 

nem sempre o pesquisador está consciente do quanto suas ideias estão enraizadas na história. 

Quando isso ocorre, ele concebe que suas ideias serão verdadeiras em todo o tempo e lugar, 

produzindo desta forma, uma ideologia. Chauí prossegue afirmando que um dos traços 

fundamentais da ideologia é, justamente, dissociar o caráter histórico e social das ideias 

construídas e torná-las universais. No entanto, na verdade, é essa realidade histórica que torna 

compreensíveis as ideias construídas e a capacidade que elas detêm para explicar a realidade 

que as produziu. Sob esse prisma, se tomarmos a reforma psiquiátrica enquanto saber pronto e 

acabado, sim, é ideológico e, como já dito anteriormente, fadado a cronificação e a não 

transformação efetiva na realidade dos sujeitos. 

Numa direção muito próxima à Chauí, Basaglia (2005) buscou em Sartre suporte 

para compreender o caráter ideológico da psiquiatria: “as ideologias são liberdade enquanto se 

fazem, opressão quando estão feitas” (J.-P. Sartre apud Basaglia, 2005). O italiano afirma que, 

a psiquiatria ao nascer como recusa de uma dada realidade, deveria ser eterna renovação para 

que não se transformasse em opressão de si. No entanto, fechada e definida em seu papel de 

ciência dogmática contribuiu para a estigmatização social. Mesmo escrevendo seu artigo no 

ano de 1967, Basaglia (2005) faz uma análise crítica muito pertinente ao atual cenário da saúde 

mental: 
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Os diagnósticos psiquiátricos adquiriram um valor de categoria, no sentido que 

correspondem a um etiquetamento, além do qual não existe mais 

possibilidade de ação ou saída. No momento em que se vê frente a frente com seu 

interlocutor (o “doente mental”), o psiquiatra sabe que pode contar com uma bagagem 

de conhecimentos técnicos com os quais, a partir dos sintomas, será capaz de 

reconstruir o fantasma de uma doença. Contudo, permanece nítida a impressão de que, 

tão logo formulado o diagnóstico, o homem desaparecerá de seus olhos, pois estará 

definitivamente codificado num papel que lhe sanciona, sobretudo um novo status 

social. Ou seja, o “cientista” assume uma espécie de passividade diante do fenômeno, 

que o conduz a resolvê-lo por meio de uma rotina técnica – claramente separada 

daquele – cuja finalidade parece ser discriminar entre aquilo que é normal e aquilo 

que não o é. Sua participação nesta operação é nula. (p. 62). 

 

 

O autor prossegue afirmando que a psiquiatria científica na busca da gênese de uma 

doença, definiu o fenômeno da “loucura” como incompreensível, portanto, devendo ser 

oprimida e destruída pelo aparato asilar. O hospício que deveria exercer o papel terapêutico, ao 

se interessar apenas pela abordagem puramente nosológica, acabou por contribuir para a 

desintegração e mortalidade da identidade dos sujeitos. Desta forma, a psiquiatria encontrou 

em suas práticas manicomiais31, “apenas soluções negativas ao tratar o incompreensível 

patológico como uma monstruosidade sociobiológica a ser afastada e excluída” (BASAGLIA, 

2005, p. 65). Franco Basaglia provoca os trabalhadores deste campo a fazer uma escolha:  

 

ou aceita os parâmetros da psiquiatria tradicional  e a estes adequa o doente e os 

sintomas com os quais o primeiro foi etiquetado e, com isso, sanando o conflito entre 

teoria e prática a favor somente da teoria (e então, instaurará com o doente a óbvia 

relação hierárquico-autoritária que seu papel exige), ou se aproxima do doente como 

ele é, tentando compreender em que ele se tornou graças aos parâmetros que 

sancionaram, tal como uma marca, sua diversidade, dando a precedência, desta vez, à 

realidade, como única fonte de verificação (p. 66).  

 

O autor afirma que tal escolha oscila entre uma interpretação ideológica da doença, 

ao formular um diagnóstico exato, o qual pretende encaixar os mais variados sintomas num 

esquema sindrômico pré-constituído; e a abordagem do “doente mental”, compreendendo que 

a regressão da doenças e vincula mais a uma série de circunstâncias institucionais comuns do 

que à síndrome em si, “não se trata, portanto, somente de regressão doente, mas também de 

regressão institucional” (Idem, p. 66). 

No I seminário de saúde mental e atenção psicossocial32, Paulo Amarante salienta 

que a Rede de Atenção Psicossocial só poderá ser implementada de forma efetiva se as 

                                                 
31  Trazendo para realidade hoje, compreendemos que o manicômio não está restrito aos muros do hospício, mas, 

adentra toda e qualquer prática de aniquilamento do sujeito. Seja ao negar seu direito ao acolhimento em um 

serviço público; ou super medicando, calando, etiquetando-o sob um código de doença mental; seja excluindo e 

segregando. 
32 Disponível no site YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=q8NegYq5XzQ&t=272sVisualizado em: 

09/03/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=q8NegYq5XzQ&t=272s
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transformações ocorrerem no campo epistemológico. Nesta direção, afirma que as práticas 

manicomiais as quais devemos superar não estão restritas ao modelo assistencial, mas sobretudo 

urge superar o próprio saber psiquiátrico, a produção teórica e o conhecimento absolutamente 

ideológico que se denominou de científico.  

Podemos nos indagar quais as formas de controle manicomial vivenciamos 

atualmente. Estas perpassam serviços ditos substitutivos quando direcionam suas práticas ao 

manejo puramente nosológico ou, ainda nas instituições de ensino, quando diagnosticam 

crianças com transtornos mentais, simplesmente por não se adaptarem a rotina escolar; entre 

outras.  

Freitas e Amarante (2013)escreveram um pequeno artigo pouco antes da publicação 

da quinta edição do DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais).Os 

autores afirmam que, nesta nova edição, fabricou-se ainda mais doenças mentais, tornando um 

contingente populacional doente, consequentemente, com indicação para o consumo de 

psicotrópicos. Apontam que a cada nova edição um número maior de categorias nosológicas 

são produzidas, sugerindo haver uma tendência da psiquiatria para transformar comportamentos 

e experiências do cotidiano em patologias mentais. Como ressaltam os autores, apesar do 

grande investimento financeiro (em torno de 25 milhões de dólares) para a elaboração do DSM-

V, o Manual parece deixar muito a desejar sobre o caráter científico. Uma das principais 

críticas, inclusive formuladas por um dos idealizadores do DSM, o psiquiatra Allen J. Frances, 

é que a sua lógica está mais associada aos interesses da indústria dos psicofármacos.  

Yasuí (2006), em sua tese, aponta a necessidade do olhar crítico em relação à 

produção científica e de sua implicação no jogo de forças e poder. Afirma que o campo da saúde 

mental é “constituído desta matéria prima, de conflito e de contradições” (p. 14). Reconhecemos 

a complexidade da reforma psiquiátrica, compreendemos que não há, nem deveria existir 

consenso, uma vez que o movimento da reforma tem como marca a diversidade de atores. Não 

deveria existir homegeneidade na assistência à saúde mental, devemos construir uma trajetória 

baseada em disputas, confrontos, alianças e enfrentamentos. Devemos nos posicionar 

criticamente às novas formas manicomiais que atravessam a sociedade e reconhecer 

cotidianamente quais os novos desafios para uma reforma permanente da saúde mental. 

Domingos Sávio, em uma aula para turma de residência multiprofissional de saúde 

mental em 2004, disse que políticas públicas se fazem, inclusive, com dinheiro. Investir em 

uma rede de serviços substitutivos qualitativa é custoso, trabalhoso e necessário. Por outro lado, 
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esbarra em estruturas gigantescas, por exemplo, na indústria da “(low)cura”33– a serviço de 

quem a saúde mental funcionará? Daquele que padece do sofrimento mental ou de quem lucra 

com ele? A história da psiquiatria já nos evidenciou momentos de grandes lucros de clínicas 

psiquiátricas, inclusive, com dinheiro público. 

Quais as novas fontes de lucro hoje? Em 2015, como foi noticiado pelo jornal O 

Dia34, em 11 de novembro deste mesmo ano, o número de caixas vendidas de clonazepam 

chegava em torno de 23,470 milhões no Brasil, substância conhecida como a “pílula da 

felicidade”. Os números assustam, principalmente quando comparados ao ano de 2010, em que 

eram vendidas 10,59 milhões de caixas. Nesta mesma reportagem, ao debater os perigos da 

substância na fala de especialistas, é noticiado que o uso de clonazepam é crescente em 

determinados ambientes de trabalho, como é o caso de executivos, por exemplo. "É um trabalho 

que gera muita ansiedade. Ninguém fala muito sobre isso porque não quer contar", disse a 

empresária B.D., de 30 anos. Ela começou a usar a medicação por causa da ansiedade e stress 

do cotidiano, com acompanhamento médico, por cerca de um ano e meio e, depois disso, para 

"inibir crises da síndrome do pânico". Seja intramuros ou extramuros, seja pela contenção física 

ou química, o controle é sobre o sujeito para adaptá-lo a uma sociedade específica. Essa é a 

história da psiquiatria desde os primórdios. 

Revisar a história da psiquiatra/saúde mental nos dá a entender que a assistência 

aos “loucos” ou aos portadores de transtornos mentais sempre foi muito mais para dar conta de 

demandas políticas, econômicas e sociais do que necessariamente acolher as demandas do 

sujeito. Os desejos, sintomas, sofrimentos ou angústias são incompatíveis com o sistema 

vigente. E nesse barco ninguém escapa da grande Casa Verde de Simão Bacamarte35 ou, 

remetendo aos dias atuais, ninguém escaparia do DSM V. 

Enfim, seguimos avançando na direção de uma política de saúde mental brasileira. 

Só não sabemos que direção tomaremos, afinal, contamos uma história presente, vivenciando-

a. (Estamos naquela parte da música do Toquinho: “Nessa estrada não nos cabe conhecer ou 

                                                 
33 Propositalmente, trocamos o Loucura por “(Low)cura”, pois, nossas pesquisas nos evidenciam cada vez mais 

que, todo modelo reducionista que se propõe tratar o sofrimento psíquico, acaba por propiciar ainda mais o 

adoecimento, uma “baixa cura” ou “falsa cura”. Presenciamos a patologização da vida contemporânea, a partir do 

momento em que, aspectos inerentes a condição humana, como tristeza, raiva, ansiedade, sofrimento passam a ser 

encarados estritamente como uma desregulagem neuronal. Consequentemente, buscam-se formas de controle 

farmacológico, ignorando as influências sociais, econômicas, políticas, psicológicas, culturais, entre outras, que 

atuam sob o ser humano. 
34 Link: https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/mundoeciencia/2015-11-11/consumo-de-rivotril-dispara-mas-

especialistas-alertam-para-perigos.html. Acesso em 09 mar. 2018. 
35Referência à clássica obra “O Alienista” de Machado de Assis – de grande admiração. Em meados do século 

XIX traz uma crítica visionária a patologização da vida no Brasil. No conto, Simão Bacamarte ao retornar da 

Europa cria a Casa Verde em Itaguaí para reunir todos os loucos da cidade.  

https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/mundoeciencia/2015-11-11/consumo-de-rivotril-dispara-mas-especialistas-alertam-para-perigos.html
https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/mundoeciencia/2015-11-11/consumo-de-rivotril-dispara-mas-especialistas-alertam-para-perigos.html
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ver o que virá, o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. 

Vamos todos numa linda passarela [só não estou conseguindo ver o belo nesse momento atual], 

de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá” [espero muito que o futuro seja menos 

sombrio]...) 

 

 

3.4 Trinta anos de Bauru 

 

Apesar de toda a força contrária às políticas de saúde mental antimanicomial, 

seguimos resistindo. Antes de concluir os caminhos históricos da saúde mental após 2015, 

jamais poderemos deixar de citar um marco importante que ocorreu nos dias 8 e 9 de dezembro 

de 2017 na cidade de Bauru, estado de São Paulo. Neste período, realizou-se um evento para 

propor discussões e debates sobre as políticas públicas atuais no campo da saúde mental, no 

entanto, a data e o local escolhidos foi em menção ao primeiro encontro de Bauru, que ocorreu 

em dezembro de 1987. Há 30 anos, o primeiro Encontro de Bauru foi organizado por 

trabalhadores ligados aos hospitais psiquiátricos e que se posicionavam contra as políticas 

públicas vigentes, incluindo aumento de leitos nos manicômios. No evento de 1987, iniciava-

se um importante movimento e um manifesto foi assinado por 350 profissionais da área de 

saúde, a chamada Carta de Bauru36. Nela, continha as principais reivindicações para transformar 

a política manicomial e garantir direitos básicos aos pacientes. Esse documento tornou-se 

conhecido internacionalmente e é o principal manifesto na luta contra as instituições da 

violência. Também em Bauru, em 1987, ocorreu a primeira passeata pelo fim dos hospitais 

psiquiátricos. 

Segundo noticiado pelo sito do CFP (2017), a tônica dos discursos de abertura do 

evento intitulado “Encontro de Bauru: 30 anos de luta por uma sociedade sem manicômios” 

foi: “Nenhum passo atrás! Manicômio nunca mais". O local de realização do movimento foi na 

Universidade Sagrado Coração, contando com a participação de mais de 1,8 mil pessoas, entre 

usuários da saúde mental, profissionais, professores e estudantes de todo o Brasil. Ainda, contou 

com representantes da Articulação Nacional do Encontro de Bauru e de movimentos da luta 

antimanicomial, como o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial (MNLA) e a Rede 

Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (Renila). Os representantes da articulação 

                                                 
36 A carta foi disponibilizada pelo site do CFP, podendo ser lida na íntegra acessando o link:  

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/05/manifesto-de-bauru.pdf. Visualizada em 31 maio 2018. 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/05/manifesto-de-bauru.pdf


82 

 

 

 

nacional do encontro fizeram um histórico apresentando os desafios atuais da luta 

antimanicomial, salientando, inclusive, que não basta racionalizar os serviços, é necessário 

combater a opressão e a discriminação nas instituições e lutar pelos direitos de cidadania e por 

melhores condições de vida dos doentes mentais, para isso, urge inventar novos diálogos e uma 

nova política pública de saúde mental.  

A programação foi marcada por atividades culturais e homenagens póstumas a 

militantes da luta antimanicomial que ajudaram a redigir a Carta de Bauru, de 1987; prosseguiu 

com rodas de conversa e a apresentação pública da Escola de Samba carioca Viradouro, que 

levou ao sambódromo em 2018 o samba enredo: “a loucura como potência criadora”. 

Por fim, foi redigida nova carta37, apresentando as conquistas nesses últimos anos, 

dentre eles, a redução significativamente dos leitos em hospitais psiquiátricos, possibilitando 

exercer no território o cuidado em liberdade; a criação de novos serviços e redes, arranjos e 

experiências, dentre eles, a construção de milhares de CAPS, ações na atenção básica, o 

Programa de Volta Pra Casa, entre outros; a construção de uma política de cuidado às pessoas 

em uso de álcool e outras drogas, antiproibicionista, na perspectiva da redução de danos, 

atrelada à defesa de seus direitos. No cuidado à infância e juventude, o documento aponta os 

enfrentamentos à medicalização e à criminalização. A carta denuncia a globalização e a 

hegemonia da ideologia neoliberal, produtoras de desigualdades (1% da população mundial tem 

mais riquezas que os outros 99%) que, consequentemente, ferem o cumprimento da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

Ainda, evidencia o golpe de 201638, que resultou na ampliação do processo vigente 

                                                 
37 A carta foi disponibilizada pelo site do CFP, podendo ser lida na íntegra acessando o link: 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/12/CARTA-DE-BAURU-30-ANOS.pdf. Visualizada em 31 

maio 2018. 
38

Segundo o site do Senado (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-

rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil, acesso em 09 mar. 2018), publicado em 28 de dezembro 

de 2016, “o processo de impeachment de Dilma Rousseff teve início em 2 de dezembro de 2015, quando o ex-

presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha deu prosseguimento ao pedido dos juristas Hélio Bicudo, 

Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal. Com uma duração de 273 dias, o caso se encerrou em 31 de agosto de 

2016, tendo como resultado a cassação do mandato, mas sem a perda dos direitos políticos de Dilma. Na 

justificação para o pedido de impeachment, os juristas alegaram que a então presidente havia cometido crime de 

responsabilidade pela prática das chamadas "pedaladas fiscais" e pela edição de decretos de abertura de crédito 

sem a autorização do Congresso”. No início letivo do ano de 2018, várias universidades brasileiras, implementaram 

em suas ementas a disciplina que compreende o impeachment como Golpe de Estado, conhecido como o “Golpe 

de 2016”. O Jornal O Povo publicado em 08/03/2018 (https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/03/aula-

sobre-golpe-de-2016-na-ufc-tem-criticas-a-moro-e-a-intervencoes.html, acesso em 09 mar. 2018), noticiou o 

início da disciplina na Universidade Federal do Ceará (UFC). Oferecida pelo curso de História, a turma "Tópicos 

Especiais em História IV" em sua primeira aula denunciou o "ilegítimo governo" de Michel Temer (PMDB), e 

teceu críticas ao juiz Sérgio Moro e a intervenções militares nos estados. O jornal apresenta a fala do professor 

Newton Albuquerque, do curso de Direito da UFC: "O golpe, que começou com o Judiciário no centro, agora vai 

se desdobrando e já transita para o militarismo". Um dos 27 juristas que assinam livro criticando condenação do 

ex-presidente Lula (PT) por Moro, defendeu a tese de que o impeachment de Dilma Rousseff (PT) foi, sim, um 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/12/CARTA-DE-BAURU-30-ANOS.pdf
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/03/aula-sobre-golpe-de-2016-na-ufc-tem-criticas-a-moro-e-a-intervencoes.html
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/03/aula-sobre-golpe-de-2016-na-ufc-tem-criticas-a-moro-e-a-intervencoes.html
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/02/ufc-tambem-oferecera-disciplina-sobre-golpe-de-2016.html
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de privatização e na redução de recursos para as políticas públicas sociais, da previdência, 

educação, trabalho e renda e saúde; salienta o ataque ao SUS, com a diminuição do 

financiamento e a desfiguração de seus princípios de universalidade, equidade e integralidade. 

Conclama a sociedade a fortalecer a luta por um processo de educação permanente contra: o 

retrocesso da saúde mental, o avanço do conservadorismo e a criminalização dos movimentos 

sociais. Aponta a importância de articulação da Luta Antimanicomial com os movimentos 

feministas, negro, LGBTTQI, entre outros. 

 

3.5 Fragmentos históricos da reforma psiquiátrica no Ceará 

 

“Duplamente estigmatizados, por serem loucos e pobres, este segmento social terá 

sua cidadania invertida, negada e tutelada, pela segregação social” (ROSA, 2005, p. 3). 

 

Bleicher e Sampaio (2018) apontam que a assistência à saúde mental cearense 

apresenta características próprias, diferentemente do que aconteceu nas capitais carioca e 

paulista, tomados como parâmetro brasileiro. Veremos a seguir como o Ceará teve ocupação 

tardia, tanto pelas dificuldades de navegação, quanto pela ausência de matérias primas de 

interesse para a metrópole, explicando a construção tardia da primeira Santa Casa de 

misericórdia. 

Bleicher (2015), ao descrever em sua tese as políticas de assistência tomando como 

base as temáticas: “loucura, doença mental, processo saúde/doença mental, assistência 

psiquiátrica, Psiquiatria ou atenção psicossocial” (p. 143), constatou a grande carência 

historiográfica cearense, o que obviamente, nos dificultará esclarecer pontos importantes. A 

autora, tentando dar conta das lacunas existentes, fez uma cuidadosa análise histórica e dividiu 

a assistência à saúde mental cearense em quatro períodos, seguindo o modelo de Jackson 

Sampaio (2011), definindo-os como significativos na perspectiva da história da assistência 

psiquiátrica do Estado. Em nossas pesquisas consideramos seu trabalho, assim como o da Taís 

Bleicher (2015), aqueles que nos apontaram um desdobramento mais elucidativo, dessa forma, 

assim também seguiremos. 

                                                 
golpe de Estado. E, prossegue: "Há uma forte narrativa para dizer que não houve golpe, que foi legal. Mas não 

conheço um golpe que se apresente como tal. Golpes usam máscaras", disse. "Antigamente vinha pelas fardas, 

pelos tanques, pela violência explícita. Hoje vem com lantejoulas jurídicas". 
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O 1º período inicia no ano de 1603, tendo como marco inaugural o Processo 

Colonial e o marco final a inauguração do Asilo de Alienados São Vicente de Paulo no ano de 

1886. O 2º período começa no ano de 1887 e termina no ano de 1962 com a Inauguração do 

Hospital de Saúde Mental de Messejana. O 3º período inicia no ano de 1963 e conclui no ano 

de 1991 com a inauguração do primeiro Centro de Atenção Psicossocial no Ceará. O 4º período, 

até o momento, consideramos em processo, desde 1992 com a inauguração do primeiro CAPS 

em Iguatu. 

3.5.1 1603 a 1886: da civilização pela colônia ao enlouquecimento cearense... 

 

A autora sinaliza as características geográficas cearenses (muito vento, dificuldade 

marítima e pouca matéria prima) como empecilho e desinteresse para instalação das colônias, 

atraindo pouca visibilidade do poder público até o Segundo Império (1888).  

Somente nos meados do século XVIII, a pecuária se torna uma atividade 

econômica, uma vez que dependia de muita terra e pouca mão de obra. Bleicher chama a 

atenção a partir deste dado sobre o porquê da escravidão ter sido pouco expressiva na história 

do Estado e, consequentemente, ter pouquíssimas fontes sobre a saúde dos escravos. E se 

valendo dos estudos de Montesuma et al. (2006), a autora destaca que, neste período, os surtos 

em massa de doenças infectocontagiosas foram causados pelos índios, por não disporem das 

memórias imunológicas dos brancos. 

No Ceará, a construção de um serviço público de Saúde ocorreu muito tardiamente, 

somente em 1697, quando Dom Pedro II ordenou a construção de um hospital, inaugurado por 

volta de 1723, sendo o primeiro estabelecimento de Saúde do Ceará (MONTESUMA et al., 

2006). 

Interessante observarmos como era construída e compreendida a terapêutica pela 

população nesse período. Por um lado, a colônia em expansão, trazendo seus conhecimentos 

científicos de bases iluministas, por outro, a igreja católica com forte influência no Estado e 

ainda a cultura indígena, que permanecia intensa e resistente à civilização europeia. Como 

descreve Bleicher (2015), a colonização não conseguiu abolir a cultura indígena e moradores 

da região se dedicavam a tratar doenças por meio de “superstições”. A autora, valendo-se das 

leituras de Vieira Júnior, destaca que nesses rituais de cura indígena utilizavam chás 

alucinógenos e deles participavam proprietários de terras, militares, sertanejos, escravos e 

mestiços. 
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No entanto, a resistência à cultura indígena não era simples nem tampouco 

inofensiva. Representava interferências econômicas, inclusive, quando do outro lado havia 

interesse na ocupação das terras para criação de fazendas de gado e para a construção e 

expansão das vilas cearenses. Nessa lógica, era necessário civilizar (ou melhor, exterminar) os 

povos indígenas, destruindo-os física e culturalmente em prol da “ordem pública”. Não foi 

aleatoriamente que a medicina não pode mais ser exercida por não diplomados, os rituais 

indígenas passaram a ser encarados como “feitiços”, embora a população os utilizasse como 

primeira opção. Apesar dos curadores serem considerados feiticeiros ou loucos, circulavam 

livremente e tinham grande prestígio social. Interessante observar que a loucura nesse momento 

na realidade cearense, comparada à brasileira e mundial, não era institucionalizada, isso porque 

o Estado era considerado de pouca importância para o restante do país (BLEICHER, 2015). 

Nesta configuração social e política, enquanto no Brasil a primeira Santa Casa de 

Misericórdia data de 1543, no Ceará, somente em 1861 foi construída a Santa Casa e o Asilo 

de Alienados São Vicente de Paulo.  Isso porque, somente no período 1845/77, foi possível o 

crescimento e a estabilidade econômica do Estado, cuja administração da capital, pressionada 

pelos médicos, adotou medidas higienistas. Bleicher detalha como foi realizada a edificação e 

ordenação da cidade, contribuindo decisivamente para a expansão urbana de Fortaleza, desta 

forma, em 1863, a cidade contava com 16 mil habitantes. Por outro lado, ainda pouco assistida 

pela saúde pública. Deparávamo-nos, no ano de 1874, com a lotação de loucos na Santa Casa 

de Misericórdia, levando à campanha para a construção de um asilo de alienados para acolher 

a demanda do Ceará. 

Bleicher e Sampaio (2018) sinalizam que muitas foram as motivações para a 

construção do primeiro asilo para alienados no Brasil e no Ceará. Dentre eles, destacam os 

âmbitos: humanitário e diferentes vertentes científicas. De cunho humanitário, as críticas eram 

às condições precarizadas, tais como: os loucos dormindo em estrados de madeira, presos em 

tronco, uso de camisa de força, prisão em quarto fechado etc. Já, cientificamente, os autores 

apontam a influência das ideias alienistas, o tratamento Moral e a discussão em torno da 

cidadania do louco. Outras vertentes associavam loucura à violência, legitimando ações de 

higiene pública.  

No Ceará, mais especificamente, dois dados são importantes nesse primeiro 

momento: em 1875, a estrutura física de Fortaleza se torna mais aberta à circulação de 

mercadorias, de pessoas e de técnicas higiênicas; por outro lado, em1877, houve uma grande 

seca, que levou milhares de pessoas à capital. Consequentemente, observou-se uma 



86 

 

 

 

desorganização espacial, retirantes ocupavam as praças, sem alimentação, lugar de moradia, 

trabalho, acarretando o aumento de doenças (principalmente a Varíola). Em 1878, a situação se 

agravou, culminando na morte de mais de mil pessoas. Como não foi possível dar conta de 

enterrar a todos, alguns corpos acabavam sendo devorados por cachorros e urubus (COSTA, 

2004).  

Aproximávamos do século XIX, presenciando a capital cearense lotada de 

indigentes, ex-escravos, crianças órfãs e retirantes da seca, todos perambulando pelas ruas. 

Somente nesse período que o médico Francisco Montezuma, também deputado, fundamentado 

pelas teorias de Pinel e Esquirol, buscava identificar as relações entre loucura e sociedade e 

defender a construção de um Asilo de Alienados na capital cearense, neste caso, o Asilo de 

Alienados São Vicente de Paulo, em 1871 (BLEICHER, 2015). 

Como descreve Sampaio (2011), antes da inauguração deste Asilo, não existiu 

qualquer assistência formal, “nestes 283 anos, o lugar do louco era a rua, a prisão e os 

movimentos messiânicos” (p. 4688). 

Mesmo na administração particular, como observa Pontes (2015), enquanto a 

primeira instituição asilar de caráter privado que surgiu no Brasil foi a Casa de Saúde Dr. Eiras, 

no Rio de Janeiro, construída em 1860; na capital cearense, somente em 1935, foi inaugurada 

a Casa de Saúde São Gerardo. 

 

3.5.2 1887 a 1962: asilos como resposta social à sede/fome da seca... 

 

A realidade de Fortaleza geopolítica era: superlotação da cidade, fome, miséria, 

doenças, desassistência política, consequentemente, aumento da violência, prostituição, 

criminalidade. Seguindo a lógica mundial, as instituições psiquiátricas surgem novamente para 

dar conta de uma demanda social, como podemos ver nos escritos de Bleicher (2015). 

 

Assim, surgiram a Colônia Christina, o Asilo de Mendicidade e o Asilo de Alienados, 

este último situado em lugar geográfico estratégico, entre o litoral e o sertão, no início 

da ferrovia Fortaleza/Baturité e de natureza ambígua, confundindo miséria, loucura, 

criminalidade e violência autoritária. A primeira população a ocupá-lo veio da cadeia 

pública de Fortaleza. No dia seguinte à sua inauguração, foi deliberado que todos os 

alienados indigentes que lá se encontravam deveriam ser transferidos para o Asilo(p. 

150) 

 

Em relação ao Asilo de Alienados São Vicente de Paulo, em linhas gerais, seu 

público era alguns pobres, pensionistas, militares. A maior parte da população era feminina. Por 
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não ser considerado seguro, não recebia os ditos “loucos perigosos” e, até 1920, sempre 

funcionou acima de sua capacidade normal. 

Taís Bleicher (2015) aponta duas curiosidades em relação ao Estado do Ceará na 

construção (ou não construção)das políticas em torno da loucura. A primeira, embora os juízes 

solicitassem os internamentos, não havia interferência direta na administração ou cuidado 

do/pelo Asilo e a demanda para internação ocorria por diversos motivos, dentre eles, 

“humanitários”. A segunda tem a ver com a formação da equipe, já que não havia um médico 

especialista, apenas um clínico geral. Enquanto o mundo se via imerso nos ideais cientificistas 

e na efervescência do Alienismo, no Ceará, médicos e religiosos conviviam muito bem. Não 

houve disputas de poder, desta forma, o Asilo tinha forte ligação com a Igreja Católica, tanto 

pela administração da Santa Casa de Misericórdia, quanto pelas práticas assistencialistas 

realizadas pelas Congregações Vicentinas. Não havia uma terapêutica científica própria para a 

loucura, a criação do asilo aconteceu pela lógica da caridade (BLEICHER; SAMPAIO, 2018). 

Segundo Pontes (2015), na segunda metade do período imperial, houve maior 

pressão dos médicos e da sociedade para que o recolhimento dos “alienados, inoportunos e 

loucos” fosse realizado por uma instituição com conotação científica e não mais pelas Santas 

Casas de Misericórdia. Dentro de um modelo asilar-manicomial ou hospitalocêntrico, chamado 

inicialmente de hospício e posteriormente hospital de alienados ou psiquiátricos, surgido no 

século XIX, teve como característica central a internação e o isolamento social. Como a autora 

sinaliza, estes hospícios ganharam maior legitimidade por ser reconhecidamente científicos 

com a Proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889. Na separação 

entre Estado e Igreja, os asilos aos poucos foram saindo da administração dos religiosos das 

Santas Casas de Misericórdias para as mãos dos médicos, sob a tutela do Estado. 

Em 1889, o Hospício Pedro II, criado no Rio de Janeiro, passou a ser chamado de 

Hospital Nacional dos Alienados, marcando a criação dos hospitais psiquiátricos públicos do 

país. No Ceará, percebemos essa história mais tardiamente.  

Por volta de 1890, o Ceará vivenciava uma nova seca, por mais que o Estado tenha 

se precavido organizando serviços públicos, não foram suficientes para dar conta da grande 

demanda que chegava à capital, em condições miseráveis, superlotando todas as instituições de 

assistência. Além disso, com o fim da Monarquia e com a proclamação da República, os 

vínculos entre Estado e Igreja se fragilizavam (lembrando que esses laços sempre foram fortes 
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e marcantes para a história Cearense39). Nesta conjuntura, em 1891, através de decretos e 

alterações legais, a Santa Casa passou a ser provida financeiramente pelo Estado, e em pouco 

tempo, as crises financeiras da Santa Casa se agravaram (BLEICHER, 2015). 

Interessante como a história da psiquiatria se repete, imerso nas crises políticas, 

quem sofre interferências são os “sujeitos desassistidos dessa história”, nunca ouvidos, mas 

sempre servidos como massa de manobra. Para dar conta da superlotação destes 

estabelecimentos, receberam atestados de “curadas” inúmeras pessoas e, em 1890, o 

governador do Estado propõe que o Asilo deveria dar lugar aos furiosos e perigosos 

(BLEICHER, 2015). Como escancara Rosa (2005): 

 

A Característica básica do modelo manicomial no Brasil e na região Nordeste é a 

concentração da assistência psiquiátrica nas capitais, centralizada no modelo 

hospitalocêntrico, com parca interiorização da assistência. É incorporado o modelo 

assistencial implementado pelo governo federal à assistência psiquiátrica da região 

Nordeste. O segmento de baixa renda constitui o principal usuário da assistência 

prestada pelas instituições pública. Duplamente estigmatizados, por serem loucos e 

pobres, este segmento social terá sua cidadania invertida, negada e tutelada, pela 

segregação social. (Grifos nossos, p. 3). 

 

Segundo Bleicher (2015), somente entre os anos de 1891 e 1895, impulsionada por 

diversas denúncias de maus tratos cometidos pelos médicos e funcionários, foi ensaiada uma 

“reforma do Asilo”, na tentativa de se adequar o tratamento à Psiquiatria contemporânea. Mas, 

como a autora afirma, na prática, pouco foi modificado, mas o discurso mudou de modo 

significativo:  

[...]o alienado deixa de ser um pobre infeliz, digno de caridade, mas um doente, 

destinatário de tratamento especializado. Além de continuar sem médico alienista no 

local, o Asilo não possuía recursos para comprar os aparelhos necessários ao 

tratamento e continuava com péssima estrutura. (p. 152). 

 

Prosseguindo nos estudos da autora, percebemos que somente houve uma 

centralização na figura do psiquiatra a autoridade sobre os asilos, mas nenhuma mudança 

efetiva nas condutas e na organização asilar.  

Adentramos o século XX em pleno crescimento econômico nos setores industriais, 

porém, uma nova seca no ano de 1915 propiciou situação semelhante de outrora, retirantes nas 

                                                 
39 Bleicher e Sampaio (2018) ao abordar a chegada das Escolas de Enfermagens na capital cearense sinaliza a forte 

união entre o saber médico e a orientação religiosa, apregoada no quadro de formatura da 1a turma - “Caridade e 

Ciência”. Cinco anos depois veio o curso Medicina, também atrelado à hegemonia da religião católica. Como 

observam os autores, “a confusão entre religião, caridade e ciência continuava” (p. 124), citando ainda, o I 

Congresso de médicos católicos em 1946. 
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ruas, fome, miséria, aumento da violência, criminalidade, doenças, impulsionando o poder 

público a buscar alternativas novamente asilares para conter o caos político social. Taís Bleicher 

faz uma análise mais esmiuçada desse período, sempre contextualizando as mudanças 

econômicas, climáticas e sociais, demonstrando como mesmo em momentos diferentes a 

conduta do governo cearense nunca foi de construir práticas de cuidado por meio de ações 

político-sociais:  

Mas de segregar os possíveis futuros loucos perigosos. Mesmo assim, a população de 

Fortaleza cresceu de 65.816 habitantes, em 1910, para 78.536, em1920, o que pode 

ser um indício de que retirantes da seca conseguiram se estabelecer na capital, 

sobrevivendo às más condições. Algumas conexões foram estabelecidas entre situação 

social, pobreza e loucura, mas, a única instituição destinada ao cuidado da alienação 

permanecia indiferente a essas questões, intervindo apenas sobre os indivíduos, 

isoladamente, e não sobre o seu contexto (p. 156, 2015). 

 

Prosseguindo na leitura da tese de Bleicher, percebemos sempre a lógica autoritária 

do poder público, recorrendo a práticas como a dos campos de concentração, em diversos 

momentos da história cearense. A ação do governo se sustentava no isolamento e na contenção 

de aglomerações precárias no entorno do centro, encarados como sinônimos de pobreza e 

violência, que ganhava legitimidade científica com as teorias de criminalidade associadas à 

periculosidade do louco amplamente difundidas pelo Brasil e mundo.  

O estado do Ceará, por muito tempo, manteve-se à margem em relação aos estudos 

e práticas no campo da psiquiatria, quando comparado a outros estados brasileiros. Somente na 

gestão do governador Stênio Gomes (1954/1955), foi retomada a construção do Hospital de 

Saúde Mental de Messejana e planejada a construção do Manicômio Judiciário e do Hospital 

Psiquiátrico Infantil, porém, na gestão do governador do Parsifal Barroso, o Hospital de Saúde 

Mental de Messejana – HSMM foi inaugurado, na data de 23/03/1963, 74 anos após a 

inauguração do primeiro hospício nacional de alienados no Brasil. 

  

3.5.3 1963 a 1991: germinando ações e projetos de reformas psiquiátricas cearenses 

 

Taís Bleicher (2015) sinaliza que na década de 1960 já havia sido difundida no 

Estado a importância do atendimento integral à Saúde, a partir das atividades dos Centros de 

Saúde com foco no diagnóstico e tratamento ambulatorial. Porém, com o golpe militar e a crise 

política, a medicina curativa e as práticas clientelistas ganhavam destaque.  

Segundo Sampaio e Carneiro (2007), durante o Regime Militar, ampliou-se a 

construção de hospitais privados e o Ceará acompanhou esse processo nacional, inaugurando 
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um Manicômio Judiciário, nove hospitais psiquiátricos privados e ainda outras instituições 

penais. Dois hospitais no interior doestado, em Crato e Sobral (Hospital Casa de Repouso 

Guararapes), ambos conveniados com o antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS) e depois com o SUS. 

Bleicher (2015), em sua pesquisa, traz relatos de refugiados políticos que foram 

para os interiores do estado, dentre eles, um médico psiquiatra que pode presenciar os horrores 

nestas instituições manicomiais de custódia, denominando-os “lixeira pública” (p. 167, 2015). 

Assim como em todo Brasil, vivíamos o pleno enriquecimento da indústria da loucura 

impulsionado pelo regime militar, e outros hospitais psiquiátricos particulares foram 

inaugurados, todos conveniados com a Previdência Pública40, “alcançando, no período de 1967 

a 1984, a implantação de leitos psiquiátricos em ritmo seis vezes mais rápido que o de 

crescimento da população” (p. 167, 2015). 

O Estado do Ceará também recebeu outras influências, sobretudo norte-americanas, 

derivadas da Mental Health Law, que começaram a gerar na década de 70experiências 

ambulatoriais e treinamento, em Psiquiatria, de médicos generalistas, via Programa Integrado 

de Saúde Mental (PISAM) (SAMPAIO; CARNEIRO, 2007). 

Com a criação do HSMM, as ações terapêuticas eram pautadas no modelo 

Pineliano, nas experiências das colônias agrícolas, por outro lado, era possível observar terapias 

incluindo as famílias, dentre outras práticas de diferentes escolas psiquiátricas, algumas delas 

visando inclusive a ressocialização dos internos. Ao mesmo tempo, ainda eram fortes os laços 

entre a saúde e a religião católica. Paralelamente, no ambulatório da Faculdade de Medicina da 

UFC, iniciava a psicoterapia analítica individual, com boa aceitação do público. Em 1969, a 

psicanálise passou a ser abordada na disciplina de Psicologia Médica do curso de Medicina da 

UFC, sendo considerada uma alternativa ao fármaco (BLEICHER, 2015).  

Com a criação da Sociedade Cearense de Psiquiatria – SOCEP (1966),afiliada à 

Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, a psiquiatria se aproxima nesse momento cada vez 

mais de diferentes perspectivas teórico-científicas, como a Psicanálise, o Psicodrama, a 

Fenomenologia e a Política de Saúde Mental, possibilitando uma maior crítica ao reducionismo 

do modelo biomédico em torno da compreensão da loucura, possibilitando o início de um 

movimento de reforma psiquiátrica com vistas a “uma assistência psicossocial de cobertura 

                                                 
40 1967, do Instituto de Psiquiatria do Ceará-IPC; em 1968, da Casa de Repouso Nosso Lar-CRNL; em 1969, do 

Hospital Mira y Lopez - HML; em 1970, da Casa de Saúde e Hospital Psiquiátrico Santa Tereza de Jesus, em 

Crato, região sul cearense; e em 1974, da Casa de Repouso Guararapes, em Sobral, na região norte cearense.  
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universal, apoiada em territórios de cuidado, defendendo uma clínica ampliada  praticada por 

uma equipe multiprofissional interdisciplinar” (BLEICHER e SAMPAIO, 2018, p.127). 

Situando historicamente, entre 1973 e 1982, contemplávamos nacionalmente 

diversos movimentos contestatórios e de denúncia sobre as péssimas condições dos hospitais 

psiquiátricos e de clínicas conveniadas em todo o Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, 

ocorria a crise da DINSAM, recebendo apoio de outras instituições de vários estados brasileiros 

e movimentos de usuários, familiares e profissionais, dentre eles, o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental -MTSM. Vivíamos um momento de grande efervescência 

política em todas as áreas no final da década de 70. Taís Bleicher (2015) destaca a importância 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais junto à Comissão Pastoral da Terra e, a atuação política 

no movimento estudantil, vinculado ao PCB, nas discussões para o processo de 

redemocratização do país, claro, teve repercussões no campo da saúde. O movimento estudantil 

reivindicava tanto melhorias estruturais quanto modificações qualitativas das aulas ministradas 

nos cursos de saúde, pois criticava-se a formação estritamente hospitalar, sem ou com poucas 

experiências comunitárias. Lutavam pela reformulação do currículo de Medicina, para que 

pudessem travar discussões políticas nas disciplinas de psiquiatria e não apenas estudos restritos 

a descrições sintomatológicas (BLEICHER, 2015).  

No final da década de 70, o HSMM se deparava com uma realidade nada distante 

dos outros hospitais psiquiátricos brasileiros: superlotação, funcionários mal remunerados e 

desmotivados. Os profissionais de nível superior, em sua maioria, eram psiquiatras, e as demais 

categorias sem uma formação adequada e pouco representativa.  

Entre 1979 e 1983, uma nova gestão passou a compor a diretoria do hospital 

(liderada por Nilson de Moura Fé), constituindo uma equipe de profissionais de posicionamento 

crítico contra o modelo asilar, coincidentemente, em consonância com as mudanças que 

ocorriam em todo o território nacional, mesmo sendo desconhecidas por muitos, como relatado 

na pesquisa de Bleicher (2015). Nesse novomodelo, foi possível reorganizar e melhor gerir o 

serviço, inclusive financeiramente. Realizaram reformas físicas e reconfiguraram a residência 

médica, compromissada com reformas democráticas.  

Na década de 80, o Ceará já concentrava uma população de seis milhões de 

habitantes, atraídos pela indústria têxtil e da castanha do caju. Neste período, contávamos com 

aproximadamente dois mil leitos psiquiátricos, a maioria na capital. Não podemos deixar de 

destacar no ano de 1988 a promulgação do Sistema Único de Saúde (SUS) de âmbito nacional, 

com a criação dos conselhos de Saúde: o Conselho Estadual Cearense, começando a funcionar 
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em 1988, e os conselhos municipais a partir do final desta década. Bleicher (2015) e Sampaio 

(2011) marcam o fim deste terceiro período com a criação do primeiro CAPS do Nordeste, no 

município de Iguatu, em 22 de novembro de 1991, aproximadamente quatro anos depois do 

primeiro do Brasil. Somente após a criação deste dispositivo que as discussões políticas no 

campo da assistência à saúde mental na região centro-Sul do Estado puderam ser travadas; 

anteriormente, a saúde mental era resumida a longas internações em unidades hospitalares 

distante do interior. 

Cabe uma ressalva: ainda neste terceiro período, valendo-se das leituras de Sampaio 

e Barroso (2001), os autores apontam que entre 1979 e 1991 ocorreram experiências 

estratégicas de racionalização clínica da máquina hospitalar. Contudo, emerge: 

 

[...] uma decidida, ativa, agressiva batalha ideológica contra a produção de crônicos e 

excluídos, contra a promiscuidade entre violência autoritária, isolamento social, 

mortificação de identidades e miséria. O pano de fundo foi oferecido pela crise da 

capacidade de o poder público continuar financiando a expansão do modelo hospitalar 

privado, médico-biológico, na contramão de uma sensibilidade sociopolítica, nacional 

e estadual, vinculada a projetos democráticos de reforma do Estado e a projetos 

universais, equitativos, interdisciplinares, intersetoriais e éticos de reforma sanitária. 

(p. 169) 

 

Na dissertação de Coqueiro (2013), a autora aponta que o interesse inicial no 

município de Iguatu era a construção de um hospital psiquiátrico, no entanto, a partir da 

sensibilização do gestor local, os planos foram modificados, influenciados por um psiquiatra 

recém-chegado da região Sudeste, com experiências voltadas para uma assistência promotora 

de saúde mental numa perspectiva crítica e humanizada. Nessa direção, como apontam Bleicher 

e Sampaio (2018), além das condições favoráveis de Iguatu, o governo do estado, sensibilizado 

pelo coordenador de saúde mental, Nilson Moura Fé, investiu fortemente na iniciativa. 

Outro ponto relevante não apenas para história de Iguatu, mas do Ceará, consiste 

no fato de os municípios muito distantes da capital arcarem um custo alto com idas e vindas 

para Fortaleza. Diária de motorista, carro, gasolina, profissional que o acompanhava, custo com 

familiares. Economicamente, era menos dispendioso um serviço de saúde mental, considerando 

inclusive a possibilidade de um financiamento Federal com a construção dos serviços 

substitutivos nos municípios, respeitando suas condições populacionais conforme estabelecem 

as portarias ministeriais que instituem as modalidades de CAPS e destinam seus financiamentos 

(BRASIL, 2005). 
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3.5.4 1991 aos dias atuais: um projeto inacabado... 

 

Segundo Rosa (2005), o Ceará foi o primeiro estado do Nordeste a alavancar o 

processo de reforma psiquiátrica antimanicomial ao construir o primeiro CAPS na região em 

1991, na cidade de Iguatu. Também, o primeiro a criar uma lei estadual na perspectiva da 

reforma psiquiátrica, a segunda do país, sendo aprovada antes da lei nacional 10.216/01.A Lei 

n.12.151 (“Lei Mario Mamede”41) estabelece a extinção progressiva de leitos em hospitais 

psiquiátricos e a criação de serviços substitutivos em saúde mental. Nesta direção, no ano de 

1993, foram construídos os CAPS nos municípios de Canindé e Quixadá. Posteriormente, são 

criados os serviços nas cidades de Cascavel (1995), Icó (1996) e Aracati (1997). 

Segundo Rosa (2006), os empresários de os hospitais psiquiátricos da capital 

resistiam fortemente ao movimento da reforma brasileira que se configurava, favorecendo 

assim a implantação inicial dos serviços substitutivos no interior do estado.  

O SUS, que nesse momento histórico se expandia, estabelecia-se com vistas à 

municipalização, à descentralização e ao controle das políticas públicas pela sociedade. Como 

aponta Bleicher (2015), através de gestão semiplena42, forma mais avançada de 

descentralização do SUS, os municípios puderam adotar o controle total da gestão do sistema 

de saúde, definindo políticas, executando-as, acompanhando e as controlando dentro de seus 

próprios territórios. Permitia uma maior autonomia à gestão municipal e a inovação nas práticas 

de saúde. A maioria dos municípios que adotou este modelo possibilitou mudanças 

significativas (tanto na oferta, quanto na expansão dos serviços) para construção da rede de 

serviços, no período de 1994 a 1996.  

Nesta conjuntura, Sampaio (2011) destaca que o Ceará pôde ser pioneiro nas 

experiências brasileiras de implementação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), do Programa de Saúde da Família (PSF), do Planejamento Estratégico com 

Programação Pactuada Integrada (PPI) e da construção das macro e microrregiões de saúde.  

Em 1995, foram criados os CAPS de Icó, Juazeiro do Norte e Cascavel. No ano de 

1999, um fato marcante na história da saúde mental cearense e brasileira ocorreu - como muito 

bem destacou Pontes (2015) em sua dissertação: a morte perversa de Damião Ximenes Lopes. 

Seu “assassinato” ocorreu dentro do hospital psiquiátrico Casa de Repouso Guararapes, no 

município de Sobral/Ceará, aos 30 anos de idade, vítima de tortura e maus tratos, após ter sido 

                                                 
41Mario Mamede é o deputado estadual autor do projeto apresentado à Assembleia Legislativa Estadual. 
42 Por meio da Norma Operacional Básica–NOB, de 1993 (BRASIL, 1993), os municípios puderam adotar as três 

seguintes formas de gestão: incipiente, parcial e semiplena. 
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internado, no dia 1º de outubro de 1999. Segundo as pesquisas cuidadosas de Pontes (2015), 

Damião Ximenes foi deixado por sua família na supracitada clínica, em um sábado à noite após 

uma crise. Quando sua mãe chegou para visitá-lo na segunda seguinte, encontrou o filho 

ensanguentado, com vários hematomas, em estado grave. Mesmo tendo sido informada pelos 

funcionários sobre o espancamento, o laudo médico apontava como causa da morte parada 

cardíaca por razão indefinida. 

O caso ganhou repercussão nacional e mundial, tendo sido o Brasil processado e 

condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) por violar quatro dos artigos da convenção americana: direitos à vida, à 

integridade física, às garantias judiciais e à proteção judicial. O caso de Damião Ximenes, como 

Bleicher (2015) afirma, possibilitou o levantamento de outros diversos casos de mortes 

violentas, maus-tratos e demais delitos contra outros pacientes da Casa - tais como acusações 

de estupro e de fratura de membros de pacientes. Em 2000, inicia o descredenciamento da Casa 

de Repouso Guararapes junto ao SUS e finalmente o seu fechamento em julho de 2001. 

Consequentemente, uma rede de saúde mental pôde ser implementada no município, tornando-

se referência estadual e nacional. 

A capital cearense, como já sinalizado, inicia tardiamente em relação ao interior, 

construindo seu primeiro CAPS somente no ano de 1998. Segundo Coqueiro (2013), trata-se 

do CAPS geral SER III/ UFC, conveniado com a Universidade Federal do Ceará. Sua 

construção ocorreu após intensa e persistente luta dos trabalhadores do Hospital Universitário 

Walter Cantídio (Hospital das Clínicas) envolvidos no movimento da reforma psiquiátrica 

antimanicomial.  

A partir dos anos 2000, vimos uma expansão importante do número de CAPS em 

todo o território cearense. Fortaleza seguiu mais timidamente, inaugurando mais dois serviços, 

o da Regional IV e o da Regional VI, no ano de 2001; em 2005, o da Regional V; posteriormente, 

são implementadas mais unidades de CAPS Geral e CAPS AD nas regionais I e II da capital. 

Recentemente, em 28 de novembro de 2017 foi inaugurado um CAPS AD no centro de 

Fortaleza. Segundo o site da Secretaria de Saúde de Fortaleza, o município contabiliza o total 

de 15 serviços CAPS. E, segundo informações do Núcleo de Atenção à Saúde Mental – 

NUSAM, atualmente o estado do Ceará tem 131 CAPS em funcionamento. 

Vale destacar que a lentidão para construção dos serviços substitutivos na capital é 

explicada por Nunes, Guimarães e Sampaio (2016)pela hegemonia do modelo psiquiátrico 

clássico hospitalocêntrico, representado pela existência, na época, de sete hospitais 
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psiquiátricos, sendo um público e seis privados, conveniados com o SUS. Segundo Quinderé 

(2013), até 2004 Fortaleza possuía apenas três CAPS Geral, que contavam em média com 

cinquenta e quatro profissionais em suas equipes, com infraestrutura precária, não havendo 

articulação com o território. A partir de 2005, importantes ações foram estabelecidas, tais como 

a ampliação e recuperação dos CAPS já existentes e a implantação de novos serviços.  

No entanto, através da pesquisa de campo, observamos um movimento de 

desaceleração na construção de uma rede de saúde mental efetiva. Podemos afirmar, inclusive, 

uma desarticulação dos serviços já existentes como discutiremos nos capítulos a seguir. 

Comungamos com Nunes, Guimarães e Sampaio (2016) ao afirmarem que a tensão para 

construção dessa rede ainda permanece, mesmo após mais de dez anos da implantação dos 

CAPS na capital, seja em virtude das relações precarizadas de trabalho, seja pela “dissociação 

das bases teóricas do modelo em relação à realidade socioeconômica e psicossanitária da 

cidade; ou, ainda, em razão da permanência concreta dos dispositivos asilares que tanto se 

intencionava superar” (p. 1216). 
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4 ENCONTROS COM/NO CAMPO 

 

Alimentai-vos o corpo, com o suor do próprio rosto. Sacrifício é uma coisa, 

trabalhar é outra coisa. Absoluta! Eu, Estamira, que vos digo, ao mundo inteiro 

e a todos: trabalhar, não sacrificar! ”.  

 

Eles estão fazendo sabe o quê? Dopando quem quer que seja com um só 

remédio. Quer saber mais do que Estamira? [...] "Ela (a médica) é copiadora. Eu 

quero bem a ela, quero bem a todos, mas ela é copiadora [...]. Eu devolvi o 

remédio, porque os 'serviciados' deles, às vezes podem precisar". 

 

Vocês não aprendem na escola. Vocês copiam. Vocês aprendem é com as 

ocorrências. Eu tenho neto de dois anos que já sabe disso. Tenho de dois anos, 

que ainda não foi à escola copiar hipocrisias e mentiras ‘charlatais’”. (Estamira, 

documentário, 2004) 

  

Nossos encontros com e no campo foram marcados por afetos e incômodos dos 

mais variados. Poderemos descrever muitos, tentaremos dar conta de alguns, mas certamente 

narrar experiências tem suas limitações temporais, humanas e inconscientes. Se há nesse 

momento uma certeza, é a de que um projeto de pesquisa será sempre um artefato provisório, 

um ponto de partida que nunca saberemos onde nos levará. 

Como já descrito no capítulo referente ao método, o primeiro encontro com a equipe 

ocorreu no dia 14 de junho de 2017 para apresentar a proposta do projeto de pesquisa, no 

entanto, já na chegada ao serviço, nas primeiras tentativas de contato, deparamos com uma sala 

de espera cheia de pessoas aguardando atendimento médico, sendo recebidas por residentes de 

medicina com seus jalecos brancos, destoando do restante da equipe do CAPS que usava suas 

próprias roupas. Nos questionamos, algumas vezes, se o distanciamento era apenas aparente ou 

perpassa o simbólico do jaleco; já que enquanto ocorreu a pesquisa de campo, não presenciamos 

trocas sobre casos atendidos entre residentes e profissionais do CAPS, nem participações nas 

sete Rodas de Conversa. Cabe ressaltar que nossa experiência foi limitada e não corresponde à 

totalidade do serviço. 

 

4.1 Roda Viva... (14/06/2017) 

 

No primeiro encontro, a sensação por mim experienciada (autora central da 

pesquisa) foi de forasteira, intrusa, apesar de acordado minha participação previamente, porém, 

a apresentação ficou para o final. Alguns poucos olhavam percebendo minha presença, outros 

pareciam não notar, apesar do número restrito de profissionais (em torno de quinze). Quando, 

enfim, alguém perguntou sobre minha pessoa, “você é residente ou estagiária?”, outro disse 
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“achei que fosse a profissional do CRAS”. Esse incômodo inicial numa Roda tão pequena me 

fez me sentir quase invisível. Nesse momento, não imaginava ainda a dimensão desse 

significante para esta pesquisa. 

Após a apresentação da pesquisadora e breve apresentação dos profissionais 

presentes, solicitei que falassem sobre o cotidiano do serviço. Em seguida, foi exposto o projeto, 

propondo inicialmente a participação da mesma nas atividades do CAPS e nas reuniões 

semanais de equipe, denominadas Rodas de Conversa, informalmente chamadas por “Rodas”. 

Neste primeiro encontro, foi solicitado que trouxessem casos para discussões com o objetivo 

de compreendermos como a equipe construía seus “modos de cuidado”. A pesquisa inicialmente 

se estruturava em três momentos -no primeiro, seria convidado um profissional para discutir na 

Roda um caso clínico recebido na avaliação inicial considerado demanda para o CAPS. Nossa 

pretensão era analisar como os profissionais definiam e entendiam "demanda para atendimento" 

no serviço. A maior parte dos presentes aceitou a proposta, ficando a critério da equipe definir 

aquele profissional com um caso de maior complexidade para apresentar na Roda seguinte. Um 

técnico de formação superior se opôs argumentando que já conheciam claramente os critérios 

para receber uma pessoa para tratamento no CAPS (a justificativa se pautava na gravidade – 

“casos graves são nossos e casos leves são da atenção básica”). Foi esclarecida novamente a 

importância da discussão no grupo para análise dos critérios de gravidade, não apenas para 

confecção da pesquisa, mas também para reflexão das práticas construídas no cotidiano do 

serviço. Em seguida, acordamos a discussão que nunca aconteceu. 

Apresentaremos os outros dois momentos planejados, que naturalmente não 

ocorreram seguindo os novos rumos do projeto. O segundo caso clínico seria de um paciente 

recebido no serviço, a fim de analisar como a equipe delinearia o projeto terapêutico singular 

do paciente acolhido no CAPS e, por fim, um caso clínico para compreender como se daria o 

encaminhamento do paciente que não fosse definido como caso para ser atendido no serviço. 

 

4.2 Novos rumos: (21/06/2017) 

 

A reunião seguinte iniciou pela educação permanente, com a discussão de um caso 

clínico (não o solicitado pela pesquisa), mas sobre uma usuária do CAPS, advinda de longa 

internação psiquiátrica, com história de rejeições importantes. Na discussão, foram pontuadas: 

as dificuldades da paciente em aderir aos grupos, respeitar os limites e regras das atividades; 

suas limitações cognitivas; sua relação familiar fragilizada; e parte da equipe reforçar o 
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comportamento infantilizado desta. Além dessas particularidades, a usuária mantinha relações 

afetivas com outro paciente do serviço, e, em certas ocasiões percebiam interferência na 

dinâmica terapêutica do mesmo, como relataram, nomeando a relação como “fusionada”.  

Compreendiam que não era simplesmente decidir a participação ou não do casal nas atividades, 

tampouco estabelecer um limite para a usuária, como foi sinalizado.  

A discussão partia das peculiaridades de cada um, da relação do casal, perpassava 

pela compreensão da natureza de cada grupo terapêutico. Era importante entender a relação do 

casal na instituição, fora dela e em cada grupo, para traçar estratégias que pudessem ser 

terapêuticas. A equipe ia compreendendo que as ações não poderiam ser construídas a priori, 

mas no cotidiano do serviço com o casal e com cada um deles.  

Assim, foram destacadas as dificuldades dos profissionais individualmente no 

manejo com alguns usuários. Interessante destacar que a discussão não se restringia ao 

diagnóstico nosológico puramente, ao abordar a condição psicótica da paciente e ressaltar 

algumas de suas características (a “fusão com o namorado”, a “falta de limite”, a “invasão nos 

outros espaços não permitidos a ela”). Retornavam na história da mesma o abandono familiar, 

o tempo de permanência em uma instituição asilar e como estes fatores foram importantes para 

o adoecimento dela. Em seguida, ampliaram a discussão, destacando as temáticas: “limites”, 

“escuta” e “relações”, inclusive, comentando ao: “falar do caso L., pensamos nos mais diversos 

pacientes”.  

 

4.2.1  Outro caminho... 

 

Tem dias que a gente se sente, como quem partiu ou morreu, a gente estancou de 

repente ou foi o mundo então que cresceu, a gente quer ter voz ativa no nosso destino 

mandar, mas eis que chega a roda-viva, e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda-

gigante, roda-moinho, roda pião, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu 

coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir, na volta do barco é que 

sente o quanto deixou de cumprir, faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira 

que há, mas eis que chega a roda-viva e carrega a roseira pra lá... (Roda Viva, Chico 

Buarque) 

 

Essa quebra é meramente ilustrativa, não houve uma interrupção brusca na 

discussão do caso, mas, ao abordá-lo e ampliar as perspectivas terapêuticas, esbarrava-se nos 

limites institucionais, trazendo à tona o que seria o mote para repensar o problema original desta 

pesquisa. O caso não foi encerrado porque seria necessário retomá-lo outras vezes, embora 

houvesse uma mudança clara na pauta da reunião. 

Ao falar de limites, mencionavam também as limitações do serviço, dentre muitas, 
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a mais angustiante delas: o “Acolhimento”. Ainda não havia gravação de áudio da Roda, mas 

uma enxurrada de queixas adveio por toda a equipe e foi possível registrar algumas: 

 

Nossa lista de espera de pacientes para iniciar atendimento no CAPS já passa de 

setecentos (700)”; “familiares querendo laudo para interditar paciente e não tem 

médico para realizar”; “pacientes graves no acolhimento, encaminhamos para o 

Hospital de Saúde Mental de Messejana (HSMM) e não são atendidos, sendo 

reencaminhados para o CAPS”; “Justiça solicitando perícia”; “pacientes perdendo 

benefícios no INSS por falta de médico para realizar laudo”; “somos ameaçados por 

pacientes quando temos que explicar a impossibilidade de iniciar, de imediato, o 

atendimento psiquiátrico no CAPS”;“os vínculos estão precários”; “nossa estrutura 

também é precária, insuficiente, só está muito bem pintada, mas, isso não basta”; “o 

ministério público só empurra na agenda médica”; “como vamos abrir prontuário 

sem condições de atendimento?” 

 

 

Relataram, ainda, sobre um paciente que após interromper o uso das medicações 

psicotrópicas prescritas (por falta delas no serviço), apresentou ideação persecutória, 

alucinações auditivas, provocando agressões físicas ao irmão com sete facadas. Foi 

encaminhado ao HSMM, “mas não o receberam alegando que não estavam atendendo porque 

os profissionais estavam sem receber salários” (informação repassada pelo familiar à equipe). 

Somente este caso daria uma dissertação de mestrado, não é apenas a falta de medicação que 

levou ao surto. Este caso emblemático sinaliza a que condições estes e todos os demais 

pacientes devem se submeter para uma suposta atenção pública em saúde mental.  

Enquanto em relação a L., a paciente que foi discutida no início deste subtítulo, a 

equipe destinava um tempo para repensar seu projeto terapêutico no CAPS, neste outro, viam-

se diante de uma grande limitação e impotência. Os casos discutidos pela equipe nos remetiam 

a conhecida expressão “escolha de Sofia” – que se tornou sinônimo de uma decisão de difícil 

escolha, quase impossível: a quem salvar da morte? Sofia, uma polonesa Judia, foi obrigada a 

escolher quem salvaria entre seus dois filhos em um campo de concentração, durante a segunda 

guerra mundial. 

As falas seguintes eram experienciadas pela pesquisadora como grande desabafo: 

“todo o serviço está sobrecarregado, todos os outros serviços estão sobrecarregados, não têm 

vagas, não têm leito, não temos médicos, não temos psicólogos suficientes, não temos estrutura 

adequada”, um outro profissional interrompe: “não temos saúde, estamos todos adoecendo, 

nós e os pacientes”. Diante do caos, cogitaram fechar o “Acolhimento” para avaliação inicial, 

já que a lista de espera já passava dos setecentos (700), sem qualquer vislumbre de melhoria. 

Foi apontado que acolher é se responsabilizar, é se implicar. Nessa direção, se questionavam 

até que ponto o “Acolhimento” cumpriria sua função, ou serviria meramente a um ordenamento 
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burocrático.  

Um profissional levantou a proposta de reflexão por toda a equipe sobre prosseguir 

com as avaliações iniciais no “Acolhimento”. Reconhecia que anteriormente percebia a lista de 

espera como instrumento potente de argumentação diante da Justiça para requerer melhoria 

técnica e estrutural do CAPS, mas notou a estratégia ser diluída quando uma ação coletiva por 

parte dos pacientes (totalizando mais de mil usuários) ter sido individualizada. Como solução 

para alguns desses casos judiciais, que deram prosseguimento na ação individual, foi exigir que 

o CAPS os atendessem de imediato. Para isso, foi necessário encaixá-los na agenda superlotada 

do psiquiatra, que já avalia a cada quatro meses ou mais seus próprios pacientes. 

A discussão prosseguiu, “não somos campanha de vacinação, não podemos focar 

em metas de produtividade. Somos CAPS, destinados a casos graves, precisamos debruçar 

sobre cada um e isso leva tempo”. Do outro lado da roda, mas no mesmo movimento, outro 

sinalizava: “um psicótico grave, persecutório, não é como ver um paciente clínico pontual, tem 

muita coisa envolvida”. Embora todos concordassem em determinados pontos, começavam a 

surgir inseguranças de outra ordem: “minha vontade é gritar todas as merdas com a justiça e 

com a gestão, pacientes surtando, sem remédio, sem comida, sem vale transporte suficiente, 

mas, se falo isso, amanhã estou na rua, tenho filhos para sustentar e não sou concursada”.  

Nesse momento, a hora já era avançada e foi acordado retornar outras vezes essa 

pauta, reconheceram que o “Acolhimento” não poderia continuar desta mesma forma. A 

coordenadora estava de férias e só retornaria em quinze dias, a equipe considerava de 

fundamental importância a sua participação nesta discussão. 

Na semana seguinte, não houve pesquisa de campo em decorrência do “Fórum 

nacional de saúde mental e direitos humanos” realizado em Florianópolis. Mas, segundo 

informações fornecidas pelos profissionais, a Roda ficou restrita ao planejamento de um evento 

festivo que ocorreria no mês de julho na unidade. 

 

4.3 Os Invisíveis (para quem?): (05/07/2017) 

 

Não resta dúvida que para manter viva a política, seja a macro, seja a micropolítica, é 

necessário manter o movimento, melhor dizer, manter-se no movimento (BARROS, 

2003, p. 197) 

 

“Uma fila que só é alimentada” – essa queixa se tornou recorrente não somente 

durante o terceiro encontro na Roda, mas prosseguiu até a conclusão da pesquisa de campo.  
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Como já justificado no método deste trabalho o objetivo de estudo se transformava 

apontando para as condições de cuidado que resvalavam nos modos de cuidar. Meu problema 

original necessitava transcender a busca de uma simples resposta, se reposicionando diante do 

campo, um campo de concentração de pacientes e profissionais “invisíveis” e “mudos”: 

 

E assim são pacientes que estão sem médico, sem ser vistos, sem medicamento no 

posto [...] tem que trabalhar fazendo ligações, perde um tempão fazendo isso [...] a 

gente tem que entrar em contato com a coordenação, ver como está o posto, se tem 

médico, e se na área daquele paciente, como está o agendamento, se o paciente está 

com remédio ou se não está. Toda essa burocracia a gente tem que fazer pelo telefone 

com a coordenação do posto. E aí, de repente, a coordenadora diz: não tenho médico 

pra renovar sua lista de pacientes. E aí, eu chego pro médico que dá a prescrição [...] 

não tem nenhuma prescrição, estou apenas repetindo as receitas. Está errado repetir 

uma prescrição médica [...]. E eles [médico] estão certos e eu não posso me 

responsabilizar por um paciente que passou lá na emergência do Mental, ou passou 

não sei quantos dias no Nosso Lar, ou outro hospital psiquiátrico ou vem de outro 

Estado ou de outra cidade, com prescrição de outra cidade... 

E além da alimentação da fila, tem a questão dele ficar. E aí o paciente às vezes vem 

mais ou menos estável porque passou por algum hospital ou passou por algum CAPS 

de outra cidade ou desse tipo de coisa, mas quando ele chegar aqui ele vai 

desestabilizar porque nem o mínimo do mínimo ele não tem para segurar ele que é a 

medicação. Às vezes é um paciente carente que não tem condições de pagar uma 

medicação [...], porque é cara. Não tem condições de comprar [...] [Trecho transcrito 

da gravação do terceiro encontro com a equipe, em 05/07/2017]. 
 

A partir dessas considerações, foi trazido para reunião um caso que chegara no 

“Acolhimento” durante a semana, atendido por duas profissionais da equipe. Um rapaz, 30 

anos, levado ao serviço pela primeira vez, contra sua própria vontade. Apesar de reconhecerem 

que o mesmo não viera a força, a família lhe disse que o levariam a outro lugar para conseguir 

trazê-lo ao CAPS. O paciente durante o atendimento apresentava higiene precária, 

emagrecimento, mutismo e apatia; recusou-se a entrar na sala de atendimento, permanecendo 

no salão um tanto assustado. Segundo a família, o mesmo estava isolado em casa há muitos 

meses, alimentava-se muito pouco, somente depois de grande insistência; consequentemente, 

havia perdido muito peso em curto espaço de tempo.  

Em seu quarto, sempre havia grande quantidade de água, porque ele deixava a 

torneira aberta por horas seguidas, mantendo o olhar fixado na água corrente. Antes do 

isolamento, o rapaz gostava de jogar futebol e trabalhava em uma sapataria. Apesar de 

apresentar desde a infância traços importantes de timidez, sempre teve amigos. A família 

informou que o quadro iniciou há seis meses. Segundo o pai, o estopim desse isolamento e a 

mudança de comportamento foi a demissão do rapaz, logo após comprometer-se com o 

consórcio de uma moto. Já uma amiga da família que os acompanhava relatou sem grandes 

detalhes, sobre o fim de um relacionamento amoroso como possível gatilho para o quadro. Na 
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Roda, cogitaram a recusa alimentar como consequência de uma possível ideação delirante, 

assim como a aparência assustada ao ser trazido ao CAPS, com um provável pensamento 

persecutório. Evidenciaram a rede social restrita do rapaz como um fator de relevância para 

pensar intervenções futuras. 

Diante do exposto, a dupla de profissionais esclareceu as limitações do serviço à 

família e a impossibilidade de prosseguir o acolhimento na instituição naquele momento, 

indicando o HSMM para atendimento emergencial. A família seguiu as instruções do serviço, 

foi ao hospital, porém retornou ao CAPS. Na emergência, foi prescrita apenas uma medicação 

ao rapaz, porém a família, por não possuir recursos financeiros suficientes, não pôde custear o 

remédio. O pai estava desempregado e a mãe não trabalhava. Para agravar a situação, a 

medicação prescrita só é dispensada pelo serviço público mediante um “cadastro especial”, 

realizado pelo profissional médico, que no momento não está atendendo pacientes de primeira 

vez. Além da prescrição, retornou com um encaminhamento para continuidade do 

acompanhamento no CAPS. Continuidade do quê? 

Após a exposição do caso e várias considerações apresentadas, uma profissional 

desabafou: “Na verdade, essa é uma questão que é de todos os dias, estamos dando um exemplo, 

mas só chegam casos complexos dessa natureza ou mais[...]. Não tem médico, não tem remédio, 

não tem assistência...” 

Retomando o caso, através de um vínculo com o Hospital Universitário, 

conseguiram intermediar uma possível internação, inclusive para avaliação clínica, já que o 

rapaz estava muito emagrecido, pouco se alimentava e raramente bebia água, considerando 

outras complicações clínicas que poderiam estar atreladas. 

Após longo debate, um misto de alívio e insatisfação:  

 

- Mas olha muito complicado. A gente teve que trabalhar, né?! [...] A gente vive num 

país assim [...] muito a favor. A gente tem condições mínimas de trabalho. Mínimas, 

né?! Condições plenas eu nunca vi. Então é complicado, né? Mas... 

- ...uma avaliação que não é [...], é o risco de vida em potencial, tanto na parte 

psiquiátrica, quanto clínica. 

- Eu imagino quantas pessoas tem AVC e, depois ficam “sequeladas”, quando faltam 

remédios para hipertensão, para diabetes. E essa falta de licitação, não deu certo, 

não sei o quê...  

- Precisamos lutar contra isso, mas, a gente não está sendo escutado. Se nós não 

estamos, imagine eles?! [Trecho transcrito da gravação do terceiro encontro com o 

grupo em 05/07/2017]. 

 

A discussão da equipe seguiu, dessa vez, fazendo um contraponto com a realidade 

política nacional, à macropolítica econômica, aos baixos investimentos nas políticas públicas, 

às PECs (Proposta de Ementa Constitucional) que estavam em votação no Congresso Nacional, 
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à corrupção, à má gestão do dinheiro público, aos altos impostos pagos pela população 

brasileira.  

 

...aí tem alguma coisa errada, eles querem responsabilizar sempre a gente, em um 

discurso que o problema são os programas sociais. Se fosse assim os países de 

primeiro mundo não avançavam. Porque os recursos sociais, a distribuição dos bens, 

equivalem àquilo que você contribui. Não, é?! As pessoas têm direito... [Trecho 

transcrito da gravação do terceiro encontro com o grupo em 05/07/2017]. 

 

 

Por outro lado, havia pontuações para responsabilização dos usuários, num 

movimento de convocá-los à implicação da realidade política pela qual o serviço atravessava. 

Ao mesmo tempo em que se percebiam em posições privilegiadas em relação aos pacientes, 

reconheciam como parte do mesmo sistema de exclusão: 

 

- Eu falo: junte, faça uma ação para o Ministério Público. Basta quatro pessoas. Vá 

fazer qualquer coisa, chame a rádio [...] pode fazer o que quiser. Façam alguma 

coisa, não sei, precisam ser vistas! Aí fica aquela coisa, aí liga pra saber... parece um 

monte de água dentro do oceano! Meu Deus! Como as pessoas não vão atrás dos seus 

direitos?! Como as pessoas ficavam?! 

[vários falando] 

- Uma coisa que eu acho importante também a gente falar assim. O povo, a 

população, mas nós somos o povo, nós somos população, né?! A gente pode até estar 

numa situação financeira um pouquinho melhor, mas nós somos população e eu acho 

muito importante a gente [...]... porque a gente também se acostuma, a gente também 

engole no dia a dia... 

- Com certeza! 

- Eu acho que nós também precisamos ser vistos e ser ouvidos e é uma das coisas que 

eu percebo que nós não estamos sendo ouvidos também! [Trecho transcrito da 

gravação do terceiro encontro com o grupo em 05/07/2017]. 

 

Os significantes “não somos escutados, nem vistos” perpassaram por toda a Roda 

numa ciranda nada poética, numa relação perversa de quem governa e por quem é governado: 

 

- Eu acho que a política pode ser vivida e praticada de muitos modos. Inclusive nesse 

campo micro. Eu acho que não só se discute política falando dos representantes. Eu 

acho que quando a gente está discutindo essas práticas, a gente está discutindo 

política. A meu ver, eu entendo dessa forma. Se é que é desse modo que a mim, ou a 

você ou a ele tem que ter um lugar onde a gente possa discutir um lugar possível e na 

verdade um lugar mais concreto, né? Eu penso dessa forma e eu me pergunto: será 

que a gente não tivesse sentado aqui, existe uma hierarquia, se a gente não se sente 

escutado aqui nestas questões, as pessoas que levam isso lá pra célula, será que são 

escutadas lá? Porque a sensação é que fica nesse vai e vem e... eu não sei. Ás vezes 

dá a sensação de “para onde isso está caminhando”? 

- A gente também concorda, resta saber se as pessoas que levam a situação daqui 

também é ouvida e as que escutam lá não vem ouvir nada aqui porque nunca vi a 

gestão ouvindo a situação dos profissionais ou dos pacientes. Alguém viu? 

- Não. 

- Também não. 

- Só fica tirando fotos das paredes... 

- Só vem para tirar fotos da estrutura... 
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[...] 

- Porque a parede é mais bonita? E o resto? O que é que o povo vai comer? Vai pegar 

essa parede e derrubar pra comer? É até estranho isso... [Trecho transcrito da 

gravação do terceiro encontro com o grupo em 05/07/2017]. 

 

 

4.4 Acolhimento ou encolhimento? (12/07/2017) 

 

 

Sabemos, no entanto, que a resistência é processo em permanente construção e que 

esse caráter de permanência do resistir não pode parar de exercer. Estranha vicissitude 

essa da resistência: não poder parar seu processo de resistir, sob o risco de que 

“resistências” instituídas ao “resistir” vençam. Eis o paradoxo da resistência. Eis o 

paradoxo do qual a reforma psiquiátrica brasileira não deve conjurar, mas habitar. 

Habitar para garantir-se no movimento, enquanto movimento de... resistência. Eis a 

tarefa da clínica: experimentar o limite onde a resistência é pura positividade, onde 

ela é criadora de mundos. (BARROS, R. B., 2003, p. 206) 

 

A Roda de Conversa iniciou pelo caso discutido na semana anterior que seria 

encaminhado para internação para o Hospital Universitário após intermediação interna. Os 

familiares deixaram apenas um contato telefônico de uma pessoa que residia longe deles. 

Quando, enfim, o CAPS se comunicou com a família, a vaga já havia sido preenchida por outro 

paciente. 

A família conseguiu (sem grandes esclarecimentos sobre como adquiriram o 

remédio) administrar a medicação ao rapaz. A equipe do CAPS manteve durante a semana 

contato com a mãe e com o hospital na tentativa de pleitear nova vaga.  

Novamente, um clima de desconforto e desânimo foi percebido na equipe, 

remetendo a outros casos semelhantes que haviam chegado durante a semana no serviço sem 

ter como dar direcionamento: 

 

No caso do paciente... ele está aí lutando sem conseguir assistência. Isso aí já foi 

tema de uma discussão maior, que a gente teve também, sobre a angústia da situação 

em relação a dificuldade de dar conta dessa demanda de pacientes. Eu dei a sugestão 

de levar essa questão para a Jornada de Psiquiatria que vai acontecer agora em 

setembro. Já teve duas vezes e o tema central é: Brasil em crise, “detecções da saúde 

mental”. Nas mesas redondas, há uma mesa sobre o impacto da crise e [...]. Eu acho 

que pode conversar com o [...] para colocar essa questão das dificuldades. [Trecho 

transcrito da gravação do quarto encontro com o grupo, em 12/07/2017]. 

 

Parte da equipe percebia a necessidade de levar a discussão para além dos muros da 

instituição, não cabia mais permanecer rodando em torno da mesma pauta, no mesmo lugar, 

não os tiraria desta aparente inércia, era preciso um movimento para fora. Caso contrário, o 

CAPS correria risco de se tornar um círculo vicioso. Apesar da insistência da proposta da mesa 

em uma jornada científica, poucos demonstravam interesse ou se movimentaram nessa direção.  
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E retornamos à Roda: a pauta novamente girava em torno da grande demanda que 

chegava ao serviço, de forma mais específica: “o que fazer com os pacientes com ideação 

suicida? ” Além da procura de tratamento no CAPS por parte dos novos pacientes, existiam os 

já em atendimento. Um profissional sinalizou duas perdas recentes, em uma única semana, de 

usuários do próprio serviço por suicídio. A discussão prosseguiu, algumas estratégias foram 

lançadas, por outro lado, as limitações se evidenciavam - escassez de profissionais para iniciar 

as atividades dentro e fora do serviço; estrutura limitada; a ineficácia da RAPS: 

 

- Pois é, eu cheguei agora e já vi as discussões em torno de uma demanda [suicídio]... 

chegaram alguns técnicos deles [hospital] e fizeram uma reunião com o pessoal da 

saúde mental e colocaram essa questão. Como também a gente tem, independente 

disso, a nossa demanda que chega espontaneamente que é a ideação, a tentativa e 

muitos ideação. Essa semana eu conversei com os psicólogos para a gente tentar 

pensar em alguma estratégia [...]. Como eu digo, nós nunca vamos dar conta da nossa 

demanda. Essa demanda está grande por uma deficiência do serviço, mas nós temos 

um equipamento, aliás, nós temos uma população que cresce e equipamentos que não 

crescem. Hoje, pela portaria, a “Regional X” era para ter mais de um CAPS e não 

só mais um CAPS, tendo um CAPS com equipe mínima porque hoje temos uma equipe 

que é baixa, não temos psiquiatras suficiente, já temos déficit de enfermagem e 

terapia ocupacional já temos déficit nessa categoria e acaba que a gente não tem uma 

equipe completa. Mesmo tendo um equipamento que não está completo, o próprio 

território pelo tamanho, pelo número... na época que foi criado, há 18 anos, a 

população cresceu bastante e ainda já poderia ter dentro desse território mais de um 

Caps. Hoje a gente não dá mais conta dessa demanda mesmo que tivéssemos 

psiquiatras o suficiente, essa demanda ainda é grande, mas para essa equipe... 

- Ainda não daria conta. 

- De tratar e os outros serviços funcionando também. 

- Funcionando como é pra funcionar. 

- Funcionando também [...] normal como deve funcionar. 

- Isso não é de outro mundo, não. [...] 

- Hoje a discussão se centralizou na nossa estrutura, que a gente não tem, mas na 

realidade a discussão era para ser e não só equipar e organizar serviço, mas até 

ampliar essa rede porque hoje a gente já tem uma carência de população que 

comportaria outros equipamentos. A gente está falando aqui só de CAPS sem falar 

dos outros equipamentos que subsidiam esse atendimento de CAPS, como a residência 

terapêutica, unidade de acolhimento outros equipamentos que tem outra 

funcionabilidade, mas que dão sustentabilidade a essa proposta que é o trabalho de 

CAPS, a gente acaba centralizando tudo no serviço CAPS e hoje a gente não daria 

mais conta disso. A discussão era no sentido de a gente pensar em alguma outra 

estratégia, em alguma coisa, a gente pelo menos, se a gente cuidasse de cinco, mas 

que a gente tivesse alguma estratégia desse cuidado. 

- O paciente suicida é um paciente que exige uma atenção muito grande, muito 

especial. Eu lembro de uma vez que um colega me ligou perguntando para mim se eu 

teria disponibilidade para me dedicar a um paciente que estava com grande risco de 

se matar. Foi aí que me dei conta da responsabilidade que é assumir um paciente 

grave desse tipo. Tem que trabalhar com dedicação ao caso e o atendimento é bem 

específico que exige do profissional essa disponibilidade de tempo de fazer isso. 

- Não só esse. Eu acho que todos os casos graves das outras patologias também é 

assim. O ideal é a gente se dedicar porque há casos graves que estão aí, como aquilo 

que a gente estava em discussão que a mesa trouxe na última reunião. São casos 

graves que a gente acaba não dando toda a cobertura que o caso requer. 

- A proposta da mesa é essa, das mesas que eu trouxe aqui que a gente vai tentar 

articular com a população cientifica... é só levar ao poder. A gente nunca vai ter 
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condições ideais de trabalho, a gente vai demorar muito ainda a ser uma Suécia ou 

coisa assim. Vai demorar um bocado, mas mesmo assim a gente não pode ainda 

deixar de lutar para conseguir as vitórias porque o governo só improvisa as 

coisas.[Trecho transcrito da gravação do quarto encontro com o grupo, em 

12/07/2017]. 

 

Interessante notar que a Roda ainda é potência, ainda há quem deseja remar “contra 

a corrente até não poder resistir...” Com certo receio, é trazido para a pauta o “Acolhimento”, 

dessa vez, como proposta para reflexão por parte da equipe junto a coordenação local. Foi 

pontuado a implicação ética por parte dos profissionais ao acolher o sujeito e seu sofrimento e 

não poder dar suporte adequado, continuidade ao acolhimento, considerando que esse já deveria 

ser início do tratamento. A equipe relatava a angústia perante ao “Acolhimento” e a sensação 

de impotência. Trouxeram várias situações para exemplificar ocorrências em que casos 

emergenciais retornavam do hospital público de referência do Estado sem serem avaliados. 

Outras em que receberam ameaças por parte dos usuários ou familiares em momento de 

desespero, (“Porque nem você dá respostas, o que muitas vezes é complicado, e o usuário não 

vai atrás do gestor. Ele não conhece o gestor maior, ou A ou B. Nós estamos na ponta!”).Alguns 

profissionais questionavam a validade do “Acolhimento” enquanto estratégia terapêutica ou 

apenas uma atividade meramente burocrática. Nessa conjuntura propuseram: 

 

- não sei se as pessoas ainda vão sustentar o que foi colocado aqui [reuniões 

anteriores], que é a questão de que esta porta de entrada, o acolhimento para gerar 

uma ficha que a maioria grave e é perfil e não ter de fato o que fazer está gerando 

um problema para nós. Coisas que muitas vezes nós até entendíamos nessa questão 

de abrir a ficha de avaliar [...] São situações que a gente está muito exposto diante 

de tudo que a gente vivencia de situações delicadas. Não em um sentido de só isso 

tanto quanto os usuários em relação a isso e a gente queria uma posição da gestão 

de que essa pare para ouvir. Eu acho que tem tudo isso aí, mas a gente queria também 

marcar um momento com o gestor de Saúde Mental vir, ouvir a gente, e, comece a 

pensar nessas medidas também. De que está adiantando a gente estar aqui 

terminantemente aberto ao acolhimento... [Trecho transcrito da gravação do quarto 

encontro com o grupo, em 12/07/2017]. 

 

Nesse momento, a equipe é convocada por uma integrante do serviço: “Uma coisa 

é a angústia e o que se propõe depois da angústia? Fechar o acolhimento? Reduzir o 

acolhimento? O que é a proposta?” 

 

- A discussão está sendo amadurecida à medida que são questões que estão surgindo 

e eu acho que a gente tem muita responsabilidade no que faz até além da conta se 

não fosse isso pelo propósito ético, porque a gente pensou em manter esse 

acolhimento como uma estratégia prioritária dentro do CAPS porque pelo menos 

você ouvia aquela pessoa que chega, tanto é que não é solicitado o encaminhamento 

e já poderia ser referenciado, é por demanda [...], mas chega um momento onde não 

se tem resolução nenhuma e de se perguntar o que a gente está fazendo se a partir 
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dali não tem como?  

- Cada dia que passa aumenta mais!  
- É, e pensamos em manter o acolhimento porque nós temos dados, a gente registra 

uma demanda, mas muito bem, esses dados estão se acumulando há muito tempo e o 

que está sendo feito em cima desses dados? Qual é o valor dessa demanda? O que 

está representando quantitativamente a fila de espera, o número... nada! Não está 

sendo valorizado o que está sendo gerado há muitos anos, então se isso é pra 

argumentar e dizer: “- Está aqui senhor prefeito nós temos uma demanda reprimida”. 

São tantas pessoas que todos os dias abrem o prontuário e está lá aguardando, então 

isso não faz sentido. Porque chega uma hora a pessoa volta várias vezes e não faz 

sentido! O que a gente já sabe é que do jeito que está não dá para ficar! Está ficando 

perigoso, muito mesmo, lidando com “risco de vida”! 

- Pela manhã os pacientes ligando da lista de espera de janeiro, estavam ligando pela 

manhã [estávamos em julho]... 

- E aquilo que pra nós era uma estratégia de barganha bacana, ter um número de fila 

de espera, hoje em dia tanto faz ser 1000, 2000, 3000, 4000, 10, não está sendo 

valorizado. Eu mesma fui uma das pessoas que defendi esse número. Não tem nada, 

não é um indicador mais...[Trecho transcrito da gravação do quarto encontro com o 

grupo, em 12/07/2017]. 

 

Após longa discussão, foi sinalizado o contrassenso do “Acolhimento” enquanto 

porta de entrada aberta para um serviço que não está apto a receber ninguém, funcionando todos 

os turnos da semana, com exceção do turno da reunião de equipe. O serviço é aberto a “acolher” 

pacientes de primeira vez enquanto suas portas físicas estiverem abertas; em alguns horários 

havia até três profissionais disponíveis somente para essa atividade... Compreendíamos que não 

existia apenas uma porta de entrada, mas várias e caóticas. 

Os profissionais reconheciam a complexidade das histórias que chegavam e a 

necessidade de se dedicar a cada uma delas, mas se viam impotentes frente ao cotidiano e 

precariedade do CAPS. Por outro lado, demonstravam preocupação com “a falsa expectativa 

gerada no sujeito quando é ouvido em um primeiro momento”. 

A resolução final deste encontro se estruturou em três eixos: primeiro, realizar uma 

convocatória a toda equipe do serviço para uma reunião extraordinária na semana seguinte. 

Segundamente, após esta reunião com representação de todos da equipe, com base nas 

deliberações, produzir um documento direcionado ao Conselho de Saúde local expondo as 

dificuldades atravessadas pelo serviço. Por último, convocar um representante da 

Coordenadoria Municipal de Saúde Mental para debater a situação de precariedade do CAPS. 

 

4.5 Assembleia dos profissionais: (19/07/2017) 

 

(O meu Ceará gozará nova sorte) 

Oh! Deus. Perdoe esse pobre coitado. Que de joelhos rezou um bocado. Pedindo pra 

chuva cair. Cair sem parar. 

Oh! Meu Deus. Se eu não rezei direito. A culpa é do sujeito. Desse pobre que nem 

sabe fazer a oração. (Súplica Cearense – O Rappa) 
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Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito 

protesto pra fazer. E muita greve, você pode, você deve, pode crer (Até quando? - 

Gabriel O Pensador) 

 

 

A assembleia ocorreu no mesmo horário da Roda de Conversa. Foi dispensada a 

educação permanente, neste dia, para maior disponibilidade de tempo para as discussões sobre 

o acolhimento, no entanto, a reunião começou com atraso de 40 minutos. Uma das primeiras 

falas de abertura foi a surpresa de uma profissional em saber que a “Roda” ainda ocorria 

regularmente. 

Antes de adentrar a pauta principal, outras demandas foram levantadas, no entanto, 

a que rendeu maior discussão e desconforto foi a ordem da coordenação municipal de saúde 

mental, solicitando o remanejamento de um profissional da psicologia, com carga horária de 

40h semanais. A equipe questionou os critérios para a transferência, porém a justificativa dada 

foi baseada na defasagem da categoria em outros CAPS, devendo haver uma divisão mais 

igualitária por carga horária total. Por exemplo, o CAPS em questão tinha 140hs semanais de 

psicólogos em exercício, o outro, apenas 40hs semanais. As mudanças ocorreriam em todas as 

regionais e com todas as categorias com o objetivo de dividir por igual a carga horária. 

Algumas questões foram levantadas pela equipe com o objetivo de problematizar a 

transferência, como: o critério não se basear na realidade de cada serviço, considerando 

inclusive a fila de espera do próprio CAPS, complicando ainda mais a situação; a transferência 

se daria em poucos dias, dessa forma, comprometeria a vinculação entre o profissional e os 

pacientes acompanhados, inclusive, com pacientes graves; com a saída, algumas oficinas 

deveriam ser desfeitas; por último, ainda existir psicólogos aprovados na última seleção a serem 

convocados. Após a leitura da ordem recebida, os profissionais não concursados demonstravam 

receio em descumprir e serem penalizados. Compartilharam sentimento de impotência, medo, 

autoritarismo por parte da gestão municipal, consequentemente, maior adoecimento físico (pela 

sobrecarga) e psíquico (por trabalharem sob tantas pressões). 

Ao longo das discussões, foi sinalizado por uma profissional do CAPS o fato do 

equipamento pertencer às políticas públicas de base comunitária, no entanto, tem sido 

gerenciado sob perspectiva privatista, de forma fragmentada. Complementou afirmando que o 

problema não era apenas da psicologia, mas de todo o serviço. Após discussões, decidiram não 

disponibilizar qualquer profissional para o remanejamento solicitado, por hora, e justificariam 

de acordo com as necessidades enfrentadas, alegando, inclusive, ser uma decisão coletiva.  

Após outros informes, iniciaram a discussão da pauta principal: o acolhimento. 
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Considerando as discussões anteriores, o profissional, coordenador da Roda, solicitou que as 

pessoas se posicionassem sugerindo encaminhamentos a fim de objetivar o debate. Alguns 

trabalhadores reconheciam as problemáticas, mas, tinham dificuldade em elaborar uma 

proposta. Reconheciam anteriormente a fila de espera como estratégica diante da promotoria, 

no entanto, percebiam que já não tinha força alguma. Então, surge a primeira proposta: 

 

 Não abre durante um tempo. De dois a três meses. Porque, sinceramente, a gente 

acolhe porque é o que a gente está fazendo. A pessoa chega, a gente fala, abre 

prontuário e vai. Olha, esse processo está me irritando. Não precisa abrir um 

prontuário! A pessoa vem com um sofrimento, a pessoa já é vítima de um sofrimento 

e tal. Ai a gente olha a vida dela todinha para ver se ela precisa de uma emergência? 

Não tem previsão? Isso é constrangedor eu estou me sentindo assim... complicado 

essa hora porque [...] vamos colocar um freio! Não abre mais, olhe, orienta, [...], 

encaminha para o posto de saúde... As pessoas, mesmo que eu diga claramente que 

não tem previsão, saem daqui com a esperança que vai ser daqui um mês... 

- Vai fazer uma oração vai pra igreja... 

- Se Deus quiser está vivo... 

- Você está colocando que o acolhimento permanecesse, mas que a avaliação de 

primeira não acontecesse. 
- Não, porque não há possibilidade! 

[Trecho transcrito da gravação do quinto encontro com o grupo, em 19/07/2017]. 

 

 

A primeira proposta foi recebida por alguns como radical, porque fecharia as portas 

do CAPS à população. Surgiu uma contraproposta, manter a escuta ao indivíduo que chegasse 

de primeira vez ao serviço, porém sem abrir prontuário, sinalizaram outros documentos que 

poderiam ser preenchidos, apenas. Questionaram que o atendimento continuaria provocando 

uma expectativa à pessoa, contudo, na prática, a mudança seria apenas burocrática.   

Cogitaram limitar os dias de acolhimento, já que a atividade funcionava todos os 

dias. No entanto, não bastaria diminuir os turnos de atendimento, já que a procura poderia 

sobrecarregar os demais. A Roda sempre retornava aos mesmos pontos e discussões e 

esbarravam no medo de ousar sair daquele movimento. Importante sinalizar que não havia uma 

homogeneidade, tinha aquele que apontava a necessidade de buscar outras trajetórias: 

 

Estamos administrando o CAOS. Clínicas escolas de férias, não ter para onde 

encaminhar, isso é cruel. Não somos nós que temos que pensar transformar o NADA 

em alguma coisa. É constrangedor, pedir favor, implorar ao médico... isso não é 

política pública, é a feira do Henrique Jorge. [Trecho transcrito da gravação do quinto 

encontro com o grupo, em 19/07/2017]. 

 

Após alguns embates, reconheceram três movimentos: –Não acolhe, não registra. – 

Tomar alguma atitude frente a gestão. – Manter o acolhimento (mantém como está ou atender 

parcialmente, sem abertura de prontuário). Após algum tempo discutindo as possíveis 
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consequências de cada decisão, surge a seguinte fala: 

 

-Estamos há quatro semanas discutindo a mesma coisa. A gestão nos leva a essa 

situação de crueldade. Abrir prontuário ou qualquer outro documento dá na mesma. 

-Mas, não é direito do paciente? Porque com o número do prontuário ele pode 

reivindicar junto a justiça. 

-Minha posição é: ou faz tudo e deixa como está ou nada!  

- A decisão deve ser coletiva. 

[Trecho transcrito da gravação do quinto encontro com o grupo, em 12/07/2017]. 

 

Após votação, deliberaram manter como estava, sem alterações na prática do 

acolhimento. Definiram apenas solicitar a vinda da coordenação de saúde mental ou algum 

representante para discutirem a situação atual do serviço, assim como a ordem de 

remanejamento do profissional de psicologia. 

 

4.6 Expectativas?! (26/07/2017) 

 

Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer 

censura. Até quando você vai levando? (Porrada! Porrada!) 

Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? (Porrada! 

Porrada!) Até quando vai ser saco de pancada? 

Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. (“Até quando?” - Gabriel O Pensador) 

 

 

Após alguns informes, dentre eles a chegada de materiais para a oficina da terapia 

ocupacional, foi informado que a gestão de saúde mental viria na semana seguinte para dialogar 

com a equipe. No entanto, de antemão foi repassado que o remanejamento do psicólogo seria 

uma decisão já concretizada, inclusive, dessa vez, devendo também indicar um assistente social. 

Esclareceram que a transferência seria para uma reorganização das equipes, já que em muitos 

serviços elas estavam defasadas. Quando questionado sobre os profissionais a serem 

convocados da seleção, foi justificado que eles seriam chamados para repor aqueles que sairiam 

com o fim do contrato nas próximas semanas. Algumas falas não citarei, como por exemplo, as 

justificativas dadas pela gestão porque se tornariam repetitivas e enfadonhas para a leitura.  

 

Mas a questão não é a ruptura de vínculo [...] eu acho que uma coisa não dá conta 

da outra, de justificar, sabe? Eu acho que são argumentos que não preenchem esse 

espaço. Realmente não dá por mais que esteja olhando só para o serviço. Eu acho 

que não, se está se preocupando com a Rede, pois então veja a demanda de cada 

unidade e do que está precisando e veja o modo de preencher um sem que o outro 

desfalque. Eu acho que, me desculpem, mas esse argumento que vem lá da secretaria 

não está descendo nem com azeite de oliva porque realmente é uma conta que não 

bate. Eu não sei nem o que discutir mais sobre isso porque... [Trecho transcrito da 

gravação do sexto encontro com o grupo, em 26/07/2017]. 
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Apesar das justificativas, alguns compreenderam a ordem como desrespeitosa na 

relação com o profissional, já que eles optaram pelos locais de atuação no ato da convocação. 

Outros contra-argumentaram com a cláusula que esclarece a disponibilidade do profissional a 

toda rede de saúde. Nessa celeuma, prosseguiram: 

 

A gente trabalha com saúde mental, está produzindo... a saúde do próprio 

trabalhador, no meu ponto de vista. Eu que fiz um curso de saúde do trabalhador que 

a gente sabe que o trabalho é um dos lugares que produzem a doença no psíquico, 

nós somos profissionais para promover a saúde mental das pessoas e somos os 

primeiros a ficarem adoecidos pelas próprias condições trabalhistas. Daqui a pouco 

está todo mundo desenvolvendo transtorno de ansiedade, depressão, ou seja, lá o que 

for, sintomas físicos, ou sei lá o quê por conta dessas questões desumanas. E como é 

que você vai querer que um trabalhador trabalhe e tenha respeito, dignidade para 

trabalhar na saúde mental se ele próprio não consegue, minimamente, ter saúde 

mental nas relações de trabalho... [Trecho transcrito da gravação do sexto encontro 

com o grupo, em 26/07/2017]. 

 

Enfim, decidiram esperar pela gestão, que se comprometeu estar presente na 

semana seguinte para discutirem estas questões. No entanto, os profissionais que deveriam ser 

remanejados não quiseram esperar pela reunião, já que a data do encontro se daria após o prazo 

final estabelecido para a transferência, justificaram medo em serem penalizados. 

Outras pautas foram trazidas para a Roda de Conversa, desde acordos 

burocráticos do próprio serviço, para melhor funcionamento interno, como pontos mais 

complexos. Embora não nos estenderemos nessas questões, até porque elas por si só merecem 

análises maiores, compreendendo outro trabalho de mestrado, vale ressaltar que muitas delas 

esbarravam no acolhimento. Por exemplo, decidir a admissão de um paciente apenas por sua 

localização geográfica, mesmo aqueles que moram em regiões limítrofes. Muitas vezes, 

chegam ao serviço, não são escutados, mas remetidos a outro local automaticamente. 

Profissionais do CAPS questionaram a noção de território, para além de delimitações 

geográficas, entretanto reconheceram que era necessário impor estratégias para frear o máximo 

possível a chegada de novos usuários, inclusive, exigindo documentações comprobatórias de 

suas moradias para terem direito à avaliação de primeira vez. 

 

4.7 O último ato? (02/08/2017) 

 

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um 

pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio 

público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego (Construção – Chico Buarque) 
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A tão aguardada reunião que ocorreria nesta Roda, agendada para a discussão dos 

pontos levantados nas últimas reuniões com a coordenação de saúde mental de fortaleza, iniciou 

com a educação permanente discutindo alguns casos e suas possíveis conduções. Outro ponto 

de destaque foi a ressalva por parte de uma profissional que evidenciava a importância do 

fortalecimento dos Conselhos de Saúde para o reestabelecimento das políticas públicas. 

Convocando os demais à participação desses dispositivos: 

 

- Eu vou falar da minha experiência aqui no CAPS ao longo desses anos, eu no início, 

nunca nem me envolvi... Porque de alguma forma, a gente ainda estava construindo 

o serviço, as coisas estavam acontecendo, por momentos eu via que aquilo que a gente 

estudava teoricamente estava tão próximo das coisas que estavam acontecendo na 

prática que eu não tinha nenhuma inquietação. Eu vou falar da minha experiência.  

Mas depois que começou o “destroço”, desmoronamento foi aí que eu comecei a 

sentir na pele, se tem vale não tem comida, se não tem vale tem comida, mas, aí não 

tem médico, não tem remédio, tem paciente surtando, visita paciente no hospital, 

paciente estava estável há cinco anos e entrou em crise, hospitalizou. Quando eu 

comecei a ver este “desmonte”, essa situação foi que eu comecei a me aproximar 

mais dessas questões do Conselho e hoje eu [...], até sexta-feira eu não sei se vou 

participar, porque aquilo começou a me inquietar, estou falando assim de mim, né?  

Aí eu comecei a me envolver nessas questões políticas e de controle social e de 

reivindicar e de [...] e não sei o quê e durante muitos anos eu fiquei a margem desse 

processo trabalhando aqui que quem era a par desses processos era a A.C, era o 

grupo das assistentes sociais... [...] e eu como psicóloga não me envolvia muito, não, 

mas depois que eu vi gente, eu sofri junto dos pacientes a situação, as condições de 

trabalho, o entra e sai de profissional, essa situação caótica e ai eu me sensibilizei. 

Aí eu fui atrás, fiz aquele curso recente de conselheiro... Fui atrás de ler a legislação 

e de me inteirar e participar, mas isso é uma coisa muito... você está aqui também há 

quatro anos, né? Não é há quatro anos que você está aqui? 

[Trecho transcrito da gravação do sétimo e último encontro com o grupo, em 

02/08/2017] 

 

Por outro lado, alguns se posicionavam desmotivados e cansados frente a 

precariedade dos serviços e relação de trabalho: 

 

- ...a gente enquanto celetista, está aqui hoje e não sei amanhã... [...] a situação é 

precária, está esse ruído de conselho, sabe? Não tem sentido, eu acho que é só para 

contornar um buraco pra fazer de conta, né? Então... eu não me sinto convocada a 

participar. Agora eu estou querendo que a gente retomasse nossas questões clínicas, 

né? E agora, são situações graves aí que vem acontecendo e teve que fazer as duas 

coisas, né? Tivemos que trabalhar e refletir, né? E reivindicar, né? Em algum caso, 

em alguma questão... 

- A gente pode se organizar antes da próxima semana já sabendo disso para... 

Voltar, né [discutir casos clínicos]? 

- Por falar nisso, só um feedback aquele rapaz que a gente conseguiu internação no 

Hospital das Clínicas, ele está lá agora, né? Não deu certo daquela outra vez 

anteriormente... 

[Trecho transcrito da gravação do sétimo e último encontro com o grupo, em 

02/08/2017] 
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Ao iniciar a discussão sobre o caso clínico, já discutido aqui na segunda reunião, 

uma fala nos chamou a atenção: 

 

- Daqui a pouco ele tem alta. Na verdade, mas está assim, regularizar as coisas, né? 

Quem está os assistindo... ele já estava tomando alguma medicação e já estava 

começando a melhorar com a “Risperidona”... e ai voltando com essa questão, [...] 

liguei para o diretor do... (clínica psiquiátrica privada, conveniada ao SUS), ele sabe 

que eu fiz parte, ajudei na questão da reforma psiquiátrica, ele veio me dizer assim: 

“é... maior dificuldade, todo dia eu recebo várias ligações e inclusive essa sua”, era 

um juiz que estava internado e ele falou sobre a questão da reforma, mas isso é... você 

sabe que o fechamento do Hospital Psiquiátrico, um dos culpados foram o próprio 

Hospital, então... as coisas vão... e os pacientes estão começando... um dos motivos 

para a gente lutar pela reforma psiquiátrica é porque o paciente saiu de alta e não 

tinha assistência e ai não tinha ambulatório e nem remédio, não tinha nada. O 

paciente entrou em surto de novo, voltando, a mesma situação. De algum modo, a 

gente segura de alguns que estão com a gente, mas muitos estão desassistidos e 

surtando e engrossando fila, engrossa fila daqui [CAPS], a fila do hospital, isso 

institucionalizando... 

[Trecho transcrito da gravação do sétimo e último encontro com o grupo, em 

02/08/2017] 

 

Em seguida, após um corte abrupto na discussão/queixa que se seguia, foi 

informado à equipe sobre o funcionamento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência). As considerações foram dadas pelos representantes do SAMU em uma reunião 

realizada em um hospital do município à representantes de vários dispositivos de saúde da 

cidade. A pauta principal desta reunião era explicar o funcionamento do atendimento móvel e 

suas prioridades nas remoções, justificando a demora em socorrer os pacientes com demanda 

de saúde mental. Mesmo existindo um equipamento próprio para casos psiquiátricos, ele pode 

ser utilizado em situações consideradas de maior gravidade: 

 

- Só que ele queria que nós entendêssemos a demora do SAMU para remover. A 

diferença de remoção para um atendimento de emergência porque ás vezes é falado 

a parte mental do ser humano como algo que não é tão importante... diferente de 

um...que caiu, quebrou a perna, um politraumatizado. Quem teve coragem de falar 

na situação, falou: “ele não é simplesmente psiquiátrico pelado, existem outras 

situações que aconteceram para que isso tenha acontecido e com certeza no futuro 

ele pode se jogar de uma vez debaixo de um carro. Porque, com certeza, esse paciente 

está em surto.” 

- Pode até causar um segundo... 

- Então só relembrando que a questão mental é colocada de lado ou então esquecida 

e ai vai. Essa é a realidade. 

- De toda a rede, né? 

- Essa rede está muito furada, viu? 

[vários rindo] 

- É um perigo você deitar nessa rede... 

- Cai! 

- O pior é que não é só aqui. Você viu como está a situação no Rio? O Pinel fechou... 

[Trecho transcrito da gravação do sétimo e último encontro com o grupo, em 

02/08/2017] 
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Já cantava Frejat: rir de tudo é desespero. A Roda, não à toa, voltava para a mesma 

pauta, mesmo quando era levada à outras direções, a ineficiência de uma rede furada. Mesmo 

quando a equipe insistia em demonstrar insatisfação pelo fato de não haver prioridade para 

demandas de saúde mental, alguém apontava: 

 

- Porque essa discussão dessa complexidade inclusive de qual atendimento deve vir 

primeiro ou não? Deveria ser uma discussão, mas antes mesmo, se o SAMU estivesse 

equipado para atender uma população como a de Fortaleza e este está bem aquém 

do que ele deveria. A gente pensa, uma ambulância para atender a demanda de saúde 

mental, deveria ter muito mais. Com uma quantidade de mínima de equipamentos, aí 

sim a gente deveria estar discutindo outras questões. Duas ambulâncias quebradas 

ainda por cima... ai pronto! Não é possível... 

[Trecho transcrito da gravação do sétimo e último encontro com o grupo, em 

02/08/2017] 

 

Posteriormente, ao iniciar o segundo momento da Roda, com a construção da pauta, 

foram dados alguns informes institucionais. Neste momento, a reunião, que fluidamente 

acontecia, foi interrompida: 

 

- Eu sei que não vem, mas qual é a justificativa que a gestão não vem hoje? 

- A agenda dela está lotada. E, não remarcou... 

- Que consideração, né?! 

[Trecho transcrito da gravação do sétimo e último encontro com o grupo, em 

02/08/2017] 

 

Em seguida ao esclarecimento, a Roda continuou, dessa vez, apresentando as duas 

novas enfermeiras que foram remanejadas de outras unidades para o CAPS; e, informando 

oficialmente a transferência do psicólogo e da assistente social para outros serviços da Rede. 

Os profissionais veteranos se apresentaram, assim como explanaram o cotidiano das atividades 

aos novatos. Em seguida, novamente, dedicou-se um tempo à discussão da importância do 

fortalecimento do Conselho de Saúde local com a necessidade de representatividade de todas 

as profissões.  

A reunião foi concluída com a promessa de mudanças na rede de saúde mental de 

Fortaleza em decorrência da assinatura, pela Secretaria Municipal de Saúde, do Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) para a área de saúde mental, em 25 de julho de 2017. O TAC 

prevê ações de melhoria e reestruturação da rede de saúde mental, incluindo infraestrutura, 

pessoal e aquisição de insumos, entre outras. O TAC43 é um acordo entre Ministério Público e 

a secretaria de saúde com a finalidade de impedir a situação de ilegalidade, reparando o dano 

ao direito coletivo e evitar a ação judicial. O acordo reforça a transparência das ações e políticas 

                                                 
43 O conteúdo do TAC nº 1/2017 (Inquérito civil público nº 342221/2016- PSP) pode ser visualizado através do 

link: http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/TAC-completo.pdf. Acesso em 11 jan. 2018.  

http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/TAC-completo.pdf
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desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza e institui uma comissão que terá reuniões mensais e 

acompanhará a execução das ações. 
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5 ANÁLISES POSSÍVEIS 

 

Com a finalidade de tornar a análise do material colhido, registrado e selecionado 

mais didática e fluida, estabelecemos algumas temáticas de acordo com o que foi trazido para 

a Roda de Conversa. Em uma primeira seleção, obtivemos as seguintes sinalizações: 

 

Quantas vezes 

surgiu no material 

selecionado da 

coleta de campo a 

discussão sobre os 

temas (quantidade 

aproximada): 

Temáticas: Categorias de análise: 

 

20 
Acolhimento precarizado. 

 

 

 

 

O acolhimento em saúde 

mental. 

 

 

13 
Gravidade dos pacientes e clientela do CAPS. 

 

8 
Articulações política da equipe. 

 

7 

Rede de Saúde ineficaz (incluindo a rede de saúde 

mental). * 

 

 

4 

Separação: Médicos e os demais profissionais da 

saúde e/ou supremacia dos aspectos biológicos sobre 

os aspectos psíquicos e sociais. 

 

4 

Questões sociais (familiares, por exemplo) implicadas 

no cuidado. 

 

2 

Necessidade de implicar os usuários e familiares como 

estratégia política. 

 

8 

Desânimo pela equipe e sentimentos de ameaça por 

parte da gestão municipal. 

 

Apatia e adoecimento do 

trabalhador do CAPS 

 4 Adoecimento da Equipe 

 

12 

Limitação no cuidado em decorrência dos 

atravessamentos políticos (Realizar o Projeto 

Terapêutico). 

Condições de cuidado 

 

7 Invisibilidade por parte da gestão. 

7 “Fila que só aumenta” 

 

7 

Rede de Saúde ineficaz (incluindo a rede de saúde 

mental). * 

 

6 

Impossibilidade de atendimento pelo Hospital de 

Saúde Mental de Messejana ou outra referência no 

setor terciário. 

 

5 

Ineficácia da Justiça: ignorando as ações por parte da 

equipe, e, impondo à mesma o atendimento daqueles 

que entraram na justiça solicitando acompanhamento 

em saúde mental. 

 

5 

Ações verticalizadas (imposições) por parte da gestão 

municipal sobre a equipe. 

 

2 

Estrutura precária de cuidado (conformação da equipe, 

limitação do CAPS, ausência de material, ausência de 

medicações, entre outros). 

 

2 

Ação do Ministério Público – assinatura da SMS do 

TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). 
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Tabela construída pelos pesquisadores. 

* A temática referida foi propositalmente alocada em duas categorias: Acolhimento em saúde mental e Condições 

de cuidado. 

 

Considerando o material transcrito das gravações (realizadas a partir do terceiro 

encontro), o termo Acolhimento foi mencionado 117 vezes nas reuniões -entre a terceira e a 

sexta reunião foram pronunciados 116 vezes. Na última reunião, onde deveria ter ocorrido a 

discussão sobre a atividade do Acolhimento que, por sua vez, estava atrelada a muitas 

precariedades do serviço que incidia diretamente no cuidado, foi mencionado apenas uma única 

vez. Uma vez, apenas?! Talvez pela ausência da gestão municipal que se comprometera estar 

presente na Roda, consequentemente, a categoria desânimo e angústia se sobressaiu dando lugar 

a descrença nas políticas públicas, mesmo com a promessa do Termo de Ajustamento de 

Conduta. 

Naturalmente, outros temas poderiam ser sinalizados e de grande importância, mas 

para essa dissertação selecionamos apenas esses. Embora cada temática rendesse análises 

aprofundadas e específicas, decidimos categorizá-las desta forma: 

1- O acolhimento em saúde mental; 

2- Apatia e adoecimento do trabalhador do CAPS; 

3- Condições de cuidado. 

Consideramos que os conceitos: Paradigma Psicossocial x Paradigma Biológico e 

a Clínica-Política já estão intrínsecos na categoria Acolhimento em saúde mental. Apesar da 

divisão nas três categorias mencionadas, reconhecemos que todas elas se conectam, estão 

intimamente ligadas no processo da desinstitucionalização, como já debatido ao longo dessa 

dissertação.  

 

5.1 O acolhimento em saúde mental – É um perigo deitar nessa rede furada! 

 

Uma proposta como a da reforma psiquiátrica, que representa uma ruptura com a 

racionalidade médica, deve também se apresentar com a construção de um cuidar que 

se distancie dos crimes da paz cometidos em nome da razão. (YASUÍ, 20016, p. 109 

e 110) 

 

 

No terceiro capítulo desta dissertação, apresentamos o embate histórico e político 

para o enfrentamento do modelo médico hegemônico com foco na apreensão do sujeito por 

uma abordagem estritamente nosológica. Em contrapartida, a partir do processo de 

desinstitucionalização, buscou-se formular uma prática assistencial de cuidado voltada para a 
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complexidade dos fenômenos do adoecimento psíquico. Defendemos nessa direção uma 

clínica-política, campos diferentes, porém intimamente conectados. Nilson Netto (2013), ao 

analisar o fenômeno do suicídio na contemporaneidade, tece uma crítica ao psicologismo nos 

estudos sobre a temática. Ressalta que esse psicologismo acontece por uma descontextualização 

e atemporalização nas análises dos fenômenos, atribuindo ou reduzindo às características 

individuais e psíquicas o que também são de ordem social e política. O fenômeno suicídio deve 

ser compreendido como sintoma não apenas daquele que sofre, mas também sintoma social. 

Esse exemplo é fundamental para se pensar uma terapêutica que necessariamente 

precisa estar comprometida com o aspecto sócio-político. Aquele que padece de sofrimento 

psíquico em sua dimensão singular convoca a sociedade a se reposicionar, assim como demanda 

do Estado políticas públicas efetivas de cuidado que, por sua vez, devem estar atreladas à 

realidade de cada território. Este embate estará cotidianamente sendo posto nos serviços 

substitutivos, não é possível cuidar e acolher sem considerar todos esses atravessamentos. 

A atividade de acolhimento do CAPS pesquisado se propunha a receber qualquer 

pessoa em sofrimento psíquico, seja para avaliação de primeira vez no serviço ou retorno 

daquelas já atendidas. Apesar de parecer, inicialmente, só mais uma atividade realizada pela 

equipe, ao longo das discussões na Roda, deparávamo-nos com a complexidade da proposta de 

acolhimento no campo da saúde mental. Demandava ações para fora dos muros, que convocava 

também a rede de saúde mental, da rede de saúde e de outros setores, como o da assistência 

social, por exemplo. O acolhimento exigia do CAPS a importância de uma escuta e atenção que 

se tornariam terapêuticos no alívio do sofrimento, no entanto ia além, demandava a 

responsabilização por cada usuário que chegava, seja no CAPS ou fora dele, exigia do serviço 

a sua função estratégica para articulação da RAPS.  

Reconhecíamos a cada encontro na Roda que o acolhimento não deveria ser apenas 

uma atividade burocrática, um dos preâmbulos para sua efetivação partia da distinção naquilo 

que se apresentava o que era importante acolher, e de qual forma realizá-lo, sua função era a 

base de todo trabalho de agenciamento terapêutico. Acolher a pessoa em sofrimento psíquico 

não significa atender imediatamente o seu pedido (por exemplo, marcar consulta, trocar ou 

obter receita medicamentosa), inclusive, esse “pronto atendimento”, muitas vezes pode 

representar apenas um “livrar-se dele”, ou ainda, reforçar a situação de queixas. Como dizia 

Glória Maron, em suas supervisões clínicas44, muitas vezes o paciente nos procura para manter 

                                                 
44 Glória Maron, psicanalista, foi supervisora na atividade curricular: “Seminários Clínicos” das turmas de 

Residência Multiprofissional em Saúde Mental (IPUB/UFRJ) no Instituto Nise da Silveira, nos anos de 2004 e 

2005.  
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tudo como está, mesmo sendo este o lugar do caos. Acolher é implicar o usuário em sua queixa, 

responsabilizá-lo também. Quando o vínculo e a responsabilização deixam de existir o risco, é 

a institucionalização da doença e todo o retrocesso que isso significa (LIMA e SILVA, 2004).  

Como afirma Oury (1991), o acolhimento só será eficaz valorizando a singularidade 

daquele que é acolhido, não há tempo cronológico pré-estabelecido. Nem sempre será possível 

definir no final da escuta se é ou não “perfil para o CAPS”, simplesmente pelo diagnóstico 

sindrômico ou nosológico. Esse processo pode-se fazer progressivamente e, às vezes, somente 

ao fim de muitos meses que ele se torna eficaz. O ato de acolher exige uma certa sensibilidade 

ao próprio estilo dos encontros, exige paixão por parte dos profissionais, caso contrário, 

enfraquece progressivamente e as normas de trabalho tornam-se estereotipadas. 

Oliveira (2000), a partir de suas experiências em grupos de recepção, adverte que 

acolher não deve ser confundido com triagem, a proposta não deve ser classificar em 

diagnósticos que acompanham uma série de prescrições terapêuticas. Acolher é receber bem, 

com atenção e disponibilidade para escuta, para que aquele que sofre, fale de seu mal-estar. 

Nesta direção, o diagnóstico não deve se basear nos parâmetros psicopatológicos somente, mas, 

atentar a todo o contexto familiar, social e cultural em que a pessoa se insere, para então, 

planejar o projeto terapêutico. Assim como Oury (1991), a autora compactua de que não há 

tempo cronológico pré-estabelecido para esse acolhimento. 

A escuta no processo de acolhimento, pressupõe a ruptura com o modelo médico 

baseado exclusivamente na remissão de sintomas, implica ouvir, fazer falar o sujeito e sua 

subjetividade, colocar a doença entre parênteses e olhar para a pessoa e a complexidade de sua 

existência. Como observa Corbisier (2012), esse olhar é o que nos possibilita perceber a pessoa 

para além de seu quadro sintomático. Mesmo que encontremos usuários nos serviços com 

diagnósticos semelhantes, o que buscamos é a diferença, que diz respeito: 

 

...à irredutibilidade da idiossincrasia individual, à maneira sempre única pela qual 

cada um vive, pensa, sente e interpreta sua história. É o que nos permite lembrar que 

todo cuidado é pouco quando tratamos de pessoas: quando rotuladas com diagnósticos 

precoces, elas facilmente têm, para sempre, os seus destinos selados, tendo garantido 

o passaporte para a terra dos sem-cidadania, sem lugar no mundo dos chamados 

normais. Desse ponto de vista, qualquer modalidade de experiência subjetiva contém 

uma positividade e representa uma maneira de lidar com as injunções da vida com os 

recursos disponíveis naquele momento. O tratamento das questões mentais, visto 

desse ângulo, é fundamentalmente a tentativa de encontrar as respostas mais 

interessantes para cada pessoa, nos diferentes momentos de vida, descobrindo os 

recursos e levando em consideração os limites de cada um. (p. 282) 
 

O primeiro passo para que o acolhimento aconteça, como nos diz Yasuí (2006), é a 
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pessoa encontrar uma porta aberta, adentrar ao serviço e ser recebida e escutada. Ao analisar a 

realidade do CAPS pesquisado, reconhecemos que a porta esteve sempre aberta, ou como 

disseram certa vez, “escancarada”. No entanto, como estabelecido no relatório da III 

Conferência de Saúde Mental, no momento que esta escuta é realizada, convoca-se do serviço 

a responsabilização por esse usuário, demandando ações dirigidas aos familiares, a construção 

de projetos de inserção social, respeitando as possibilidades individuais e os princípios de 

cidadania. A atenção deve se pautar na organização de fluxos de encaminhamentos ágeis e não-

burocráticos, na disponibilidade em atender a demanda espontânea, na construção de rotinas 

diárias de recepção, e, fundamentalmente, na possibilidade de se criar um novo lugar. 

A recepção, como nos aponta Yasuí (2006), seria o lugar especial de escuta, no 

entanto, não seria uma escuta qualquer, ela seria também possuidora de uma plasticidade para 

se refazer de acordo com a demanda que chega, demandando a construção de um projeto de 

cuidado singular. É o momento inaugural no qual se estabelece o vínculo entre a equipe e o 

usuário. Acolher é se responsabilizar! Acolhimento e responsabilização são conceitos 

fundamentais não apenas para a produção de cuidado e na organização dos serviços 

substitutivos de saúde mental, mas são essenciais para uma proposta de mudança de modelo 

assistencial na saúde. 

Percebíamos no cotidiano do serviço que a responsabilização do CAPS pelo 

paciente dependia de uma rede de atenção efetiva, que não existia. Muitas vezes, a pessoa 

passava de um serviço a outro sem uma ação resolutiva, e por fim, acabava por retornar ao 

serviço, que por sua vez, não tinha condições para construir um projeto terapêutico. Diante da 

impossibilidade, a resposta era a espera em uma lista que só crescia. Aumentava em tamanho e 

na descrença de que algum dia pudesse de fato ser atendida. Curioso que a maior e mais temida 

“lista de espera45” se restringia, exclusivamente, ao atendimento médico. Visualizávamos que 

diante da ineficácia de se funcionar como um serviço substitutivo das práticas hegemônicas 

centradas no modelo médico, a Roda fazia retornar a um lugar não tão diferente de outrora. 

Repensar o acolhimento do CAPS, era pôr em xeque a organização institucional, as questões 

gerais da assistência e as concepções teóricas que norteavam o trabalho. Como já alertado por 

Yasuí (2006):  

 

Implantar um serviço com a “marca” CAPS não significa automaticamente uma 

adesão, tanto dos trabalhadores, quanto dos gestores aos princípios, às diretrizes e aos 

novos paradigmas propostos, nem é a garantia de um serviço de qualidade e de 

substituição aos manicômios. Um crucial equívoco que ocorre é o fato do CAPS ser 

                                                 
45 Existia também a lista para psicoterapia com psicólogos, no entanto, pouco se falava. 
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considerado e implantando como mais um serviço de saúde mental. Ou seja, uma 

unidade isolada em que se executam ações de profissionais ambulatorialmente. O 

CAPS, mais do que um serviço, é uma estratégia de mudança do modelo de assistência 

que inclui necessariamente a reorganização da rede assistencial a partir de uma lógica 

territorial, o que significa ativar os recursos existentes na comunidade para compor e 

tecer as múltiplas estratégias de cuidado implícitas nesta proposta. E mais do que 

reorganização, esta estratégia relaciona-se intimamente com uma proposta política de 

organização e de assistência à saúde (p. 61). 

 

Caso contrário, corremos o mesmo risco do que ocorreu na Europa e nos Estados 

Unidos, denominado por Rotelli (2001), de psiquiatria reformada. Baseando-se apenas na 

criação de espaços sem a substituição das práticas manicomiais, instituições especializadas e 

fragmentadas, proporcionando somente a desospitalização e não uma desinstitucionalização, 

como já discutido nesta dissertação no terceiro capítulo. 

Yasuí (2006), ao abordar o aspecto técnico-assistencial da reforma psiquiátrica, 

afirma que as transformações do cuidado não ocorrerão na implementação dos serviços de 

saúde, simplesmente. É necessário o reconhecimento do território e seus recursos; a 

responsabilização sobre a demanda, e, a criação de projetos de cuidado e de uma diversidade 

de estratégias de cuidado articuladas em rede. Isso é o cuidado em seu sentido mais complexo, 

envolve o CAPS, a RAPS, os outros setores da sociedade. Convoca uma articulação entre eles 

para que a Rede se conecte e funcione. Nesta direção, o autor afirma que cuidar evoca seis 

conceitos-ferramentas que devem funcionar intrinsicamente: Território; Responsabilização; 

Acolhimento; Projeto de cuidado; a Diversidade de Estratégias; e Tecer uma Rede. 

Apesar de merecer uma atenção maior cada um desses conceitos que se relacionam 

intrinsicamente na prática do cuidado, aqui apresentaremos apenas algumas considerações 

sobre cada um deles. Ressaltando, ainda, que a separação é meramente didática. 

 

5.1.1 Território 

 

Tomando por base a portaria n.º 336/02, no parágrafo 2º do artigo 1º, os CAPS 

deveriam: “constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a 

lógica do território”. E o que seria território? No campo da saúde coletiva, o conceito de 

território se relaciona com as dimensões jurídico-políticas, mesmo considerando seus diferentes 

níveis de agência, nessa delimitação o território é percebido do ponto de vista da gestão, a partir, 

do planejamento e ação de agentes públicos, como os serviços de saúde. Para algumas práticas 

no campo da saúde mental, tal compreensão pode se reduzir a metodologias que se relacionam 

de forma unilateral com o adoecimento psíquico, subvertendo o que seria “inclusão na 
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comunidade” para “inclusão no serviço” (SANTOS e NUNES, 2011). No entanto, território vai 

além, não está delimitado em um espaço geográfico estático, porém dinâmico, vivo e 

interrelacional. Como defende o geógrafo Milton Santos (2003), um dos maiores estudiosos 

sobre o conceito de território: 

 

[...] a visão do território frequentemente confundida com a visão do ambiente. Na 

realidade, território também não é uma categoria analítica. A categoria analítica é 

o território usado pelos homens, tal qual ele é, isto é, o espaço vivido pelos homens, 

sendo também, o teatro da ação de todas as empresas, de todas as instituições... (grifos 

do autor, p. 311) 

 

Yasuí (2006) prossegue, tomando como base de sua construção teórica o próprio 

Milton Santos: território é a construção que se dá entre os espaços e a história social que os 

homens produzem. São os acontecimentos nos modos de viver que modificam as percepções 

sobre o próprio habitar; são as relações de apropriação e de alienação deste lugar e de seus 

valores sociais, econômicos políticos e culturais. Formas múltiplas, diferentes, ambíguas, 

porém, modos de produção de sentidos ao lugar ao qual se pertence por meio das práticas 

cotidianas. No território, evidenciam-se as demarcações de espaços nobres, reservados aos 

pobres, somente enquanto lugar de serviçal. O território não é somente permanência, é também 

transformação cotidiana, norteada pela lógica do capitalismo que interfere desintegrando as 

fronteiras entre o local e o global. É no território que se exerce o controle sobre as pessoas, e 

seu modo de viver. Nesta direção, “organizar um serviço substitutivo que opere segundo a 

lógica do território é olhar e ouvir a vida que pulsa neste lugar” (p. 119). É acolher a realidade 

de cada regional, suas histórias, suas transformações e peculiaridades. 

 

5.1.2 Responsabilização e Rede de cuidados 

 

Tomando por base a portaria n.º 336/02, artigo 1º, parágrafo 4, alínea a:“cabe ao 

CAPS responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da 

rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território”. Alínea b: “possuir capacidade 

técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no 

âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a determinação do gestor local”. E, a portaria n.º 

3088/11, artigo 7º, parágrafo 3: “O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial, é 

desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Individual, envolvendo em sua construção 
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a equipe, o usuário e sua família, e a ordenação do cuidado estará sob a responsabilidade do 

Centro de Atenção Psicossocial ou da Atenção Básica, garantindo permanente processo de 

cogestão e acompanhamento longitudinal do caso”. 

Reconhecemos que não é possível acolher o sofrimento da pessoa que adentra ao 

serviço sem o CAPS exercer seu papel de articulador da rede. Acolher é responsabilizar-se pela 

demanda que chega, independentemente se será acompanhado ou não no serviço. Corroborando 

com as portarias ministeriais, o cuidado em liberdade, para Lobosque (2011), demanda uma 

rede descentralizada e desdobra-se na tessitura do espaço social, tornando-se cada vez menos 

técnica e menos sanitarizada. Cabe sinalizar que articular não é o mesmo que organizar a Rede. 

Como a autora aponta, o CAPS tem certa tendência de fechar-se em si mesmo, tornando 

centralizador, no entanto, cabe a ele convocar os diferentes pontos da rede como atores da 

territorialização que buscamos. Faz-se urgente o movimento para fora, para o âmbito mais 

amplo da rede.  

A equipe do CAPS é a referência na organização da rede assistencial do sistema 

local de saúde, devendo articular diálogo permanente, apoio e intercâmbio para o planejamento, 

avaliação, organização e execução das ações no âmbito da saúde mental. Ainda, tecer uma rede 

ativando os mais diversos recursos existentes no território, estabelecendo alianças com outros 

setores e segmentos sociais (YASUÍ, 2006). 

A preocupação em estabelecer conexões setoriais já vinha sendo sinalizada desde a 

III conferência de saúde mental como descrito no relatório da IV conferência46. Nele, aponta 

que esta última permitiu a convocação não só dos setores diretamente envolvidos com as 

políticas públicas da saúde, mas, todos aqueles que pudessem indagar e propor intervenções no 

campo da saúde mental, como o próprio relatório descreve: 

 

A convocação da intersetorialidade, de fato, foi um avanço radical em relação às 

conferências anteriores, e atendeu às exigências reais e concretas que a mudança do 

modelo de atenção trouxe para todos. Desde a III Conferência Nacional de Saúde 

Mental, realizada no ano de 2001, cresceu a complexidade, multidimensionalidade e 

pluralidade das necessidades em saúde mental, o que exigiu de todo o campo a 

permanente atualização e versificação das formas de mobilização e articulação 

política, de gestão, financiamento, por matização e avaliação e construção de 

estratégias inovadoras e intersetoriais de cuidado (BRASIL, 2010). 

 

 

Para a articulação dos diferentes campos, como a Educação, Cultura, Habitação, 

Assistência Social, Esporte, Trabalho, Lazer, Universidade, Ministério Público, deve-se 

                                                 
46 Intitulada: IV Conferência de Saúde Mental – Intersetorial. Ocorreu no período de 27 de junho a 1 de julho de 

2010, em Brasília.  
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estabelecer diálogo intenso, reconhecendo e respeitando as especificidades de cada um. Os 

conflitos surgidos precisam ser negociados, nesta direção torna-se essencial encontros para 

debater os temas que perpassem a todos, é crucial unir forças na busca da melhoria da qualidade 

de vida, da inclusão social e da construção da cidadania. É uma dimensão fundamentalmente 

política. Urge aos serviços conviver com a diferença, aprender articular saberes/fazeres 

fragmentados e isolados, para construção do cuidado em saúde mental (YASUÍ, 2006). 

No entanto, muitos são os entraves para a efetivação da rede, como podemos 

perceber ao longo do trabalho de campo. A grande demanda na atividade de acolhimento do 

serviço não se restringia a uma escuta pontual para amenizar a angústia. Exigia muito mais, 

convocava a família, que por sua vez também estava implicada no processo de adoecimento, 

invocava a atenção básica (que além de não receber demandas consideradas não graves, 

encaminhava grande parte dos usuários ao CAPS), provocava a assistência social, as clínicas 

escolas, a justiça..., porém, cabia exclusivamente ao CAPS a tarefa de receber todo esse 

contingente de pessoas e remeter a uma lista de espera. O serviço estava num ponto isolado da 

imaginária rede e “o perigo de deitar nessa rede” não estava restrito ao usuário, apenas, mas, 

também ao profissional do serviço, que se via paralisado frente a rede furada, insegura, 

incomunicável e ineficaz. 

Lobosque (2011) também pontuou alguns entraves para a efetivação da rede, que 

dialogam com nossa pesquisa, dentre eles a escassez de CAPS III (como acolher a crise depois 

das 17h? Considerando que além do CAPS, outros dispositivos também não acolhem o paciente 

no período noturno, tais como, a atenção básica, centros de convivência, entre outros). Outro 

desafio é a inclusão da atenção básica na rede de cuidados, sendo o ponto mais próximo do 

usuário no âmbito do território, o vínculo deve incluir a parceria com as equipes de Saúde da 

Família, tornando-se necessário o matriciamento47pelas equipes de saúde mental. Inclusive, 

 

Um índice expressivo da presença real da Reforma num território dado se expressa 

quando o portador de sofrimento mental é, como qualquer outro usuário, acolhido e 

escutado pela equipe do PSF ao chegar à unidade básica, e encaminhado devidamente, 

                                                 
47 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir 

saúde, um tipo de cuidado colaborativo, envolvendo duas ou mais equipes.  Pela construção compartilhada, 

constroem um projeto de intervenção pedagógico-terapêutica. Esse novo modelo, formulado por Gastão Wagner 

Campo, no município de Campinas-SP; possibilitou estruturar um tipo de cuidado colaborativo entre a saúde 

mental e a atenção primária. Tradicionalmente, os sistemas de saúde se organizam de uma forma vertical 

(hierárquica), transferindo de responsabilidade ao encaminhar. A comunicação entre as equipes ocorre(quando 

ocorre) de forma precária e irregular, geralmente por meio de parecer e formulários de contrarreferência, muitas 

vezes sem resolubilidade. A nova proposta visa transformar a lógica tradicional dos sistemas de saúde: 

encaminhamentos, referências e contrarreferências. “Os efeitos burocráticos e pouco dinâmicos dessa lógica 

tradicional podem vir a ser atenuados por ações horizontais que integrem os componentes e seus saberes nos 

diferentes níveis assistenciais” (P. 15). 
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se necessário, à equipe de Saúde Mental. E, vice-e-versa, quando o seu 

acompanhamento pela Saúde Mental, seja na própria unidade básica seja no CAPS, 

não desresponsabiliza o PSF dos cuidados que lhe cabe oferecer (p. 39). 
 

Neste novo modelo de organização por rede, as potencialidades dos territórios são 

reforçadas, o cuidado não estaria limitado a um ponto, mas a todos. A lógica do 

encaminhamento deve ser substituída pela responsabilização compartilhada, ou seja, o 

acompanhamento do usuário na rede passa a ser acompanhado seja na atenção primária, seja 

nos CAPS ou em outro serviço na rede de cuidados. Para que o processo de 

desinstitucionalização aconteça, como já sinalizava Amarante (1996), é fundamental que 

diferentes atores sociais estejam implicados no cuidado, sintam-se convocados à 

responsabilização procurando evitar o abandono e a desassistência.   

Yasuí (2006), tomando por base os estudos desenvolvidos por Nicácio em Santos, 

afirmou que os NAPS48 responsabilizavam-se no plural e no singular. No plural, voltados para 

o território onde estava inserido, mapeando-o, reconhecendo suas características e demandas, 

buscando construir estratégias de cuidados que não se limitavam ao espaço físico, porém iam 

além, para os espaços de circulação da vida. No singular, responsabilizavam-sepela pessoa em 

sofrimento, não somente na crise, mas além dela, construindo projetos de vida.  

Segundo o autor, o conceito de responsabilização apresentado pelos serviços de 

saúde mental de Santos inspirou-se na experiência italiana de desinstitucionalização, nomeada 

por “tomada de responsabilidade”. Representava um papel ativo na promoção de diferentes 

recursos. Uma vez assumindo a demanda do paciente, o serviço adota todo o alcance social 

desta demanda convocando as organizações sociais e acompanhando todo o percurso da pessoa. 

Não existiria um lugar onde ocorreria a tomada de responsabilidade, ela acontece no serviço de 

saúde mental, em outro dispositivo de saúde ou não, mas sobretudo, na vida do paciente. 

É claro que ao abordar a tomada de responsabilidade do CAPS no processo do 

cuidado nos remetemos às condições nas quais o serviço está submetido.  O conceito de 

Responsabilização se articula no contexto de uma política pública brasileira construída a partir 

de um processo histórico de lutas políticas desde a década de 70, pela redemocratização do país 

e da construção de uma sociedade mais justa. Em 1990, foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde 

nº. 8080/90 criando o Sistema Único de Saúde (SUS), organizado em torno de três diretrizes: a 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; o atendimento integral e a 

                                                 
48Os NAPS (Núcleo de Atenção Psicossocial) surgiram juntamente com o CAPS, como proposta de se tornar 

substitutivo ao modelo hospitalocêntrico. Instituído através da Portaria 224, em janeiro de 1992, que estabelecia 

as diretrizes e normas para a assistência em saúde mental (NAPS/CAPS). A partir de 2002, através da Portaria 336 

de 19 de fevereiro, os NAPS passam a ser denominados CAPS. 

http://www.inverso.org.br/index.php/content/view/5694.html
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participação da comunidade. Considerando ainda a lei 8142/90, que dispõe sobre a participação 

da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde; contamos com 126 dispositivos legais que colocam a saúde como 

uma política pública de responsabilidade do Estado, em sua esfera federal, estadual e 

municipal (YASUÍ, 2006). A responsabilização do paciente pelo CAPS ou pela rede, só será 

efetivada quando estes estiverem minimamente equipados de material e de profissionais 

qualificados e comprometidos com uma assistência desisntitucionalizante. Não existe mágica, 

não existe rede, não existe CAPS, se não houver investimento e comprometimento por parte do 

poder público. Voltaremos a este ponto mais adiante ao abordar a categoria condições de 

cuidado. 

 

5.1.3 Projeto de cuidado e a diversidade de estratégias  

 

A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é na 

verdade regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a 

essa verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é criar um verdadeiro 

estado de emergência (BENJAMIN, 1987) 

 

Retomando a um trecho do parágrafo 3 da portaria n.º 3088/11, artigo 7º, citado 

anteriormente: “O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial, é desenvolvido por 

intermédio de Projeto Terapêutico Individual...”. Não é possível acolher sem se responsabilizar, 

que por sua vez, convoca o serviço a tecer uma rede de cuidado que acompanhe todo o percurso 

do paciente dentre e/ou fora dos muros institucionais. Nesta direção, o Projeto Terapêutico 

Individual (PTI) ou Projeto Terapêutico Singular (PTS) deve envolver estratégias complexas, 

de acordo com a demanda de cada usuário. Aqui, vale uma ressalva nos documentos que 

respaldam o funcionamento dos CAPS: duas definições diferentes são formuladas para o 

conceito de projeto terapêutico. A primeira referente ao projeto institucional do serviço, exigido 

para o seu cadastramento e funcionamento e a segunda se refere à assistência terapêutica aos 

usuários (BRASIL, 2004). Abordaremos apenas a última. 

Como descreve Yasuí (2006), o PTS é, ao mesmo tempo, particular, atendo-se à 

subjetividade da pessoa, no entanto, não é um projeto solitário, pois deve se articular a outras 

ações, com outras subjetividades, em diversos espaços. Somente a multiplicidade para “dar 

conta” da complexidade do singular que se apresenta. O preâmbulo para o planejamento de um 

PTI está na própria vinculação, no ato de acolher e escutar cada um já em sua chegada, 

compreendendo seu modo de viver e todo o seu contexto relacional. Os vínculos com o serviço 

não se dão a priori, são frágeis e demandam atenção, tempo e cuidado especial, qualquer 
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descuido pode rompê-los. Na construção de um PTI, deve-se envolver: o usuário, seu familiar, 

integrantes da equipe e profissionais de outros setores. Carece de flexibilidade às mudanças de 

cada momento de vida e de reavaliação periódica. O objetivo maior é possibilitar a produção 

de autonomia, protagonismo, inclusão social, buscando transformações sustentáveis ao longo 

do tempo. Não é possível construir um projeto de tratamento restringindo a participação do 

paciente somente ao CAPS. 

Segundo orientações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007), o projeto terapêutico 

singular é um conjunto de ações terapêuticas, construído coletivamente por uma equipe 

multidisciplinar. Deve se ultrapassar o paradigma médico, na busca de resolver as necessidades 

das pessoas para além do diagnóstico sindrômico. Além de toda a dificuldade já debatida da 

ineficiência da rede, outro ponto de indagação para construção do PTS diz respeito a ruptura do 

modelo estritamente médico. Será que já superamos o paradigma centralizador na figura do 

médico? 

Na pesquisa de campo, destacaremos quatro situações já descritas que nos 

inquietaram nessa direção. Inicialmente, a chegada da pesquisadora no campo se deparando 

com os residentes médicos em seus jalecos, diferenciando-se da equipe que usavam suas roupas. 

A não participação dos médicos nas Rodas (durante os dois meses de pesquisa, mesmo em 

momentos de decisão coletiva). A justificativa para admissão dos pacientes no serviço: “casos 

graves são nossos e casos leves são da atenção básica”, referindo-se aos diagnósticos 

psiquiátricos (transtornos psicóticos, transtornos afetivos e transtornos ansiosos graves). Por 

último, a tão temida lista de espera exclusivamente médica. Antes de prosseguir na discussão, 

cabe uma observação importante: não estamos negando ou desmerecendo a participação do 

profissional da medicina no processo do cuidado, o que estamos apontando é a supremacia dos 

aspectos biológicos no processo de adoecimento.  

Nesta direção, encontramos nas críticas postuladas por Merhy (1999) reflexões que 

devem ser discutidas e, consequentemente, enfrentadas no cotidiano das práticas. O autor, ao 

analisar os mecanismos de produção do cuidado através da construção dos "projetos 

terapêuticos", observou que as características predominantes, nos diferentes modelos de 

atenção à saúde, centravam-se nos procedimentos médicos, sendo marca central das ações em 

saúde no Brasil. Os procedimentos adotados pelos profissionais da saúde eram fragmentados e 

que se unificavam“ por somação”, ou seja, o projeto terapêutico era a soma do procedimento 

do profissional 1 ao do profissional 2, e assim, sucessivamente. O autor afirma que teve a nítida 

vivência de que a produção de procedimentos valia mais do que qualquer pessoa. O projeto 
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terapêutico deveria se ater ao cuidado da vida e permitir recuperar a autonomia no caminhar 

cotidiano. Para isso, os trabalhadores de saúde deveriam se envolver com os usuários, afinal 

são “pessoas reais tratando de pessoas reais” (p. 3). 

Merhy (1999) prossegue afirmando que este modelo de produção do cuidado, 

centrado em procedimento médico, está atrelado muito mais à competência do profissional na 

produção de um procedimento especializado do que com o cuidado em si. Neste modo de 

cuidado, tanto os usuários quanto os profissionais são objetos, “mero insumos produtores de 

outros insumos” (p.3). O que vale é a natureza de somação e não a integralidade dos atos, 

responsáveis por projetos terapêuticos descompromissados com a produção de atos eficazes em 

saúde. Encontramos na própria formação do profissional a explicação de uma ação terapêutica 

fragmentada, conectada apenas por somação. Deste modo,  

 

[...] não é possível almejar um profissional cuidador e responsável, que lute pelo 

direito do paciente e que o aborde de modo mais “humanizado”. Pois, uma escola 

centrada neste modelo forma mesmo é médicos “alienados”, que estão muito mais 

interessados em suas competências só específicas sem serem cuidadores, ou seja, sem 

colocar estas competências especializadas a serviço de um projeto cuidador e integral, 

que faça uma abordagem individual sem desprezar a dimensão coletiva dos problemas 

de saúde e que em última medida seja centrada no usuário. Buscar nos anos de 

formação esta mudança é o grande desafio atual das escolas médicas. Para isso, as 

mesmas devem se armar de dispositivos para a mudança que permita atingir o modo 

como compõem as competências dos profissionais médicos para a produção dos 

projetos terapêuticos (p. 3 e 4). 
 

Merhy (1998) tece outras críticas que complementam com o que discutimos aqui. 

Ele afirma que o modelo que opera hoje nos serviços de saúde está centrado pela ótica 

hegemônica do modelo médico neoliberal, organizado a partir dos problemas específicos, 

focado na doença, que por sua vez, subordina a dimensão cuidadora a um plano complementar 

e irrelevante.  

Nesta mesma lógica, a ação dos demais profissionais de saúde estão subjugadas à 

lógica médica, com o seu potencial cuidador também empobrecido. Há uma determinação do 

saber médico, favorecendo um processo de dominação sobre as demais profissões. O autor 

afirma que esta imposição não traria necessariamente melhores resultados, tampouco ocorre de 

maneira desimplicada. O modelo hegemônico focado na doença expressa um grupo poderoso 

de interesses sociais, políticos e econômicos, que funciona a partir do empobrecimento de uma 

certa dimensão, a biopsicossocial, em detrimento de outra; expressando assim os interesses 

impostos para o setor de produção de serviços. 

Segundo Merhy (1998), a superação deste modelo só se operará na redefinição dos 

espaços de relações entre todos os envolvidos, ampliando os modos de produzir saúde. O 
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cuidado deve se sobrepor, o que possibilitará a diminuição das relações de dominação que 

representa certos interesses. O cuidado exige um espaço equivalente de trabalho em equipe, que 

demanda cooperação e partilhamento de saberes. Nessa nova configuração, todo profissional é 

um operador do cuidado, o que significa que todos atuam clinicamente. Para isso, todo 

profissional do cuidado no campo da saúde mental deve ser capacitado para atuar de forma 

específica neste campo, com a proposta de acolher, se responsabilizar e produzir vínculos.  

Como responsável pelo “projeto terapêutico”, será sempre um “operador do 

cuidado”, nesta direção, ocupará também o lugar de um administrador, aquele que mediará as 

relações entre os vários atores e setores demandados no processo de cuidado no território. 

Cumprindo uma dupla função, um “clínico” (ao se responsabilizar e acolher o paciente) e 

“gerente” (por administrar toda uma rede necessária para realização do projeto). Por último, 

Merhy (1998) não desconsidera a importância das especificidades de cada profissão nos atos 

de saúde, o que está em jogo é a possibilidade de explorar o território comum para ampliar a 

própria eficácia nas ações de saúde. 

Romper paradigmas não acontece com normas ministeriais. É no cotidiano da 

prática, e na formação profissional e no embate diário. É preciso investir na formação crítica 

dos profissionais da saúde mental. É urgente dialogar e repensar o lugar que ocupamos e para 

quem trabalhamos. Como aponta Yasuí (2006), o CAPS sendo o principal instrumento de 

implementação da política nacional de saúde mental, deve ser estratégico para transformação 

de uma assistência potente e produtora de cuidados em rede. 

 

 

5.2 Apatia e adoecimento do trabalhador do CAPS 

 

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 

Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 

A vida não pára 

Enquanto o tempo acelera e pede pressa 

Eu me recuso, faço hora, vou na valsa 

A vida é tão rara 

Enquanto todo mundo espera a cura do mal 

E a loucura finge que isso tudo e normal 

Eu finjo ter paciência 

O mundo vai girando cada vez mais veloz 

A gente espera do mundo e o mundo espera de nós 

Um pouco mais de paciência 

Será que é tempo que lhe falta pra perceber 

Será que temos esse tempo para perder 

E quem quer saber 

(“Paciência”, LENINE) 
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Em vários encontros com a equipe do CAPS, ouvíamos sobre a sensação de 

adoecimento frente a precariedade e limitação de suas práticas. Como sinalizado no capítulo 

anterior, trazemos novamente afala de um profissional: “nós somos profissionais para promover 

a saúde mental das pessoas e somos os primeiros a ficarem adoecidos”.49 

Segundo Glanzner et al. (2011), o trabalho em saúde é uma prática coletiva que visa 

à promoção da saúde das pessoas, suas famílias e comunidade. Estabelece-se nas relações entre 

os profissionais, atravessado por ações técnicas e interpessoais, devendo ser compreendido em 

sua objetividade e subjetividade. Essa dimensão relacional repercute diretamente na saúde 

mental do trabalhador que, por sua vez, interfere no modo como realiza suas ações. As autoras 

afirmam que o trabalho em si não é adoecedor, porém determinadas condições de trabalho 

podem causar prazer ou desgaste. Prosseguem, apontando que o trabalho em saúde é um 

trabalho coletivo e requer necessariamente pensar no cuidado de quem cuida, pois quando em 

sofrimento, o trabalhador da saúde não pode acolher o sofrimento do outro, caso contrário, 

repercutirá diretamente no processo de cuidado do paciente. 

Corroborando com Merhy (2007), apostamos que só é possível produzir novos 

sentidos para o viver quem tem vida para ofertar. O autor se valendo do pensamento de Spinoza, 

afirma que a vida se manifesta de várias formas, sendo a alegria uma destas manifestações, das 

mais interessantes, porque um corpo alegre está em plena produção de vida. Nesta direção, só 

há possibilidade de implicação com a luta antimanicomial uma equipe alegre. “Ou seja, só um 

coletivo que possa estar em plena produção de vida em si e para si, pode ofertar, com o seu 

fazer, a produção de novos viveres não dados, em outros. Ou, pelo menos, instigá-los a isso” 

(p. 63). No entanto, o que presenciamos na pesquisa de campo foi uma equipe exaurida. 

Novamente, Merhy (2007), ao abordar a exaustão deste trabalhador, propositalmente optará 

pelo termo “combustão do trabalhador e da equipe”, como expressão de processos de trabalho 

altamente explorador e alienador. Ao analisar a exaustão do trabalhador, agregando ao de 

alegria/tristeza, aponta que um produtor de novas possibilidades de vida, que precisa consumir 

a sua própria, submete-se à combustão total de sua energia vital. Como pode um trabalhador 

exaurido e triste, sem alívio, diante de todas as demandas e necessidades cotidianas, gerar vida, 

além de ter que produzir novas e inovadoras ações? 

Segundo Merhy (2007), quem se compromete A ser substitutivo e crítico às formas 

                                                 
49

Trecho transcrito da gravação do sexto encontro com o grupo, em 26/07/2017. 
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hegemônicas das práticas de saúde, encontra-se no “olho do furacão”. Ocupar essa posição é, 

para o autor: “...atiçar um inimigo poderoso: o conjunto dos que se constituíram e constituem o 

mundo, e um mundo, manicomial” (p. 4). Esta posição convoca a ousadia de dar conta de 

missões grandiosas e a produzir sempre novas formas de cuidado. Neste caminho, o CAPS por 

excelência deve abrir mão de modelos fechados, fazendo da crítica um lugar da negação. É 

fundamental a produção de novos coletivos de trabalhadores da saúde mental que consigam, 

com seus atos vivos, tecnológicos e micropolíticos do trabalho em saúde, propiciar a morte 

manicomial, em qualquer lugar. O trabalho neste campo é de “alta complexidade, múltiplo, 

interdisciplinar, intersetorial e interprofissional; que, em última instância, só vinga se estiver 

colado a uma “revolução do imaginário social” (p. 4). 

O autor prossegue afirmando que, neste lugar, deve sim saber muita coisa, ainda, 

assumir que há muito o que aprender; é preciso construir “escutas” no fazer cotidiano, 

reconhecer a permanente tensão entre o novo e o velho fazer psiquiátrico e/ou seus equivalentes. 

Na dúvida, volta-se o olhar para aquele que dá o sentido do trabalho em saúde: o usuário e seu 

mundo de necessidades e possibilidades. E quando nos deparamos com o desânimo e 

desesperança no próprio fazer? Quando percebemos que a invisibilidade desses profissionais, 

pela gestão, os tornam ainda mais vulneráveis frente a responsabilidade que é acolher o sujeito 

em sofrimento psíquico? Quando percebemos que as práticas desses profissionais estão 

subjugadas ao modelo médico? Estar no olho do furacão exige condições e ferramentas para se 

proteger, para lutar, para transformar e para resistir! Como Merhy (2007) sinaliza, é uma aposta 

alta ocupar esse novo lugar, aberto e experimental. Para isso, torna-se fundamental “construir 

um campo de proteção para quem tem que inventar coisas não pensadas e não resolvidas, para 

quem tem que construir suas caixas de ferramentas, muitas vezes em ato, para quem, sendo 

cuidador, deve ser cuidado” (p. 5). 

Como discutido por Ribeiro (2015), as transformações neste novo contexto da 

saúde geram no trabalhador sentimentos de dúvidas, conflitos, medo e ansiedades, ao lidarem 

cotidianamente com impasses, tensões e impossibilidades. Vivenciam, ou pelo menos deveriam 

vivenciar, a construção de uma prática ainda em formação, que diferentemente das práticas 

manicomiais, estimulam trocas intersubjetivas. Aliados a toda essa complexidade que deveria 

ser a prática neste contexto, a autora aponta, ainda, a desvalorização da saúde mental enquanto 

área de trabalho, que comunga com tudo o que pudemos presenciar na pesquisa de campo: 

 

[...]a existência de diferentes formações discursivas, as contradições ante a riqueza de 

criação e inventividade que os CAPS proporcionam, e a falta de investimento que 

impõe limites e sobrecarrega o trabalhador; as formações profissionais que ainda 
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seguem o modelo clínico-biológico, confrontando-se com a necessidade da prática na 

perspectiva da atenção psicossocial (p. 100). 

 

Como transformar a saúde mental se um dos principais atores desta trama está 

enfraquecido? Assim como Ribeiro (2015), acreditamos não ser possível privilegiar projetos 

terapêuticos centrados no sujeito, com a proposta de (re)construir sua cidadania por meio de 

práticas reabilitadoras em rede, “se não tivermos os principais protagonistas desse cuidado, seus 

trabalhadores, comprometidos nessa ação” (p. 104). 

Nesta direção, observamos no campo que diante da impossibilidade e da 

invisibilidade corria-se o risco de normas de trabalho estereotipadas, sem interesse e sobretudo 

sem “paixão” eficaz, como já sinalizado por Oury (1991, p. 9). “Uma espécie de tédio... e uma 

monotonia improdutiva se infiltra nos diversos “centros de interesse” da profissão”.  

Retomando ao capítulo anterior dessa dissertação, encontramos relações 

trabalhistas precarizadas, através de seleções públicas que não garantiam condições mínimas. 

Sem direito às férias; sem direito ao afastamento remunerado quando adoecido; com salário 

baixo; sem garantia de permanência no emprego, caso se opusesse as ordens da gestão; sem 

garantia da continuidade de suas atividades no mesmo local.  

Ramminger (2005)observa a grande dificuldade, na época de sua dissertação, de 

encontrar fontes que discutissem sobre a saúde do trabalhador de saúde mental. Ressalta em sua 

pesquisa a grande vulnerabilidade das ações voltadas à atenção da saúde do trabalhador do setor 

público e evidencia o lugar tenso habitado por este, entre a possibilidade de criação e o 

confronto com a desvalorização de seu papel, deparando-se ainda, cotidianamente, com a falta 

de investimentos nas políticas públicas e a imposição de limites para a prática, sobrecarrega-o.  

A autora aponta que, na relação entre trabalho e saúde mental, duas perspectivas 

teóricas são desenvolvidas. Em uma, onde o foco é a produtividade e o lucro, o adoecimento 

psíquico do trabalhador é observado como reflexo de patologias do indivíduo, 

descontextualizando-as. A doença diz respeito somente ao sujeito, exclusiva àquele que padece. 

Inversamente, na outra, o trabalho aparece como parte do próprio adoecimento psíquico. Nesta 

última, as noções de saúde e doença são relativizadas e a patologia não representaria uma 

anomalia, mas a impossibilidade de lidar com os limites e as frustrações neste campo.  

Não será possível estabelecer um cuidado comprometido sem a criação de 

potencialidades internas de uma equipe, que deveria atuar diretamente na produção de novas 

subjetividades. Como Ribeiro (2015) observou, os resultados positivos de um serviço como os 

CAPS dependem da satisfação e da atenção das necessidades também dos seus trabalhadores. 

Jamais almejaremos uma assistência transformadora se não forem adotadas estratégias, por 
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parte da equipe e dos gestores, de enfrentamento. 

Assim como Oury (1991), compreendemos que “aquele que trata” deve poder dar 

conta disso, mas que ele possa falar disso num lugar de acolhimento específico, e geralmente é 

o que mais falta. A equipe falou insistentemente sobre suas fragilidades e impossibilidades 

frente ao acolhimento, mas percebia que precisava ser ouvida, inclusive pela gestão, o que não 

ocorreu. A fala na Roda propiciava evidenciar o caos vivenciado cotidianamente, atrelá-lo à 

gestão da política municipal, alguns momentos, reconhecer a interferência de uma ação maior 

de sucateamento das políticas públicas. Possibilitava o desabafo por parte dos profissionais que 

minimamente encontrava nesse espaço potência para continuar, ao produzirem dos escombros 

condições mínimas de cuidado. Porém, viam-se cada vez mais acuados e sem possibilidade de 

escape. Diante da inércia da gestão, submetidos a um lugar de invisibilidade, restava a equipe 

se submeter a uma “prática cínica” (discutiremos esse conceito no próximo tópico), 

estabelecendo um cuidado descomprometido, uma escuta surda, gerando frustração e 

adoecimento nos trabalhadores do CAPS e a cronificação das pessoas que procuravam o 

serviço. 

Batista (2000), ao analisar os processos de formação como fábricas (fabricação de 

interiores, produção de sujeitos), destacou a escuta surda pautada nos princípios cientificistas 

de neutralidade que, no lugar de se afetar pelos movimentos da vida, em nome da ciência neutra, 

contribui para a repetição dos modos de existência: 

 
Intimizar a vida quer dizer colocá-la para dentro, destituí-la da história das práticas 

humanas, esvaziando sua multiplicidade de formas e de conexões. A partir daí, o 

público e o privado se dicotomizam em antagônicos espaços, reificam-se [...]. 

Fechada, a vida perde movimento, força política, e o capital se multiplica, 

obscurecendo a visibilidade da produção dos modos de vida [...]. Sem movimento, 

desmaterializa-se, tornando-se dádiva ou estorvo, diluindo do cotidiano a emergência 

e o espaço da produção – do assujeitamento e da transgressão. (BAPTISTA, 1999, p. 

34). 

 

Nessa direção, a escuta surda é ouvir sem escutar, ao invés de questionar o contexto 

ao qual o sujeito está submetido, as relações estabelecidas, as evidências que o constituem, 

deixa-se conduzir por estas, objetificando-as. Produz-se aí uma psicologia das evidências que, 

“tendo seus procedimentos dirigidos por naturalizações, pouco consegue captar as 

singularidades que permeiam o humano, [...] a imprevisibilidade que constitui o vivo. [...]Sendo 

reduzida a um ato protocolar, a uma técnica de coleta de evidências, [...]a um jogo 

interpretativo” (HECKERT, 2007, p. 203).  

Percebíamos nas angústias trazidas para cada Roda a necessidade de tornar o 

acolhimento um lugar de potência e transformação, criar um espaço de clínica, de escuta, mas 
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estavam limitados e submetidos a determinadas condições de cuidado que o impediam de ir 

além. Embora já trazido no terceiro capítulo, repetiremos novamente as falas colhidas no 

primeiro encontro com a equipe na Roda, que evidenciam o que estamos discutindo aqui, que 

por sua vez, se conecta com o próximo tópico apresentado (condições de cuidado): 

 

- todo o serviço está sobrecarregado, todos os outros serviços estão sobrecarregados, 

não têm vagas, não tem leito, não temos médicos, não temos psicólogos suficientes, 

não temos estrutura adequada 

- não temos saúde, estamos todos adoecendo, nós e os pacientes. 

- não somos campanha de vacinação, não podemos focar em metas de produtividade. 

Somos CAPS, destinados a casos graves, precisamos debruçar sobre cada um e isso 

leva tempo. 

- um psicótico grave, persecutório, não é como ver um paciente clínico pontual, tem 

muita coisa envolvida.  

 

Embora todos concordassem em determinados pontos, começavam a surgir 

inseguranças de outra ordem: 

 
- minha vontade é gritar todas as merdas com a justiça e com a gestão, pacientes 

surtando, sem remédio, sem comida, sem vale transporte suficiente, mas, se falo isso, 

amanhã estou na rua, tenho filhos para sustentar e não sou concursada. 

 

 

5.3 Condições de cuidado 

 

Partimos para o campo preocupados em conhecer e discutir os modos de cuidado; 

de que forma eles se aproximavam ou não dos postulados do paradigma psicossocial. Não foi 

suficiente, cuidar é um conceito complexo, que demanda muitos esforços como discutido acima 

neste capítulo, no entanto, compreendíamos além, o modo de produzir cuidado estava 

submetido a determinadas condições. Acolher demandava uma responsabilização do CAPS, 

para além de uma escuta pontual, um encaminhamento sem a certeza de atendimento, ou ainda, 

a promessa de um fila de espera interminável, que ninguém vislumbrava sua efetivação. Para 

que o cuidado aconteça, tornam-se necessárias condições para isso, não apenas estruturas 

físicas. Chamaremos de condições de cuidado, partindo dos pressupostos de Butler (2015), 

práticas discursivas, operações de poder, normas, organizações sociais e políticas, que 

produzem em seu cerne modos de viver e apreender a vida.   

Para Butler (2015), ser reconhecido como cidadão, portador de uma vida de 

lamento, não é para todos, para isso, torna-se fundamental compreender como esse 

enquadramento se constituí. O “ser” da vida é construído por mecanismos específicos de poder, 
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ou seja, são forças articuladas social e politicamente que modelam a linguagem, o trabalho e o 

desejo. “Uma vida é parcialmente dependente de que essa vida seja produzida de acordo com 

normas que a caracterizam como uma vida” (p. 16). A norma ocorre não por determinação, mas 

se estabelece por operações mais amplas de poder, através de esquemas que emergem e 

desaparecem. Os sujeitos se constituem pela repetição das normas, pelas quais também passam 

a ser reconhecidos. Ou seja, apreendemos uma vida através de normas de reconhecimento, no 

entanto, não estamos limitados a ela, tampouco, os esquemas de normatividade seriam estáticos, 

variam de acordo com o lugar e época: 

 

Podemos apreender, por exemplo, que alguma coisa não é reconhecida pelo 

reconhecimento. Na realidade, essa apreensão pode se tornar a base de uma crítica das 

normas de reconhecimento. O fato é que não recorreremos simplesmente a normas de 

reconhecimento únicas e distintas, mas também a condições mais gerais, 

historicamente articuladas e reforçadas, de “condição de ser reconhecido”. Se nos 

perguntamos como se constitui a condição de ser reconhecido, assumimos, por meio 

da própria questão, uma perspectiva que sugere que esses campos são constituídos 

variável e historicamente, de modo independente de quão apriorística seja sua função 

como condição de aparição. Se o reconhecimento caracteriza um ato, uma prática ou 

mesmo uma cena entre sujeitos, então a “condição de ser reconhecido” caracteriza as 

condições mais gerais que preparam ou modelam um sujeito para o reconhecimento – 

os termos, as convenções e as normas gerais “atuam” do seu próprio modo, moldando 

um ser vivo em um sujeito reconhecível, embora não sem falibilidade ou, na verdade, 

resultados não previstos (p. 18 e 19, grifos da autora). 

 

A partir dessas observações, a autora atenta para a necessidade de se entender as 

condições que apreendem determinadas vidas, como elas operam para tornar algumas pessoas 

reconhecíveis e outras mais difíceis de reconhecer; não com objetivo de incluir um número 

maior de indivíduos às normas existentes, porém compreender como são forjadas. Butler 

(2015)discute de forma ampliada o conceito de enquadramento, proposto inicialmente pelo 

sociólogo Erving Goffman, a partir da análise da guerra dos EUA contra o Iraque e da tortura 

dos prisioneiros em Guantánamo. Ocupando-se, inclusive, do uso da fotografia e da cobertura 

midiática como condições de reconhecimento, ela afirma que o enquadramento determina o que 

se vê, não contendo completamente o que transmite. São forjadas condições para surpresa e/ou 

indignação dependendo de como o conteúdo é enquadrado, numa ruptura do contexto vivido. 

São estabelecidas pelas relações de poder e mecanismos próprios as vidas passíveis de luto e as 

descartáveis. 

A construção de Butler (2015) nos permite entender como as condições de 

reconhecimento são forjadas por relações de força e interesses políticos em determinadas 

épocas. Como o modo que capturamos determinadas cenas e a publicamos tem interferências 

na maneira do outro percebê-la. Tais contribuições se aproximariam do que Ciampa (1987), 



136 

 

 

 

Almeida (2005) e Lima (2010) desenvolvem sobre a teoria de identidade enquanto metamorfose 

e reconhecimento. 

Para compreendermos estas conexões, retornemos aos estudos de Ciampa (1987), 

quando através da “Estória do Severino e a História da Severina”, apresenta a Teoria de 

Identidade e o conceito de Metamorfose. A identidade, para o autor, é uma totalidade 

contraditória, mutável e múltipla, que se alterna, sobrepõe, coexiste. Desta forma, responder 

‘quem sou eu’ é insatisfatório, pois “capta o aspecto representacional da noção de identidade 

(enquanto produto), mas deixa de lado seus aspectos constitutivos, de produção, bem como as 

implicações recíprocas” (CIAMPA, 2012, p. 65).  

Para Ciampa, a identidade é metamorfose humana e só possível concebê-la 

enquanto produção histórica50, portanto, um fenômeno social e não natural. É complexidade, 

não se esgota, somos personagens múltiplos (sou mãe e sou filha). “Desta forma, cada posição 

minha me determina, fazendo com que minha existência concreta seja a unicidade da 

multiplicidade, que se realiza pelo desenvolvimento dessas determinações” (p. 67). A 

identidade é a articulação entre diferença e igualdade, entre objetividade e subjetividade, 

portanto, não é possível falar de identidade sem falar das metamorfoses sofridas desde o 

nascimento até a morte, ultrapassando, inclusive, os limites biológicos.  

Ao nascermos, já recebemos um sobrenome e somos reconhecidos por um 

determinado grupo, vivemos pela necessidade de reconhecimento, fazendo com que a 

identidade seja sempre pressuposta. Somos seres determinados, lidando com a indeterminação, 

o que possibilitaria a transformação daquilo que somos sempre em novos personagens. No 

entanto, Ciampa (1987) se depara com um importante impasse, quando o reconhecimento (pela 

necessidade de normatização de determinados personagens) é transformado em pura 

determinidade. A partir daí o autor vai trabalhar outros dois importantes conceitos: mesmice e 

mesmidade. 

Mesmice ocorreria pela reposição da identidade, pela estagnação de determinada 

representação, na busca pela repetição ou estabilidade, sem questionamento. O sujeito se torna 

prisioneiro de sua própria identidade, aquela que lhe foi atribuída. Seria a imutabilidade, ou 

seja, a identidade como não-metamorfose, tornando o que Ciampa (1987) chamou de fetichismo 

da personagem ou identidade mito, impedida de novas experiências. Nesse contexto, a 

                                                 
50Ciampa compreende a produção histórica da identidade como progressiva e como uma continua hominização do 

homem, que o diferenciará do animal, produzindo suas condições de existências e “produzindo a si mesmo 

consequentemente” (2012, p. 68). 
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identidade se apresentaria como mercadoria, como forma de valor social, como réplicas de si 

mesmos, “a fim de preservar interesses estabelecidos, situações convenientes, interesses e 

conveniências que são, se radicalmente analisados, interesses e conveniências do capital (e não 

do humano, que assim permanece um ator preso à mesmice) (p. 165). 

Já a mesmidade para Ciampa (1987) se aproximaria ao conceito de alterização 

(transformações que fogem de um script pressuposto), seria a superação da personagem reposta 

e pressuposta, ou seja, a superação da mesmice. Nesse caso, a metamorfose é a emancipação 

de valores estigmatizantes, impostos pela sociedade e apropriados pelo indivíduo. A mesmidade 

pode ser compreendida como autenticidade, que envolve autorreflexão e autodeterminação. 

“Ser-para-si” é buscar a autodeterminação pela transformação de si e do mundo. 

Sintetizando: 

[...] acreditamos que tenha ficado explícito que o proposito desta teoria é evidenciar 

que identidade deve ser compreendida como metamorfose humana, que é, por sua vez, 

luta por reconhecimento em face de uma sociedade capitalista que tende a reduzir a 

identidade a personagens fetichizadas que negam sua totalidade em favor do universal 

dominante: o capital. O interesse científico dessa concepção envolve uma dimensão 

prática e teórica... (LIMA, 2010, p. 166) 

 

Prosseguindo na busca de discutirmos a Teoria de Identidade, encontramos em 

Almeida (2005) uma importante contribuição para compreensão do jogo identidade-

reconhecimento. Para o autor, “identidade é aquilo que nos apresenta a nós mesmos, nos 

identifica para os outros ou que os outros veem, reconhecem (identificam) em nós” (p. 17). 

Somos o que ocorre entre “eu, nós, eles, outro”:  

 

...a identidade resulta do encontro entre a ideia que fazemos (ou a imagem que temos) 

de nós mesmos e dos outros e, a ideia (ou a imagem) que os outros fazem (têm) de 

nós. A identidade resulta da dialética entre os modos como nos representamos e de 

como somos representados, ou, dito de outro modo, a identidade deriva dos modos 

como nos (re)conhecemos e de como somos (re)conhecidos. (p. 52). 

 

Conforme o indivíduo seja reconhecido/identificado, isso propiciará sua inclusão 

em determinados grupos, a depender do valor simbólico lhe atribuído, determinará a forma de 

ser tratado; podendo ter acesso a determinados privilégios ou a punições variadas. Estas 

considerações dialogam com as já discutidas através de Butler (2015), logo no início deste 

tópico. Quais seriam os sujeitos passíveis de lamento e aqueles os quais merecem morrer, sem 

qualquer lamento. Como observado por Gonçalves Neto e Lima (2010): 

 

Analisar a constituição identitária de indivíduos ou grupos e seu reconhecimento tem 

importante implicação política, porque a depender de como eles se reconhecem/são 

reconhecidos determinadas práticas em relação a eles, ou para eles, ou mesmo contra 
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eles, são levadas a cabo. Assim, direitos são garantidos, deveres são cobrados, penas 

são aplicadas, preconceitos são combatidos (p. 95) 

 

Para Almeida (2005), as políticas de identidade estabelecem determinados critérios 

os quais os indivíduos se submetem a fim de garantir ser reconhecido (identidades pressupostas, 

fetichizadas). No entanto, haverá sempre aqueles que resistem ao enquadramento imposto, 

tensionando as políticas de identidade, considerados anormais, problemáticos e desajustados, 

tornando-se um perigo para a ordem imposta. A resistência às políticas de identidades 

pressupostas será definida pelo autor como anamorfose51, o que expressaria “a busca de um 

novo ponto de vista que permita aos indivíduos/grupos estabelecerem uma nova 

proporcionalidade entre as exigências dos papéis sociais e de reclamos de 

autonomia/realização” (ALMEIDA, 2005, p.109). 

Lima (2010) prossegue na construção da Teoria de Identidade, partindo das 

discussões de “metamorfose” (CIAMPA, 1987) e “identidade e reconhecimento”(ALMEIDA, 

2005). O autor aponta como o reconhecimento promotor de alterização acaba por sofrer uma 

“neutralização na atualidade por conta de um reconhecimento perverso que reduziria as 

identidades a personagens fetichizadas, que representariam o que Ciampa havia denominado 

identidade-mito” (LIMA, 2010, p. 206). Compreendemos essas reflexões quando Lima 

reconhece no diagnóstico da saúde mental uma forma de normatizar o indivíduo, transformando 

o sofrimento ante os ditames do capitalismo em doença mental. Quando 

 

[...] do enquadramento do sujeito em um diagnóstico, invariavelmente, sua vida 

cotidiana sofre grandes mudanças, tanto pela necessidade de se reinventar frente aos 

desafios impostos pela doença, em termos biológicos e imagéticos, como pela forma 

como passa a ser visto e tratado socialmente. O sujeito deixa de ser reconhecido pela 

sua maneira de se apresentar perante os outros e passa a ser significado com base na 

patologia (MARTINS et al., 2012, p. 133).  

 

Para Lima (2010), o discurso técnico-psicológico reduzirá o sujeito à identidade 

fetichizada, estigmatizada, sustentada por um reconhecimento perverso, fazendo se representar 

                                                 
51 Anamorfose, para Almeida (2005), seriam “as possibilidades de um conjunto de práticas e valores transcender 

particularismos, fomentando a busca por novos critérios de existência e de convívio (p. 3). O autor desenvolve o 

conceito como representada pela arte, uma nova técnica, diferente da concebida na Idade Média (baseada na 

religiosidade). A anamorfose corresponde a uma nova experiência visual artística, com outras proporcionalidades 

de visão, conforme o olhar do expectador e o lugar de ele onde observa, inclusive, proporcionando visões 

deformadas da obra. Da mesma forma, “...o modo como identidades são pensadas e tratadas socialmente, ou seja, 

como deformações dos modelos estabelecidos e hegemônicos nas relações interpessoais, surgindo aos olhos das 

pessoas comuns como distorções dos modos de ser considerados corretos e desejáveis; em outras palavras, a 

anamorfose corresponde ao significado atribuído a identidades pessoais e grupais que ultrapassam os limites 

consensuais. Por extensão, a noção também se refere ao modo como as pessoas podem se sentir quando vistas e 

avaliadas pelos outros sob o prisma dos modelos identitários dominantes”. (ALMEIDA, 2009, p.3) 
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a partir de seu diagnóstico, impedindo-o de ir além. “Reconhecimento perverso, não porque a 

reconhece como alguém que está ali com uma situação problemática, mas perverso porque 

desconsidera toda a sua história e a convence de que o problema é uma loucura individual” (p. 

216). 

Observamos no nascimento da psiquiatria, inicialmente, pelos Alienistas (como 

Pinel), posteriormente, através da construção dos manuais nosológicos (por Kahlbaum, 

Kraepelin, Bleuler, entre outros), o esforço para definir comportamentos normais e patológicos, 

consequentemente, possibilitando uma intervenção para o restabelecimento dos indivíduos a 

determinadas normas sociais. Desta forma, presenciamos a oficialização dos discursos sobre 

quem deve ser considerado “doente mental” ou não, criando por sua vez a identidade 

pressuposta do doente mental (LIMA, 2010). Prosseguindo na história, observamos 

movimentos que propuseram ações mais humanizadoras (já discutidas nesta dissertação), no 

entanto, a força deste discurso é imponente, como observa o autor: 

 A própria substituição da palavra “doença mental” por “portador de transtorno 

mental” máscara o fato de que longe de um reconhecimento do indivíduo como ser 

complexo — que expressa as contradições e problemas advindos da colonização cada 

vez maior do mundo da vida — o reconhecimento ainda se dá a partir da compreensão 

de que existe um sofrimento que necessita ser tratado e medicalizado pelo especialista. 

Fica claro que se critica em conjunto o manicômio, em tese produtor da 

desumanização, e não se atenta para o fato de que o próprio discurso acerca do normal 

e do patológico — mesmo quando esteticamente expressado como possibilidade 

humana — reforça uma política de identidade que limita as possibilidades de 

expressão humana a personagens fetichizadas que, por sua vez, fazem com que a 

identidade humana, que é metamorfose, se reduza à reprodução do papel de doente 

em recuperação. (LIMA, 2010, p. 102). 

 

 

Em sua tese, Lima (2010) aborda a submissão de três histórias de vida ao 

reconhecimento perverso por um diagnóstico psiquiátrico e suas diferentes formas de superar 

ou não ao reconhecimento de doente mental. Torna-se essencial a leitura por completo da 

história de vida de Gabriel, apresentada na tese de Lima (2010), assim como das outras duas 

narrativas (Ana e Francisco), para melhor compreender o processo de reconhecimento e 

metamorfose desenvolvido pelo autor. Mas, a fim de situar o leitor, apresentaremos um resumo 

muito restrito de Gabriel, um adolescente considerado garoto-problema por não se submeter ao 

conteúdo oferecido na escola (ao se dar conta de que tudo aquilo que era aprendido, pouco 

serviria para dar conta de seus projetos de vida, exercer o trabalho de motorista de ônibus como 

seu pai). A fim de abandonar sua adolescência e se tornar um homem de família e dar 

continuidade ao seu projeto, se casou cedo e logo sua esposa, também adolescente, engravidou. 

Acreditando que o trabalho poderia ser um caminho para sua felicidade, tornando-o uma pessoa 
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de direito, assume o personagem motorista de ônibus. Imerso em situações de exploração física 

e psicológica do trabalho e condições precárias, surge um novo personagem: motorista-

problema. Tempos depois, surge o doente mental.  

Assumir o personagem depressivo era a única forma de se libertar da sua condição 

de escravo trabalhador, uma vez que, pelo reconhecimento de doente mental, conseguiu se 

afastar do trabalho e receber o benefício do INSS. Ao longo da leitura da história de Gabriel, 

era claro seu sofrimento e processo de adoecimento, no entanto, uma vez submetido ao 

diagnóstico de doente mental, todo o problema se voltava exclusivamente a ele, sujeito 

fragilizado e problemático. Como nos esclarece Lima (2010): “O diagnóstico que o reconhece 

como doente mental direciona a responsabilidade para o indivíduo e escamoteia todas as 

condições desumanas que produziram o adoecimento mental” (p. 299).  

O diagnóstico reduzido a um rótulo impede que desejos, medos, desesperança 

apareçam. Impede que se desloque o problema exclusivamente do indivíduo para as relações as 

quais ele está imerso. Como afirma Aluísio Lima (2010), os especialistas contratados pelo 

Estado (seja o perito do INSS ou o profissional do serviço de saúde52) reconhecem-no a partir 

da perspectiva técnico-psicológica impedindo de perceber as anamorfoses por ele apresentadas, 

ou seja, 

 

[...] não percebem na representação diferentes matizes. O reconhecimento feito dessa 

maneira é o que temos denunciado como um reconhecimento perverso, uma vez que 

não se interessa de fato em ser produzido a partir de uma interação em que exista um 

paridade, mas sim a partir de uma relação de poder na qual o especialista cinicamente 

utiliza o seu discurso técnico-psicológico para lidar com os problemas trazido pelos 

indivíduos que devem se submeter à sua avaliação ou diagnóstico para ter seu direitos 

de cidadão garantidos (p. 299 e 300). 

 

Retomando a discussão central desta dissertação, diante da impossibilidade da 

efetivação de um acolhimento potente, compreendíamos que as condições de cuidado tornavam 

os profissionais reféns de organizações sociais e políticas, que produziam em seu cerne 

determinados modos de cuidar e reconhecer perversamente seus usuários sob determinados 

enquadramentos, restando-os à submissão de uma racionalidade cínica. 

Encontramos em Safatle (2008) elementos que nos ajudam a reflexão: a categoria 

analítica “cinismo”53 muito bem discutida em sua obra, reconhece um processo de esgotamento 

                                                 
52 Especialistas que aparecem durante a narrativa da história de vida de Gabriel e tem atuação preponderante no 

processo de reconhecimento dele enquanto um personagem doente mental, depressivo. 
53 O cinismo para Safatle, “reflete a ironia necessária para se viver em uma sociedade que se submete a essa 

administração da insatisfação... o cinismo aqui é identificado como um movimento duplo no qual saber e não 

saber podem coexistir, caracterizando a forma perversa da negação” (LIMA, 2010, p; 215) 
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do que compreendíamos por “crítica” e, vislumbra uma forma embrionária de crítica 

renovada. Safatle expõe os impasses gerados pelas transformações capitalistas54, pela 

necessidade de legitimação em toda a esfera da vida social, promovendo uma ironização de 

seus próprios pressupostos, ancorando-se numa racionalidade cínica. Ou seja, a força do 

capitalismo viria justamente do fato de ele não exigir mais a crença cega nos conteúdos 

normativos que ele próprio apresenta. E este ponto é o mais importante, uma aparente ausência 

de legitimidade seria seu núcleo motor. O cinismo, segundo Beer e Silva (2011), pautando-se 

nas considerações de Sloterdijk, seria “a negação de qualquer tipo de racionalização absoluta, 

ao mesmo tempo, filho e algoz do pensamento iluminista (no segundo caso, precisamente do 

Positivismo)” (p. 88). A crise de uma legitimidade, necessária à crítica (desmascaramento), não 

propicia mudanças, pelo contrário, ela é absorvida e devolvida como algo assimilado. Nas 

palavras de Safatle (2008), o “cinismo” é: 

 

[...] um problema geral referente à mutação nas estruturas de racionalidade em 

operação na dimensão das práxis. Há um modo cínico de funcionamento dessas 

estruturas que aparece normalmente em épocas e sociedades em processo de crise de 

legitimação, de erosão da substancialidade normativa da vida social. Isso nos coloca 

diante de uma hipótese maior: a partir de um certo momento histórico, os regimes de 

racionalização das esferas de valores da vida social na modernidade capitalista 

começaram a realizar-se (ou, ao menos, começaram a ser percebidos) a partir de uma 

racionalidade cínica. [...]. Ou seja, se há uma razão cínica é porque o cinismo vê a si 

mesmo como uma figura da racionalidade. Para o cínico, não é apenas racional ser 

cínico, só é possível ser racional sendo cínico. E, enquanto processo de 

racionalização, o cinismo pode aparecer como posição discursiva em várias esferas da 

vida social (e não apenas no campo dos julgamentos morais) (p. 13, grifos do autor). 
 

Para o autor, cinismo se apresentaria como uma falsa consciência esclarecida ou 

ideologia reflexiva: “posições resultantes de um tempo que conhece muito bem os pressupostos 

ideológicos da ação, mas não encontra muita razão para reorientar” (SAFATLE, 2008, p. 55). 

A noção de ideologia reflexiva, absorve o processo de apropriação reflexiva de suas próprias 

conjeturas; e, grandemente ardilosa, por portar em si mesma sua própria negação ou sua própria 

crítica. Neste contexto, a alienação ocorre justamente na construção desta falsa consciência no 

domínio das relações e da aparência socialmente necessária. Funciona pela incapacidade de 

compreender a totalidade das estruturas historicamente determinadas que suportam a 

                                                 
54 De maneira esquemática, podemos afirmar que o mundo capitalista da produção estava vinculado à ética do 

ascetismo, da acumulação (“o prazer que submete todos os prazeres”) e pela fixidez identitária que se manifesta 

como vocação para funções específicas e especializadas. O mundo do consumo pede, por sua vez, uma ética do 

direito ao gozo. Pois o que o discurso do capitalismo contemporâneo precisa é da procura do gozo que impulsiona 

a plasticidade infinita da produção das possibilidades de escolha no universo do consumo. Ele precisa da regulação 

do gozo no interior de um universo mercantil estruturado (SAFATLE, 2008, p. 126). 



142 

 

 

 

reprodução das relações sociais em toda a sua dimensão. A crítica perde seu poder de 

transformação, “por não poder fazer apelo à dimensão de uma verdade recalcada pela 

construção ideológica (já que tudo é posto pela consciência)” (p. 55).  

 

O cinismo aparece assim como elemento maior do diagnóstico de uma época na qual 

o poder não teme a crítica que desvela o mecanismo ideológico. Até porque, como 

veremos, neste ínterim, o poder aprendeu a rir de si mesmo, o que lhe permitiu 

“revelar o segredo de seu funcionamento e continuar a funcionar como tal”. Tais 

colocações demonstram como a problemática referente ao cinismo nos leva ao cerne 

de uma reflexão sobre os modos de funcionamento da ideologia em sociedades ditas 

“pós-ideológicas” (p. 69, grifos do autor). 

 

O cinismo nos coloca diante de uma verdade que não só é desprovida de força 

emancipatória, mas também impede toda nova força. A dificuldade da equipe de ir além, de 

resistir aos desmontes e determinações da gestão, estava subjugada a um sistema ainda mais 

astuto. Perdia-se o poder de uma crítica transformadora, que dava lugar a uma prática 

reiterativa. Merhy (2007) já havia alertado que, se não estivesse no “olho do furação” de modo 

crítico, diríamos mais, de maneira “não cínica”, para ampliar a capacidade criativa e 

antimanicomial, possibilitaria ao inimigo esse questionamento.  

Nessa direção, compreendíamos como tudo se conectava. Havia um terreno fértil 

para que as mudanças políticas no campo da saúde mental nacional após 2015, já sinalizadas 

em capítulo anterior, se valessem da ineficiência (cinismo) dos CAPS para justificar as 

propostas de alteração das RAPS, por exemplo, a inclusão na rede dos Hospitais Psiquiátricos 

e o maior investimento nas Comunidades Terapêuticas. Percebíamos na pesquisa no campo uma 

equipe exaurida e contida (amarrada, não tímida), tendo que fingir cinicamente ter paciência, 

enquanto o mundo girava cada vez mais veloz e uma gestão pedindo sempre um pouco mais de 

paciência. Por mais que tenha reconhecido suas limitações e tentado pensar alternativas de 

resistência, a equipe acabou sucumbida, “flutuando no ar como se fosse um pássaro, acabada 

no chão feito um pacote flácido. Agonizada no meio do passeio público. Ainda, tendo que ser 

grata pela “cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça e a desgraça, que a gente 

tem que tossir [...], pela mulher carpideira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a 

nos beijar e cobrir” – conforme a Construção de Chico Buarque. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Proponho entrar nesta aposta de modo crítico, solidário, experimental, impedindo que 

os inimigos sejam os que façam o nosso questionamento. Façamo-lo entre nós, 

ampliando, desta forma, nossa capacidade de inventar muitas maneiras de ser 

antimanicomial (MERHY, 2004). 

 

 

Para não se tornar repetitiva a escrita, apontaremos nossas principais compreensões 

através da construção desta pesquisa. Ao recapitularmos a história da saúde mental brasileira, 

encontramos um caminho de lutas, avanços e conquistas. No entanto, reconhecemos que para 

muitos a luta já estaria ganha pela aprovação da lei 10.216/2001 e de diversas portarias 

ministeriais, bastando expandir o número de CAPS em toda a extensão brasileira. No entanto, 

o cotidiano nos apontava que as práticas manicomiais ainda insistiam firmemente.  

Na busca de responder nossas angústias, encontramos em Amarante (2007) e Yasuí 

(2006) a análise de quatro dimensões necessárias para a construção de um projeto de 

desinstitucionalização, nos atentando o quanto ela é complexa e difícil (são elas, jurídico-

política, com ênfase na política; epistemológica ou teórico-conceitual; técnico-assistencial; e, 

sociocultural). Comungando com Merhy (2004), o trabalho no campo da saúde mental deve 

gerar redes inclusivas e novos sentidos no social, é de alta complexidade, deve ser múltiplo, 

interdisciplinar, intersetorial e interprofissional, que só acontecerá se estiver calcado na 

“revolução cultural” do imaginário social, constituindo novas possibilidades anti-hegemônicas 

de acolher o sofrimento humano. No entanto, na luta travada ao longo desses 40 anos 

(considerando o movimento dos trabalhadores da saúde mental, em 1978) reconhecíamos, 

assim como Lima (2010), que no Brasil nunca se propôs uma “revolução” ou “emancipação” 

psiquiátrica. Ou diríamos, uma proposta de desinstitucionalização, de fato, o discurso 

biomédico é cada vez mais fortalecido por determinadas condições que insere no modo de 

cuidar do adoecimento psíquico. Buscamos apresentar ao longo desta dissertação várias 

discussões que fundamentaram tal hipótese, no entanto, reconhecemos as limitações de tempo, 

leitura e análises. Mas, desejamos que as lacunas existentes possam servir de inspiração para 

novas produções críticas.  

Vale ressaltar que, constatamos várias experiências brasileiras de 

desinstitucionalização, como, a construção do primeiro CAPS no município de Santos em 1987; 

o primeiro CAPS cearense em Iguatu, em 1991; a inserção de muitos usuários nas relações de 

trocas sociais, buscando sua condição de cidadão; a saída de muitos pacientes, de longos anos 

de institucionalização em hospitais psiquiátricos, para residências terapêuticas;  a aprovação de 
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diversas leis municipais estaduais e a federal, assim como, de importantes portarias ministeriais; 

a formação de movimentos sociais militantes por uma política de saúde mental heterogênea; 

diversas práticas assistenciais pautadas numa intervenção psicossocial; a participação de 

familiares e usuários nos movimentos de saúde mental; a realização de Congressos e Fóruns na 

área; centenas de trabalhos científicos afinados com a necessidade de uma reforma psiquiátrica 

permanente (inclusive, vários utilizados como referência para essa dissertação); entre muitas 

outras experiências sintetizadas em uma tabela no terceiro capítulo.  

No entanto, mesmo com todas essas conquistas, vivenciamos um momento 

histórico de retrocesso às práticas manicomiais, como a inclusão das Comunidades Terapêuticas 

na Rede de Atenção Psicossocial, menor investimento nas políticas de assistência à saúde 

mental (ambos já apontados ao longo desta pesquisa) e, mais recentemente, como noticiado 

pela ABRASME, em e-mail direcionado aos participantes do 6º Congresso de Saúde Mental55, 

o retrocesso “pela volta ao sistema hospitalocêntrico e mercantilista, o retorno das medidas 

invasivas em larga escala, como o eletrochoque e a lobotomia, e a volta da hegemonia da lógica 

manicomial”.  

Apesar de visualizarmos de forma mais diretiva ações de desmonte das políticas 

antimanicomiais a partir de 2015, com a exoneração do então coordenador Roberto Tykanori, 

compreendíamos que o retrocesso não acontecia repentinamente, como muitas das vezes, assim 

nos parecia. Mesmo com a ampliação da RAPS, os instrumentos da psiquiatria clássica em 

muitos lugares permaneciam os mesmos, submetidos ao ideal cientificista da medicina pelo 

binômio saúde-doença, não garantindo uma real transformação, apenas, uma nova 

subordinação: a medicalização e a patologização do sofrimento, justificando a estigmatização. 

Avançando nessa discussão, após a entrada no campo prático, visualizamos a 

necessidade de expandir nossas análises sobre o cuidado. Não bastaria uma crítica às práticas e 

aos profissionais dos serviços apenas. Fazia-se urgente compreender a que condições todos 

estavam submetidos (usuários da rede, profissionais, o serviço e as próprias políticas de 

assistência à saúde mental...). As condições não são entidades estáticas, mas, relações sociais e 

políticas reproduzíveis que sustentam determinadas vidas. E de que vidas estamos falando? Dos 

mesmos famigerados da Renascença, que deveriam ser colocados à deriva, sem direito a 

compaixão. São os mesmos que atrapalhavam a ordem urbana no nascimento do capitalismo. 

São os mesmos destinados aos porões da Santa Casa. É ousado demais combater uma lógica 

                                                 
55 Congresso organizado bienalmente pela ABRASME, será realizado de 3 a 5 de setembro de 2018, em Brasília, 

com o tema: Agir e transformar: pessoas, afetos e conexões. 
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que desde sempre pretendeu ser higienista, normatizadora de comportamentos e hegemônica. 

Ela não foi combatida, ela ainda se sustenta. 

Esta ousadia foi observada na Roda de Conversa no CAPS pesquisado. Apesar de 

nos parecer sucumbida a equipe, ela ainda era resistência. Mesmo em momentos de maior 

dificuldade a Roda era o lugar encontrado para desabafo, trabalho e confecção de uma 

terapêutica comprometida. Mas, não era suficiente... 

E o que podemos concluir? Que a saúde mental antimanicomial deve ser resistência 

diária. Como já discutimos em um texto ainda não publicado, nunca se fez tão urgente militar 

por uma saúde mental emancipatória. Devemos assumir uma postura ética diante do grupo ao 

qual estamos inseridos. Reconhecemos na história da luta antimanicomial brasileira um desejo 

de mudança radical dos hospícios por espaços mais humanizados. Fomos além, ao 

vislumbrarmos uma política territorializada e interdisciplinar, onde a doença mental estaria 

posta entre parênteses com vistas a considerar o sujeito em toda a sua dimensão. Então por que 

permanecemos em alguns espaços engatinhando, outros retrocedendo e ainda em outros com 

ações transformadoras, de fato? 

Marcuse (1964, p. 46 e 47) escreveu que “toda libertação depende da consciência 

da servidão e o despertar dessa consciência se vê impedido pela prevalência de necessidades e 

satisfações que, em grande medida, tornaram-se próprias do indivíduo”. Assim, de que forma 

os profissionais diretamente envolvidos nesse cuidado, sem uma análise crítica cotidiana de 

suas ações, contribuem para a permanência da lógica manicomial, algumas vezes respaldados 

por uma saber técnico-científico? “É preciso parar para pensar... e depois fazer!”, conforme 

lembraram Almeida, Ciampa e Lima (2009).   

É necessário refletir o dia-a-dia permanentemente. Para tanto, apostamos na 

potência dos encontros para viabilizar importantes discussões dos atores envolvidos, 

profissionais, usuários e familiares dos serviços, entre outros. E temos algo que nos respalde 

nessa direção. O Ministério da Saúde, através da portaria nº 1.174, de 07 de julho de 2005, 

instituiu um incentivo financeiro emergencial para o Programa de Qualificação dos Centros de 

Atenção Psicossocial – CAPS, estabelecendo várias ações, dentre elas a supervisão clínico-

institucional.  

O portal do Ministério da Saúde, ao descrever “o ofício da supervisão e sua 

importância para a rede de saúde mental do SUS”, enumerou, inclusive, em sete tópicos 

orientações essenciais para o exercício desta prática. O objetivo é fortalecer e concretizar a 

Política Nacional da Saúde Mental (PNSM), articulando os conceitos operativos de rede e 
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território, em consonância com os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica.  Chamamos 

“supervisão”, mas, outras nomenclaturas podem servir como sinônimos à supervisão: “Rodas 

de Conversa”, “Educação permanente”, por exemplos. O que conclamamos é um espaço 

coletivo de reflexões, pois como aposta Melman (2003) ao responder sua própria pergunta: 

“...onde está nossa potência? No coletivo! ” (MELMAN, 2003, p. 45). O autor prossegue 

afirmando que nossa potência está na “consciência de que compartilhamos um sonho: 

transformar essa sociedade (sem manicômios)!” (MELMAN, 2003, p. 45). 

Nesta perspectiva, Figueiredo (2011) aposta na “supervisão” enquanto instrumento 

de formação permanente. No entanto, o supervisor não é portador do saber, como aquele que 

ensina, nem do controle, como aquele que fiscaliza, mas, do manejo da clínica e dos impasses 

que existem no trabalho. E, “sua força transformadora e impulsionadora vai contra a inércia e 

o automatismo que podem se instalar a qualquer momento”. Ana Pitta (2006) propõe que a 

supervisão aconteça com a presença de um (a) supervisor (a) externo que acompanhe a equipe, 

para "trabalhar o trabalho" e o cotidiano das equipes. A partir da discussão de casos ou de uma 

situação de crise, ou ainda, o debruçar-se sobre qualquer situação adversa ou não, para que se 

desenvolva uma cultura de compartilhamento e construção de novas soluções para dilemas 

clínicos e/ou institucionais. E, “por serem discutidos coletivamente, formará e informará a toda 

a rede que se estabelece na equipe, numa espiral crescente de conhecimento e experiência 

compartida”. Ferreira e Goyatá (2010) trazem uma importante contribuição, pressupondo que 

a supervisão clínico-institucional não é um instrumento estático, com direção determinada, mas, 

estando em intensa mutação, busca reinventar um saber sobre o necessário - problemático laço 

entre a clínica e a política -, que requer constante debate e uma escuta atenta por parte do 

supervisor. 

As considerações acima sobre o fazer supervisão nos direcionam a um caminho 

importante frente à precariedade das condições dadas. Não como um instrumento mágico e 

estático, como já dito, tampouco, caberia ao supervisor fornecer respostas sobre como fazer o 

trabalho no CAPS. Porém, cabe a tarefa de inquietar a equipe! Não para causar uma angústia 

paralisante, mas, um incômodo produtor. A supervisão, o espaço coletivo de produção clínica-

institucional, não se propõe desatar os nós os quais o cotidiano do serviço se amarra, mas, 

pretende refletir em como desfazer os nós, e, para isso, é necessário perceber quais são 

impasses, entraves e amarrações. Ampliar as discussões para fora do serviço, compreender o 

contexto nos quais estamos inseridos. Analisar as condições sócio-histórica-culturais pelas 

quais os fenômenos estão submetidos. 
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Como já apontado por Merhy (2004), não há receita de bolo para se trabalhar em 

CAPS. Não existiria para o autor uma experiência definitiva, apenas, bons exemplos que 

mostram caminhos diversos. Nesta direção, ele traz alguns exemplos, tais como, serviços que 

não abrem mão de suporte especializado em hospitais gerais; há aqueles que criam serviços 

próprios na rede de saúde mental e há os que apostam que os CAPS, em si, devem dar conta 

das situações de crise. Todo trabalho, deve sim, buscar inspirações em experiências bem 

sucedidas e reconfigurar conforme suas próprias necessidades, juntos! 

Os espaços coletivos de enfrentamento devem resistir, caso contrário, seremos 

sugados pelo sistema de dominação totalitário. Reflitamos nosso cotidiano. Nossa luta é 

permanente; o homem é movimento, como bem assinalou Lane (2012). As forças de dominação 

e alienação são sedutoras quando nos oferecem respostas rápidas para todas as mazelas, com 

diagnósticos e medicações cada vez mais mágicas. No entanto, nosso compromisso é com o 

sujeito que padece de sofrimento e nos solicita ao trabalho clínico e de cuidado. É preciso 

compreender a reforma psiquiátrica como projeto inacabado, para que busquemos a crítica 

permanente da clínica e da política nesse campo. Resistamos! 
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